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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van 
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties 
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom! 
 

Terugblik ZLTO Festival 
Het ZLTO Festival on Tour in de Kempen zit er al weer op! Meer dan 300 
leden waren op 1 november aanwezig bij de Beekse Bergen voor een 
gezellige maar ook leerzame middag en avond. Van de bussafari via een 
lekker puntzak friet met een lekkere snack naar ZLTO-voorzitter Hans 
Huijbers en Eftelings’ 
inspiratiemanager Frans 
Goenee. En als 
uitsmijter de enige 
echte ZLTO-pubquiz 
met als winnend team 
'De Gaopers'. 

Hans Huijbers liet zien 
dat er voor boeren en 
tuinders, ook in 
uitdagende tijden, vol-op kansen zijn. Hij schetste een wereld waarin 
boeren allerlei rollen vervullen en daar, op allerlei manieren, voor 
gewaardeerd worden.  
Bekijk via de facebookpagina ZLTOonline het album met foto’s van het 
festival. 

 
Wij feliciteren! 
Op zaterdag 3 november ontving ons lid 
Sjaak Cardinaal uit Leenderstrijp, samen 
met vier andere dorpsgenoten bij 
gelegenheid van hun afscheid van de 
Vrijwillige Brandweer Leende, de Koninklijke 
Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Een terechte waardering voor zijn 
inzet, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
voor de samenleving.  
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende onderscheiding! 
 

Kerstactie 
Als ZLTO afdeling proberen we ieder jaar in de donkere dagen voor 
Kerstmis stil te staan bij onze leden, waarvoor het afgelopen jaar niet 
even makkelijk is verlopen door sterfte van een dierbare, ziekte of andere 
narigheden. Deze leden willen we bezoeken en hen vanuit het Sociaal 
Fonds van ZLTO een kerstpakket aanbieden.  
Mocht u in uw omgeving leden kennen, die voor een dergelijk bezoek in 
aanmerking komen, dan zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt dit 
kenbaar maken bij onze afdelingssecretaris Johan Bax. 
 
 
 

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
 

 

Mark van Kuijk 
        040-2016728 / 06-53643735 

fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur&landschap, Flora&fauna 
Water 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 

 

 

 
Secretariaat: 

Strijperstraat 73 
5595 GB  LEENDE
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Themabijeenkomsten ‘Het Waterschap over 10 jaar’ 
Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel organiseert twee openbare themabijeenkomsten 
waarin experts toekomstbeelden neerzetten voor drie thema's. Het zuiveren van afvalwater, de effecten 
van klimaatverandering en de landbouwtransitie. In de bijeenkomsten staat de vraag “Wat betekenen 
deze toekomstbeelden voor het werk van het waterschap?” centraal.  
 

1. Themabijeenkomst Effecten van Klimaatverandering - 22 november 2018  
19:00 - 21:30 uur in het Waterschapshuis in Boxtel 
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor droge voeten en voldoende water in steden en dorpen 
en in het buitengebied. Door klimaatverandering nemen weersextremen toe: hevige buien, lange 
droge perioden en meer hitte. Welke effecten hebben die weersextremen op onze leefomgeving? 
Welke risico’s lopen we? Hoe passen we ons aan om schade te beperken? Of welke kansen zien 
we door het ‘nieuwe klimaat’? In deze thema-bijeenkomst zetten experts Martha Bakker (WUR) 
en Ronald Alberts MPA (TNO) hun toekomstbeelden neer van de gevolgen van 
klimaatverandering voor stad en ommeland. Over die toekomstbeelden gaan zij met u verder in 
gesprek. Moeten we er een tandje bij zetten of moet het roer volledig om? 
https://www.dommel.nl/binaries/content/assets/dommel---website/nieuws/2018/uitnodiging-
thema-bijeenkomst-klimaat.pdf 

 
2. Themabijeenkomst Landbouw - 6 december 2018  

19:00 - 21:30 uur in het Waterschapshuis in Boxtel 
Houdt de website www.dommel.nl in de gaten voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

 

Kennisbijeenkomsten winter 
Bij voldoende animo willen we als ZLTO afdeling deze winterperiode kennisbijeenkomsten aanbieden 
aan onze leden. Hierbij kan gedacht worden aan een spuitlicentiebijeenkomst, bedrijfshulpverlening of 
natuurbeheer, maar mogelijk heeft u zelf ook nog wensen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten via 
zltogrooteheide@zlto.nl. 
 
Belangrijke data 
 

 Maandag 12 november:  Najaar-bijeenkomst ‘Programma Aanpak Stikstof’ van Plattelandsvereni- 
 ging Boven-Dommel 
 (20.15 uur, Hoeve IJs De Stenen Brug, Luikerweg 134 in Valkenswaard) 
 

 Donderdag 22 november: Master class ‘Mijn koers’ voor agrarische ondernemers in Cranendonck 
 (19.30 uur – 21.30 uur, gemeentehuis Cranendonck, aanmelden via     
  www.cranendonck.nl/ondernemen) 

 

 Donderdag 22 november: Themabijeenkomst ‘Effecten van Klimaatverandering’ 
 (19.00 uur – 21.30 uur, Waterschapshuis in Boxtel) 
 

 Donderdag 6 december:  Themabijeenkomst ‘Landbouw’ 
 (19.00 uur – 21.30 uur, Waterschapshuis in Boxtel) 

 

 Donderdag 13 december: Master class ‘Mijn koers’ voor agrarische ondernemers in Cranendonck 
 (19.30 uur – 21.30 uur, gemeentehuis Cranendonck, aanmelden via   
  www.cranendonck.nl/ondernemen) 

 

 Dinsdag 5 februari 2019:  Toneelavond in Dorpshuis Valentijn in Sterksel 
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