
Secretariaat:  Annie Martens 
Brand 66 5411PC Zeeland 
info@maashorstboeren.nl  
www.maashorstboeren.nl  

tel. 06-54273401 

 

1 
 

 

Nieuwsbrief 6: februari 2015  
 

Secretariaat 
In goed overleg met Twan van de Berg is besloten dat de secretariaatswerkzaamheden voor onze 
ANV vanaf 2015 waargenomen worden door onze coördinator Annie Martens. Twan heeft dit 
werk enkele jaren met toewijding gedaan, buiten het bestuur. Het feit dat hij nu zelf in het bestuur 
zit en de steeds drukker wordende boerderijwinkel, maken dat dit een logische stap is.  
Het penningmeesterschap blijft verzorgd worden door Wim van den Bosch, die dit al jaren 
nauwgezet doet (buiten het bestuur). 
 
Voets Specialiteiten 
De werkgroep streekproducten komt 11 maart a.s. bijeen bij de fa. Voets Specialiteiten te Schijndel  ten 
behoeve van de keten samenwerking. 
Er is inmiddels een flyer en bestellijst gemaakt van alle houdbare Maashorstboeren Streekproducten. 
 
 

 
Foto 1: Maashorststreekproducten: een begrip in de wijde omgeving! 

 
Logo en licentie 
Veel is er de laatste jaren te doen geweest over het gebruik van het Maashorstlogo (Boom met M; 
eigendom van de stuurgroep) en het onder licentie produceren van streekproducten. 
Met de stuurgroep is eind januari een constructief overleg geweest. Nadere informatie volgt nog. 
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Collectief Agrarisch Natuur Beheer Oost Brabant i.o.  
De Maashorstboeren hebben actief meegewerkt aan deze nieuwe organisatie, die vanaf 2016 de 
agrarisch natuurbeheerpakketten gebiedsgewijs gaat uitvoeren (voorheen waren dat individuele 
SNL-a pakketten). Op een zogenoemde “Vlekkenkaart” zijn de kansrijke gebieden omschreven. 
Deze kaarten liggen in de inspraak bij de Provincie. 
Zie Natuurbeheerplan 2016:  http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan 
 
Bierproeverij 
Op 22 januari was er een bierproeverij in de Speciaalbierbrouwerij van familie Roeland te Oijen. 
Fokke Roeland gaf een interessante rondleiding aan de aanwezigen. Daarna was er gelegenheid tot het 
proeven van de vier Maashorstbieren, spelt, wit en kersenbier en pilsener. Een gezellige en succesvolle 
avond waarbij ook andere partijen aanwezig waren, zoals onder andere de VVV Uden; die ook 
streekproducten aan de man brengen.  

 
Foto 2: Het Maashorstbier vloeide rijkelijk! 

 
 

Agenda: 
 
23 februari: startbijeenkomst project Brandrode Rund (Rest. Nieuw Schaijk te Schaijk) 
17 maart algemene ledenvergadering (locatie  en uitnodiging volgt) 
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