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Geachte leden van de Maashorstboeren.
Tweede nieuwsbrief:
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van uw vereniging.
Zoals al aangegeven door de voorzitter Jan Ottens in de eerste nieuwsbrief zal ik me als vicevoorzitter wat nader voorstellen. Mijn naam is Joos van Hees, 60 jaar en sinds een half jaar
mag ik de Maashorstboeren-kar mee trekken. Ik woon in Uden, gehuwd met Truus en vier
volwassen kinderen en vanaf de oprichting van de ANV Maashorstboeren draag ik de
Maashorstboeren een warm hart toe. Eerst als donateur en nu als lid resp. bestuurslid, mijn
ruime werkachtergrond ligt bij DLV Adviesgroep en vervolgens ZLTO.
Nieuw ondernemerschap in de groene ruimte en eigentijdse verbindingen van boeren met hun
omgeving (oa met Maashorst streekprodukten) geven nieuwe kansen aan agrariërs en de
regionale economie. Hieraan wil ik graag een bijdrage leveren door de ANV Maashorstboeren
te doen groeien met meerwaarde voor de leden vanzelfsprekend.
Veel Leesplezier: Joos van Hees, vice voorzitter
Stika en nieuwe GLB
Inmiddels wordt duidelijk dat Stika landschaps-elementen/randenbeheer mee gaat tellen in de
vergroenings-eisen van nieuwe GLB premies.(Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).
ANV Maashorstboeren voert deze Stika regeling uit, waarin aanleg en onderhoud van natuuren landschapselementen vergoed worden.
Heeft u interesse, bel dan met de veldcoördinator, Egbert van Hout, gsm nr 06-54637607.
Door deze vergroening zelf aktief in te vullen op uw bedrijf heeft u in de toekomst een grotere
kans op volledige verzilvering van de GLB premies.

Het Stika kan de vergroeningseisen voor de GLB premie mee invullen. Pak die kans!
Nieuwe Maashorstbieren
Onlangs heeft de Stichting Maashorstboeren Projecten een meerjarige samenwerking
afgesloten met Speciaal Bierbouwerij Oijen, lid van de Maashorstboeren.
Doel van de samenwerking is om meerdere Maashorstbieren (spelt, wit, kersenbier en
pilsener) aktief op de markt te brengen bij de regionale horeca, in de
Maashorstboederijwinkels en in speciaalwinkels.
Nadere informatie volgt op de najaarsvergadering.
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Studiegroep Boerderijwinkels
Dit najaar wordt er een studiegroep opgezet met zowel ervaren als beginnende
boerderijwinkels in het Maashorstgebied, zijnde de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en
Uden. Doel van deze studiegroep is om samen het Maashorststreekprodukten-assortiment te
vergroten, de Maashorst-identiteit te versterken en last but not least rendementsstijging van
de eigen boerderijwinkel.
Nadere informatie volgt in oktober door Annie Martens, onze coördinator, GSM 06-54273401
Spelt: Nieuwe telers gevraagd
De markt vraagt meer speltgraan, zowel in Maashorstbroodprodukten als in Maashorst
speltbier.
In de Maashorstregio wordt spelt geteeld in samenwerking tussen telers
(zie foto oogst op h Oventje bij Jan Ottens), Landerijen van Tosse en de Stofvreters.
Zowel door hagelbuien als onkruiddruk verliep de teelt in 2014 zeer wisselend, wat in het veld
duidelijk zichtbaar was. Er is ruimte voor meer speltteelt en de opbrengstprijs kan concurreren
met het saldo van snijmais.
Heeft u interesse geef dit door aan Annie Martens, gsm 06-54273401 of aan Joos van Hees,
gsm 06-46892650

Wandelpaden over Boerenland
De laatste gesprekken zijn gaande met de grondeigenaren ivm verlenging van de onderhoudscontracten
voor een volgende periode van 6 jaar.
Het vooruitzicht is dat alle routes over Maashorst boerenland doorgezet gaan worden. Zondermeer een
goede PR van de Maashorstboeren.

