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Geachte leden van de Maashorstboeren. 
 

Eerste nieuwsbrief: 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van uw vereniging. Als nieuwe voorzitter is het een eer om 

die aan u te mogen presenteren. Het is de bedoeling dat u deze digitale nieuwsbrief 3 á 4 keer 

per jaar gaat ontvangen, zodat u goed op de hoogte blijft. Dit is hard nodig want er gebeurt 

veel in en rond onze vereniging. Uw bestuur ziet graag betrokken leden en dat kan alleen als u 

goed geïnformeerd bent. Vandaar! 

Hopelijk waardeert u dit initiatief en blijft u deze nieuwsbrief in de toekomst graag lezen. 

Wij dagen u uit om zodra u nieuws hebt en of foto’s die van belang kunnen zijn voor andere 

leden, om dit te melden, zodat wij het kunnen plaatsen in de nieuwsbrieven. 

Ook zaken op het gebied van lief- en leed kunnen hierin vermeld worden als u dat wenst. 

Uiteraard behouden wij ons wel het recht voor om teksten in te korten en of te weigeren! 

 

Veel Leesplezier: Jan Ottens 

 

Nieuwe voorzitter en vice voorzitter. 

Al verschillende jaren was ik lid van de Maashorstboeren, gewoon omdat ik het een organisatie 

vond en nog vind die bestaansrecht heeft en dat kun je het beste tonen door lid te worden. 

Sinds januari van dit jaar ben ik de voorzitter en Joos van Hees de vicevoorzitter. Tijd om eens 

kennis te maken, voor zover u mij nog niet kende. 

De combinatie van cultuur en natuur die binnen een ANV mogelijk is heeft mij altijd erg 

aangesproken. Te vaak zien we de balans naar één kant doorslaan en dat is jammer, want er 

is winst te behalen voor alle partijen. In die zin hoop ik tijdens mijn periode als voorzitter een 

brug te kunnen slaan naar alle spelers in het veld. De tegenstellingen tussen boeren en de 

natuurlobby is veel kleiner dan vaak gedacht wordt. Daarentegen zijn de gemeenschappelijke 

belangen veel groter dan sommigen ons doen geloven. 

 

GLB/Stika: 

In het afgelopen half jaar is er heel veel gebeurd en het einde is nog lang niet in zicht. Het 

nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) gaat 2016 in en heeft heel veel gevolgen 

voor de ANV’s. Daarvoor worden de zogenoemde ‘Collectieven’ in het leven geroepen. Alle 

subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer lopen vanaf 2016 via het collectief en 

waarschijnlijk volgt het GBSK (Groenblauwstimuleringskader) ook wel Stika genoemd) binnen 

afzienbare tijd. Over dit Stika is ook veel te doen want het derde gebiedscontract (voor een 

periode van 4 jaar) moet nog dit jaar geregeld worden. Veel overleg met provincie, gemeenten 

etc. is daarvoor nodig. 

Daarbovenop komt nog het streven van onze ANV om streekproducten (in het kader van 

verbrede landbouw) flink te promoten. Edo Stouten (oud directeur van Bonduelle Benelux) 

trekt die kar. 

        
Het Stika kan hele mooie resultaten opleveren! 
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Een project met het Brandrode rund zit eraan te komen 
 
Coördinator: 
Verheugend is ook het feit dat we onlangs een coördinator benoemd hebben in de persoon van 

Annie Martens die ik bij deze veel succes en voldoening wens in haar nieuwe functie. Dit is een 

mijlpaal in het bestaan van de Maashorstboeren en hopelijk zullen veel leden profijt hebben 

van deze stap. 

Haar taken zijn divers. Dit varieert van het coördineren van zaken rond streekproducten, het 

onderhouden van de website, vormgeven aan de nieuwsbrief, tot het rapporteren, ontwikkelen 

en monitoren van projecten. Kortom genoeg te doen voor haar. 

 

 

Even voorstellen:  

Beste leden van de Maashorstboeren.  
Mijn naam is Annie Martens en sinds juli 2014 ben ik als coördinator aan de 
slag bij de Maashorstboeren. Een organisatie waar ik me graag voor in wil 
zetten. Ik begrijp dat dit voor jullie een bijzondere stap is, een stap voorwaarts 
waarin ik een bijdrage mag gaan leveren. Mijn werk bestaat onder andere uit 
het mede ontwikkelen en het rapporteren/monitoren van projecten. Dat is 
nodig om subsidies voor deze projecten volledig binnen te halen. Ook ga ik me 
bezig houden met het coördineren van de afzet van marktklare 
streekproducten, geproduceerd door de Maashorstboeren met het 
Maashorstmerk. Speerpunt hierbij is het stimuleren van de onderlinge 
samenwerking. Het project Boerderijwinkels vormt hiervoor de basis. Verder 
houdt ik me ook bezig met zaken zoals het onderhoud van de website en het  
maken van de nieuwsbrief. Dit is de eerste en hopelijk zullen er nog vele 

volgen. Ik bedank uw bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop u in de toekomst te ontmoeten 
en van dienst te kunnen zijn. Mocht u mij nodig hebben bel of mail mij gerust: 
Tel: 06 54273401 
Email:  anniemartensjam@gmail.com 
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