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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! 
 

In Memoriam: Jo van de Paal 
Op woensdag 19 september is op 79 jarige leeftijd rustig ingeslapen ons 
lid Jo van de Paal uit Valkenswaard.  
Jo van de Paal heeft een actief leven geleid. Als agrariër, wonende aan 
de Valkenswaardseweg, heeft hij een mooi bedrijf opgebouwd. 
Meer dan 50 jaar is hij actief stamboekfokker van het Belgisch  trekpaard  
geweest en heeft vele paarden gefokt, waarmee hij dikwijls keuringen 
heeft bezocht. Als melkveehouder, voorheen met MRY vee, was hij één 
van de eerste die Holstein stieren inzette om de veestapel te verbeteren. 
Ook in het verenigingsleven heeft hij zijn steentje bijgedragen. Zo was hij 
in zijn jonge jaren voorzitter van de RKJB in Dommelen. Dit deed hij tot de 
oprichting van de KPJ in 1966. Hij speelde toneel en trad op met zijn club 
in veel plaatsen in de omgeving. 
In 1972 werd hij bestuurslid van de NCB afdeling Valkenswaard, waar hij 
in 1979 bij de fusie met NCB afdeling Dommelen voorzitter werd. Deze 
functie bekleedde hij tot 1994 toen de fusie met NCB afdeling Waalre en 
NCB afdeling Borkel en Schaft een feit werd.  
Voor de Onderlinge Paardenverzekering is hij ruim 23 jaar als bestuurslid 
en schatter actief geweest. Ook in het bestuur van Zuivelfabriek Campina 
heeft hij vele jaren in het afdelingsbestuur gezeten.  
Voor de Handelse Processie heeft Jo dikwijls als voerman met paard en 
wagen de tocht naar Handel gemaakt. 
Jo was een gezellige collega in besturen die zowel de zakelijke als de 
humoristische kant van het leven zag. Compromissen sluiten zag hij als 
een uitdaging. 
Het overlijden van zijn zoon Jan in 2006  heeft hem veel pijn en verdriet 
gedaan.  Na enige tijd heeft hij het leven weer opgepakt en genoot  hij van 
zijn kleinkinderen en zijn paarden met veulens. 
We zijn als ZLTO afdeling Jo veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor 
de NCB/ZLTO en de agrarische coöperaties en daarvoor heeft hij als blijk 
van waardering de Gouden NCB-speld mogen ontvangen.   
Dat hij moge rusten in vrede. 
 

Kick-off Milieubarometer Heeze-Leende 
Wist u dat de norm voor de wettelijke verplichting ‘terugdringen 
energieverbruik’ drastisch verlaagd gaat worden, zodat de gemiddelde 
winkel of horecagelegenheid hiermee al te maken gaat krijgen en dat 
overheden hierop ook daadwerkelijk gaan toezien en handhaven? ‘ 
 

Gelukkig zit de economie van Nederland weer in de lift en is nu het juiste 
moment om te investeren in duurzaamheid. Oftewel, “je moet het dak 
repareren als de zon schijnt!”. Een eerste stap die daarbij kan helpen, is 
het aanmelden bij de Milieubarometer. Een tool die de gemeente Heeze-
Leende gratis voor haar ondernemers beschikbaar stelt om hen te helpen 
hun bedrijf te verduurzamen. De barometer is een waardevol hulpmiddel 
bij het besparen op energie. Na het invullen hiervan laat de barometer  
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Kick-off Milieubarometer Heeze-Leende (vervolg voorpagina) 
zien waar het meeste te besparen is en wat zinvolle maatregelen voor uw onderneming zijn. In één 
oogopslag een overzicht van uw milieuprestaties, inzicht in uw CO2-voetafdruk en de kosten die u kunt 
besparen. 
 

Op 23 oktober a.s. om 20.00 uur in Conferentiecentrum Kapellerput in Heeze lichten de gemeente 
Heeze-Leende en OVHL gezamenlijk het nut en de noodzaak van De Milieubarometer toe aan u. Tijdens 
een uur durende kick-off komen onder andere lokale ondernemers aan het woord. Zij nemen u graag 
mee in de stappen die zij al hebben gezet in het verduurzamen van hun bedrijf, wat hen dat heeft 
bespaard en wat zij voor u op het gebied van verduurzaming kunnen betekenen.  
 

Kortom, wilt u ook inzicht in de mogelijkheden van verduurzaming op uw bedrijf en klaar zijn voor de 
toekomst? Dan kan de Milieubarometer u daarbij helpen en zien wij u graag bij de kick-off. U kunt zich 
tot en met 19 oktober a.s. aanmelden via e-mailadres m.hendrikx@heeze-leende.nl. 
 

PROGRAMMA KICK-OFF MILIEUBAROMETER 23 OKTOBER 2018 
20:00-20:10 uur    Opening en aftrap door Wethouder en Voorzitter OVHL 
20:10-20:25 uur    Drie ‘duurzame ondernemers’ uit Heeze-Leende aan het woord  
20:25-20:35 uur    Interview met lokale aanbieders van duurzame oplossingen  
20:35-20:45  uur   Subsidie & fiscale mogelijkheden duurzaamheid  
20:45-20:55  uur   Toelichting op Milieubarometer  
20:55-21:00  uur   Afsluiting, hoe verder 
21:00-21:30 uur    Napraten, borrel 
 

Belangrijke data 
 

 Dinsdag 23 oktober: Kick-off Milieubarometer Heeze-Leende 
 

 Donderdag 1 november: ZLTO Ledenfestival De Kempen (avond) 
 

 Dinsdag 5 februari 2019: Toneelavond in Dorpshuis Valentijn in Sterksel 
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