
 

 

Nieuwsbrief  Maashorstboeren     april 2018 

Routine opbouwen 
Nadat we in 2017 met het nieuwe bestuur zijn gestart, was het eerst nog aftasten hoe alle lijnen liepen. 
Mede door de begeleiding die we kregen beginnen we nu onze draai te vinden en bouwen we met z`n vijven 
langzaamaan routine op. Ieder neemt daarbij zijn verantwoordelijkheden, zo proberen we nieuwe lijnen uit 
te zetten en de vereniging uit te bouwen.   
 
Maashorstboeren Barbecue                                       
Vooraankondiging op donderdag 21 juni vanaf 18.00 uur houden we een 
zomerbarbecue. Deze barbecue willen we graag organiseren voor onze leden en 
hun gezinsleden. Voor de locatie hebben we gekozen voor “Los Door het Bos” 
aan de Palmenweg 5 te Nistelrode. De uitnodiging zullen wij nog per email aan u 
doorsturen. Maar zet de datum vast in uw agenda.  
 
Fiets knooppuntenkaarten 
In samenwerking met de Maasmeanders zijn er weer nieuwe fiets- wandel knooppuntenkaarten in 
de maak. Handig om mee te nemen! Maak kennis met de mooiste plekjes en leukste adresjes van ons 
gebied. Op deze kaart vind je niet alleen knooppunten, maar ook alles wat nodig is om te genieten van de 
omgeving. Verschillende bedrijven die aangesloten zijn bij de Maashorstboeren staan op de kaart vermeld. 
De kaart is ook te downloaden via www.maasmeanders.nl .  
 
Project “introductie brandrode rund” 
Inmiddels is het project “introductie brandrode rund” afgrond, de deelresultaten zijn behaald en financieel is 
alles nu afgewerkt. We danken de organisatoren voor dit succes.  
 
Voorstelrondje 
In de komende nieuwsbrieven doen we als bestuur een voorstelrondje, waarbij we ons beurtelings wat 
uitgebreider aan u voorstellen. 
Mijn naam is Hans Donkers ik kom uit Uden, ik ben getrouwd met Anja, samen hebben we 3 kinderen. We 
hebben een biologisch varkensbedrijf in Uden en daarnaast een kinderdagverblijf, en een zorgboerderij 
voor ouderen.   
Ik wil me inzetten voor de Maashorstboeren, omdat ik het een leuke vereniging vind, die de samenwerking 
tussen boer, burger en natuur in het Maashorstgebied kan versterken. Met de Maashorstboeren kunnen we 
de verbinding zijn tussen de agrarische sector en de diverse andere partijen.  
Ik wil me ervoor inzetten om de kloof, voor zover als die er is, tussen boer, burger en natuur te dichten. In 
mijn beleving zijn er veel mogelijkheden om dit gestalte te kunnen geven.  
Als we spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, betekend dit kijken naar de huidige 
behoefte van de mensheid en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het 
milieu of de economie daarbij in gevaar komen. In mijn ogen is de agrarische sector heel goed in staat om 
hier op in te spelen. Want boeren in Nederland staan in vrijwel elke sector op het hoogste niveau in de 
wereld te produceren en we hebben de beste kennis, daar mogen we eigenlijk wel trots op zijn. Daarnaast 
zijn boeren van oudsher de beheerders van het landschap, ook op dit vlak hebben ze de kennis om aan 
maatschappelijke wensen te voldoen. Maar het moet dan wel een win, win situatie betreffen. Dat kan alleen 
samen met overheden die een meerjarige visie op landschap hebben. 

http://www.maasmeanders.nl/
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Prijsvraag “Brood en Spelen” 
Zoals je wellicht weet is gemeente Bernheze mede-initiatiefnemer in de prijsvraag Brood en Spelen. In deze 
ontwerpprijsvraag roepen we o.a. boeren en grondeigenaren op om samen met ontwerpers na te denken 
over nieuwe perspectieven voor het platteland.  
De prijsvraag is voor veel verschillende mensen interessant. Voor boeren die kampen met lege stallen of 
geen opvolger kunnen vinden en een oplossing zoeken. Maar ook voor jonge boeren die al langer een plan 
koesteren om hun bedrijf duurzamer te maken of innovatiever, maar nooit de tijd hebben om hun idee door 
te denken. Ook particuliere grondeigenaren of landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, waterbeheerders, 
natuurorganisaties, energiecoöperaties en andere grondeigenaren kunnen meedoen. 
Via de prijsvraag kunnen zij in contact komen met ontwerpers en andere mensen met goede ideeën en 
kennis. Als team en met het prijzengeld van 25.000 euro kunnen zij daadwerkelijk een stap zetten. 
De oproep van de prijsvraag is breed. Een schot hagel, om alle slapende ideeën wakker te schudden. We 
willen met de prijsvraag ook letterlijk de mensen in beweging zetten. Zorgen dat mensen elkaar 
daadwerkelijk ontmoeten.  
Op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl zijn alle actuele ontwikkelingen te volgen. Naast nieuws en 
uitgebreide informatie, worden er artikelen en beschouwingen geplaatst en is er ruimte voor vragen en 
reacties. Via de website kunnen belangstellenden elkaar ook virtueel ontmoeten, via de matchingsite. Er ligt 
een brochure klaar met alle relevante informatie. Mocht je nog meer informatie willen vanuit de gemeente, 
dan kun je contact opnemen met Patrick de Wit gemeente Bernheze. 
 
