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Nieuwsbrief nummer 9: december 2015
Nieuw: De Maashorstkrant
Uitgever Maashorst Media gaat de Maashorstkrant ‘Meer Maashorst’ uitgeven.
Deze Maashorstkrant komt in de plaats van ‘de Maashorst Bruist’ en is een gratis huis-aan-huis maandblad
over De Maashorst, met tal van interessante onderwerpen, zoals toerisme, recreatie, bewoners,
organisaties, horeca en gezondheid. Met artikelen die een grote groep lezers aanspreken. Kortom;
inhoudelijk een gevarieerd magazine met het uiterlijk van een krant.
Dit blad gaat 12 keer per jaar verschijnen in de 4 Maashorstgemeenten; Bernheze, Landerd, Oss en Uden
De oplage is 80.000
Wanneer u een interessant verhaal weet over uw bedrijf en of activiteit, neem dan rechtstreeks contact
op met de redactie van de krant. Het is een prima manier om uw bedrijf in de schijnwerpers te zetten!
Ook voor advertenties en de tarieven kunt u contact met de redactie opnemen.
E-mail: verkoop@meermaashorst.nl
Website: www.meermaashorst.nl

Foto 1: De algemene leden vergadering werd goed bezocht. Zo goed zelfs, dat lang niet iedereen op de foto kon!
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Algemene Leden Vergadering 24 november 2015
Na afloop van deze leerzame en gezellige avond mocht elk lid een heus Maashorstspeltbrood mee naar huis
nemen. Brood gebakken door de bakkers Van Mook en Van der Coer (beiden lid van de Maashorstboeren)
Dit vanwege het feit dat afgelopen jaar de MaashorstSpeltVereniging opgericht is: een initiatief van
Landerij VanTosse, dat in samenwerking met de Maashorstboeren en Dorsclub de Stofvreters uitgroeide tot
een uniek Maashorst breed samenwerkingsverband van telers, loonwerkers, molenaars, bakkers en
horecaondernemers. Een paar jaar geleden nog moeilijk voor te stellen en nu een feit. Een mooi bewijs dat
samenwerken van verschillende partijen de kracht geeft om veel voor elkaar te krijgen!

Foto 2: Streekproduct pur sang! Een Maashorst Speltbrood foto3: Jasper verkoopt tegenwoordig naast kaas ook hele
voor iedere aanwezige op de vergadering.
dorpen. Benieuwd hoe hij dat doet? Kijk onder
‘nieuws’ op onze site!

Jaar van de bodem:
De algemene ledenvergadering stond deze keer in het teken van de bodem (2015 is het jaar van de
bodem). Henk Anthonissen en Jan van den Biggelaar wisten de mensen te boeien met een goed verhaal en
beiden met een gezonde dosis humor. Henk deed dat aan de hand van een presentatie over de
Duinboeren. Bijzonder interessant om te zien hoe belangrijk een goede bodemstructuur en voldoende
humus in de grond zijn. Dit aan de hand van inspirerende beelden.
Jan van den Biggelaar vertelde in het verlengde hiervan, over een eigen perceel dat opgehoogd werd met
heideplaggen en hoe die grond vervolgens weer teelt klaar gemaakt werd in een paar jaar tijd. Het belang
van een goede bodemstructuur en humus werd daarmee glashelder.
Walkantfrees:
Voor een demonstratie met de walkantfrees is het dit jaar te laat. Het slootveegsel is al weg en het is
inmiddels te nat. Die demonstratie staat nu voor 2016 op de rol. U wordt tijdig geïnformeerd
Brandrode Rund:
Het project ‘Brand Rode Rund’ gaat komend jaar echt handen en voeten krijgen. Twee voorbesprekingen
met geïnteresseerde leden zijn er het afgelopen jaar al geweest. Zeer waarschijnlijk wordt het project
financieel gesteund door de Maashorstcommunity. Goed nieuws, want daardoor krijgt de uitvoering een
extra impuls.

Agenda:
Dinsdag 29 maart 2016 Algemene Leden Vergadering Maashorstboeren. Deze avond komt in het teken
van het Erfvogelproject te staan en speciale aandacht zal uitgaan naar de Boeren Zwaluw.
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