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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! 
 

ZLTO Café op 18 september 
Op dinsdag 18 september wordt er een ZLTO Café gehouden bij 
Fouragehandel Verhoeven aan De Branten 8 in Soerendonk. 
Fouragehandel Verhoeven is een familiebedrijf dat al ruim 50 jaar stro- en 
hooiproducten levert voor de veeteelt, paardenhouderij en tuinbouw. 
Naast de reguliere handel levert Verhoeven ook gehakseld en gemalen 
stro, geschikt als structuurbron of als strooisel.  
We beginnen dit ZLTO Café om 20.15 uur met koffie en thee, waarna om 
20.30 uur de avond geopend wordt door Jos Verhoeven. Hij zal uitleg 
geven over het ontstaan van het bedrijf, hun visie, doelen en 
vooruitzichten. Dan volgt er een rondleiding op het bedrijf. Met 
aansluitend tijd voor de 3e helft om gezellig na te praten. 
Wij rekenen op jullie aanwezigheid! 
 
ZLTO late night: persoonlijke verhalen voor én door agrariërs 
“Inspirerend, leerzaam en zinvol”, dat was de insteek voor ZLTO Late 
Night: de talkshow voor en door agrarische ondernemers in Oirschot-De 
Beerzen. Wat begon als een bescheiden idee, werd al snel opgemerkt als 
een goed initiatief om te blijven werken aan het imago van de agrarische 
sector. Voor deze avond werden er zes filmreportages gemaakt van 
ondernemers uit de omgeving. Froukje Kooter leidde deze avond de 
gesprekken met bestuurders en ondernemers. De side-kick, Maarten van 
Overbeek, praatte op zijn buurt het programma aan elkaar, wat zorgde 
voor spraakmakende reacties bij het publiek.  
De geslaagde editie van 2017 riep om een vervolg. Op vrijdag                 
14 september, de avond voor Trekkertrek Best, zal op het terrein aan het 
Moleneind 3 in Oirschot (op het bedrijf van familie Van den Boom) ZLTO 
late night 2018 gehouden worden. Met opnieuw interessante gasten en 
onderwerpen. Ook dit keer zijn er weer 5 filmportretten gemaakt waarvan 
er 2 die avond voor het eerst vertoond worden. De reportages worden 
afgewisseld met tafelgesprekken over de onderwerpen media, zorg op de 
boerderij en in gesprek met wethouder Esther Langens en 3 generaties.  
Al met al beloofd het dus weer een bijzonder interessant programma te 
worden waarbij iedereen van harte welkom is.  
 
Belangrijke data 

 

• Vrijdag 14 september: ZLTO late night in Oirschot (20.30 uur) 
 

• Zondag 16 september: Oogstdankviering in het Ploegpark in  
Bergeijk (11.00 uur) 

 

• Dinsdag 18 september: ZLTO Café bij Fouragehandel J. Verhoeven 
Branten 8 in Soerendonk (20.15 uur) 
 

• Donderdag 1 november: ZLTO Ledenfestival De Kempen (avond) 
 

Wilt u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen of 
heeft u ‘voer’ voor onze 
bestuursleden?  Belt u gerust: 
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Erik Valkenburg 
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erik_valkenburg@hotmail.com 
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RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
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johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
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Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
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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 
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        06-52377774 
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Rob Meeuwissen 
        06-51317492 
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Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
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