Rundje Landerd, dat wordt smullen! 
Fiets of wandel, proef en geniet. Op 1e pinksterdag 20 mei 2018 organiseert Platform Toerisme Landerd een 
tocht langs al het moois dat Schaijk, Reek en Zeeland te bieden heeft in ‘Rundje Landerd’. De fiets- en 
wandeltocht is circa 25 kilometer en brengt u door de prachtige natuur en langs bijzondere locaties in de 
gemeente Landerd waar van alles te proeven, te bekijken en te beleven is.  
Het thema van de Maashorst dit jaar is; Oerlekker Maashorst. Met Rundje Landerd sluiten wij hier op aan 
met ‘dat wordt smullen!’. De route brengt u langs bedrijven die gespecialiseerd zijn in eten, drinken en 
genieten. Vanaf 10.00 uur tot 15:00 uur kunt u in één van de drie dorpskernen starten. De startpunten zijn: 
Eetcafé De Notaris in Schaijk, Onder Ons in Reek en Herberg D’n Brouwer in Zeeland,  
De deelnemerskaarten zijn verkrijgbaar bij de startpunten. Voor €2,50 kunt u al deelnemen aan de route en 
krijgt u een vaandel en appeltje voor de dorst. Daarnaast kunt u een smulkaart voor € 7,50 kopen.  
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Jumbo Eijsermans, Kerkstraat 47 Zeeland of bij Dorpshuis 
De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11 Schaijk. Voor meer informatie: www.rundjelanderd.nl  
 
Pilot ‘Bloemrijke randen’ gemeente Bernheze. 
Onlangs is, op initiatief van de gemeente Bernheze, 
het project ‘Bloemrijke randen’ gestart. Bij de 
verpachtingsronde van 2018 heeft de gemeente 
Bernheze bij drie percelen de voorwaarde opgenomen 
dat er bloemrijke randen moesten worden aangelegd. 
Doel hiervan is bevordering van biodiversiteit en 
beleving van het landschap. De drie pachters die 
hierop hebben ingeschreven, zijn hier enthousiast mee 
aan de slag gegaan. Later in het seizoen zullen wij u 
nog uitgebreid informeren over de voortgang van deze 
pilot.  

 
 

http://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/


Maashorst asperges 
Wij hebben nog een vooraad over van de lekkere en gezonde Maashorstasperges met een 
houdbaarheidsdatum eind 2018, die we u nu in het seizoen willen aanbieden.  
Een tray (12 potten)   € 18,-- excl. 6% btw    (€ 1,50 per pot) 
Per 5 trays voor    € 16,-- excl. 6% btw per tray (€ 1,33 per pot) 
Per 10 trays en meer    € 14,-- excl. 6% btw per tray (€ 1,17 per pot) 

     

U kunt deze bestellen via info@maashorstboeren.nl. 

Op deze wijze hopen wij de voorraad nog voor het eind van het jaar op te krijgen, ideeen voor afnemers 
zoals cateraars, restaurants (met het aspergeseizoen in aantocht) zijn van harte welkom. 

Nieuwe Vlaggen! 
De nieuwe vlaggen zijn binnen, voor ieder lid die dit wenst is een vlag beschikbaar. Wij vinden het als 
bestuur belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren eenheid laat zien. Laat het een van de 
bestuursleden weten als u een (nieuwe) vlag wenst te ontvangen of mail naar info@maashorstboeren.nl, 
dan zorgen wij ervoor dat er een nieuwe vlag bij u komt. 
Hartelijke groeten, bestuur Maashorstboeren. 

 

Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
Hans Donkers 
Mobiel; 06 23014666 
Secretaris ANV Maashorstboeren 
www.maashorstboeren.nl 
info@maashorstboeren.nl 
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