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Nieuwsbrief 4: december 2014  

 

Deze staat in het teken van de laatste algemene ledenvergadering gehouden op 18 november, 

op de Timmershoeve te Vorstenbosch. Zie foto 1 

 

Een goed bezochte vergadering: 

 waarin Jan van Riel (voorzitter van de vereniging Brandrode Rund) een betoog hield 

over het Brandrode rund 

 Edo de nieuwe Maashorstbieren promootte en liet proeven.  

 de oprichting van de Speltcoöperatie werd toegelicht 

 3 stoppende bestuursleden in het zonnetje gezet werden, terwijl 2 nieuwe 

bestuursleden verwelkomd werden. 

 

Ook kunt u deze keer mee doen met een leuke quiz. (zie beneden!) 

Doen zou ik zeggen want het geeft ons tevens inzicht in de mate waarin u als lid deze 

nieuwsbrief leest. Voor ons weer belangrijk om op uw wensen in te kunnen spelen! 

 

Veel Leesplezier.  

Uw voorzitter: Jan Ottens 

 

 
 

Foto 1: Impressie van de Alg. Led. Verg. op 18 nov. op de Timmershoeve te Vorstenbosch 
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Foto 2: Jan van Riel heeft een aandachtig gehoor bij zijn verhaal over het Brandrode Rund 

  

De Maashorstboeren gaan een project opzetten met brandrode runderen! 

Brandrode runderen bieden een kans om de boer weer volledig mee te laten doen als het gaat om 
natuurbeheer. Bovendien biedt dit vee ras unieke kansen om iets concreets te doen met streekproducten: 
Melk-  vleesproducten (Brandrode kaas zie kleine foto)  
In een aparte mail hebt u kunnen lezen (artikel uit de Volkskrant) over Michiel Cassuto. Een prachtig 
voorbeeld van een bevlogen iemand, die normaliter geen enkele mogelijkheid had om boer te worden en 
nu een prachtig bedrijf heeft dat geheel draait op het Brandrode rund! Met streekproducten van het 
Brandrode rund. 
 

Bestuurswisseling: 
3 bestuursleden traden deze keer af en waren niet herkiesbaar. 
Toon van de Berg en Cor van den Heuvel hadden er beide 12 jaren op zitten en waren derhalve statutair 
niet meer herkiesbaar. Jasper Spierings zei het bestuur vaarwel vanwege drukke werkzaamheden op zijn 
bedrijf. Alle 3 werden ze in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. 
 
Toon is een echte Maashorstboer. 
Hij heeft een bedrijf met fraaie roodbonte koeien in de wei aan de rand van de Maashorst. Mijns inziens 
het mooiste visitekaartje voor de Maashorst dat je kunt bedenken. 
Ook leidde hij jarenlang de snoeiploeg. Was altijd bereid om spullen van de Maashorstboeren op te slaan. 
Hij was actief bij het opbouwen van de Maashorstfair, die zelfs 3 keer op zijn erf was. 
Verder was hij intensief betrokken bij het project ‘Wandelen over boeren land’. 
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Sowieso verleende Toon hand en spandiensten als er projecten uitgevoerd werden en daarbij werd soms 
de hele familie ingeschakeld. 
Tijdens de bestuursvergaderingen viel op dat hij vaak kwam met heldere en doordachte opmerkingen. 
 
Cor van den Heuvel is lang secretaris geweest. Hij moest dat vanwege privé omstandigheden loslaten 
waarna Twan het overnam. 
Verder  was hij betrokken bij ‘Wandelen over boeren land’, de verbrede landbouw, het project  ‘te gast bij 
de Maashorstboeren’. 

  
Jasper Spierings zat pas kort in het bestuur en is een bijzonder druk baasje en als ik de krant mag geloven 
dan staat er heel wat te gebeuren op de boerderij van Jasper. Daardoor is er helemaal geen tijd meer voor 
bestuursfuncties. Jammer dat hij ons verlaat, maar wel een hele begrijpelijke keuze die we respecteren. 
Het project ‘Brandrode rund’  gaat Jasper mede ondersteunen zodra het gaat lopen. Zijn kennis hierover zal 
ons goed van pas komen want er lopen al Brandrode op zijn bedrijf en hij vermarkt het vlees ervan al! 

 

  
 
Foto 3: Toon van den Berg (rechts) ontvangt een attentie voor zijn jarenlange inzet voor de 
Maashorstboeren. 
 
Voor Toon en Cor zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd tijdens de vergadering. Voor Jasper zoeken we nog 
een opvolger. 
Benoemd werden met algemene stemmen: 
Noortje Krol uit Heeswijk-Dinther en Twan van den Berg uit Uden. 
In een volgende nieuwsbrief laten we hen aan het woord. 
We wensen hen een plezierige tijd in ons bestuur en hopen dat ze er veel voldoening van mogen hebben. 
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Quizvraag:  
 
Wat doet Edo hier tijdens de algemene ledenvergadering??? 
 

Antwoord:  

a) Hij is wanhopig omdat de nieuwe Maashorstbieren er nog niet zijn. 

b) Hij roept veldcoördinator Egbert (die het zichtbaar Spaans benauwd krijgt) om 

hulp. 

c) Hij houdt een gloedvol betoog over het nieuwe Maashorstbier. 

d) Hij vindt de vergadering buitengewoon saai, probeert er de stemming in te 

krijgen en roept: en nou die handjes de lucht in… 

e) Hij vraagt zich in arren moede af waar al die bierproevers toch blijven. 

 

Mail het juiste antwoord naar uw secretaris (zie boven) voor 31 januari 2015. 

Onder de juiste inzenders zal een loting plaatsvinden. De uitslag van de jury is bindend! 

Aan de uiteindelijke winnaar zal tijdens de eerstvolgende Alg. Leden Verg. 50 euro getoond 

worden door de voorzitter. 
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