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Maashorstboeren zomerbarbecue 2018
De Maashorstboeren Zomerbarbecue werd dit jaar voor het eerst
georganiseerd op 21 juni, er waren zo`n 30 personen aanwezig.
Alhoewel de weersverwachtingen goed waren dreigde het een paar keer,
maar we hebben we het de hele avond droog gehouden.
Onze voorzitter Jos v. Vonderen opende de Barbecue en bedankte Rene
Timmers van “Los door het bos”, voor de accommodatie aan waar we onze
barbecue mochten houden. Tijdens de avond hebben Tristan (zoontje van Dorinne), Alexander en Nellie
als volleerd BBQ chefkoks het vlees voor ons staan te bakken. Het vlees en de salades van “De
Knoerishoeve” waren dan ook heerlijk en er was volop keus tussen varkens, kip- en rundervlees. Ook
aan de vegetariërs was gedacht. Ondertussen werd een muziekje opgezet, maar de voetjes gingen nog
net niet van de vloer.
Het begin is gemaakt en we kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. De Maashorst
Zomer-BBQ biedt dan ook potentie om de komende jaren te kunnen groeien als een nieuwe activiteit voor
en door onze leden en biedt gelegenheid om op een informele manier met elkaar te netwerken.

Fietsknooppuntenkaart 2018
Vrijdag 6 juli om 16.30 uur wordt de “Fietsknooppuntenkaart Noord Oost Brabant en Land van Maas en
Waal”, uitgereikt aan wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss. Van der Schoot is actief
voor een aantal Maasgemeenten en juicht dit soort regionale samenwerkingsinitiatieven van harte toe.
De uitreiking vindt plaats bij het Infopunt-BL Keent, Zuijdenhoutstraat 2 in Keent De overzichtelijke
fietskaart is ontstaan door samenwerking van zes organisaties in de regio Oss die zich bezighouden met
toerisme en recreatie, te weten: stichting Maasmeanders, Maashorst Betrokken Ondernemers, het
Verrassende Platteland van Cuijk, het Platform voor Toerisme Landerd en de Toeristische
Recreatieve Vereniging Bernheze en de Maashorstboeren.
Tientallen overnachtingsadressen, horecagelegenheden, kunst en
cultuur, outdoor, enz. staan vermeld op de kaart. De
fietsknooppuntenkaart bestrijkt een groot gebied met een diversiteit
die een bezoek voor meerdere dagen interessant maakt. De
fietsroutes stoppen niet bij de Maas, de vele pontjes maken een
tocht naar de Gelderse zijde van Maas. De 60.000 fietskaarten zijn
gratis verkrijgbaar bij leden van de zes andere organisaties.
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 kaarten zijn voor de leden van de “Maashorstboeren gratis te bestellen via dorinne@palmenhoeve.nl
maar ook te downloaden via www.maasmeanders.nl .
Voorstelrondje
In de komende nieuwsbrieven doen we als bestuur een voorstelrondje, waarbij we ons beurtelings wat
uitgebreider aan u voorstellen.
In 2017 ben ik samen met 4 anderen toegetreden tot het bestuur van de Maashorstboeren,
5 nieuwe bestuursleden die weliswaar bekend zijn met de Maashorst, maar wel moeten wennen aan
elkaar en aan alle bestuurszaken waarmee we geconfronteerd worden.
Het stokje is keurig overgedragen en daarbij hoort ook dat we ons wat uitgebreider aan onze leden
voorstellen.
Mijn naam is Robert Ceelen en ik kom uit Berghem. En ben al jaren actief met natuurbeheer.
Met mijn bedrijf adviseer ik verschillende organisaties over duurzaam beheer van landschap.
Mijn motivatie om JA te zeggen als bestuurslid bij Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren is
vooral ingegeven door het feit dat ik volop kansen zie voor het gebied. Ik wil graag bijdragen een brug te
slaan tussen betrokken partijen. Bij het proces om samen de ogenschijnlijk grote verschillen die hier
soms aan de oppervlakte komen te overbruggen. De Maashorst is een prachtig gebied waar van alles
gebeurt en waar mensen volop nieuwe (verdien)modellen aan het ontwikkelen zijn die ook het landschap
duurzaam vorm kunnen geven. Landelijk is er momenteel een beweging in gang gezet onder de noemer
‘natuurinclusieve landbouw’, wat dit precies inhoud daar zijn de meningen nog enigszins over verdeeld,
maar dat het te maken heeft met een gezonde bodem, met gezond voedsel en een gezonde
leefomgeving, daar is iedereen het over eens. Wellicht moeten we van kwantiteit naar kwaliteit en daar
onze verdienmodellen op aanpassen? Kortom uitdagingen genoeg zeker nu de tijd daarvoor rijp lijkt te
zijn en kansen liggen voor dit soort initiatieven, die ook door de politiek worden gedeeld.
Vanuit historisch perspectief bekeken zijn boeren altijd met natuur bezig geweest, rond 1900 had ons
land, met zijn vele kilometers heggen en houtwallen en een fijnmazige structuur van akkers en
weilandjes, de grootste biodiversiteit (ook al bestond dat woord toen nog niet !) van heel Europa.
Met de rationalisatie van de landbouw na WO2 zijn boeren en natuur uit elkaar getrokken, tijd om het tij te
keren? Wat mij betreft wel, met respect voor de agrarische bedrijfsvoering, gezonde verdienmodellen
én met respect voor de natuur, want daar komt tenslotte ons voedsel uit voort.
De kwaliteit van onze bodem staat momenteel onder druk en de biodiversiteit neemt in ras tempo af (
insecten schijnen zelfs met 75% te zijn afgenomen) …, kortom we staan voor grote uitdagingen in de
nabije toekomst. Goed voedsel produceren en kwaliteit van leven en biodiversiteit garanderen…. daar
is de Maashorst als gebied uitstekend voor geschikt. Duurzame ontwikkeling, een woord dat vaak wordt
gebruikt, maar even zo vaak betekenisloos wordt aangehaald. Duurzaam betekent voor mij: tot in lengte
van dagen en niet ‘het zal mijn tijd wel duren’ !
Robert Ceelen
Percelen te koop in De Maashorst
Voor de inschrijver met het beste plan voor realisatie van
Ondernemend Natuurnetwerk Brabant, zijn percelen te koop
in natuurgebied De Maashorst rondom Slabroek (Nistelrode
en Uden).
Op 18 juni 2018 is de inschrijving gestart voor 9 percelen met
een totale omvang van ca. 12 ha de verkoop bij inschrijving.
Op de website www.ark.eu onder de naam “Maashorst”, staat

vanaf deze datum de leidraad (met bijlagen). U kunt daar de volgende informatie vinden:
wat is Ondernemend Natuurnetwerk Brabant
·
wat zijn de voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen
·
om welke percelen gaat het en wat is de vraagprijs
·
hoe wordt uw plan beoordeeld
·
hoe en wanneer kunt u uw plan indienen.
Indien u interesse hebt kunt u op de website www.ark.eu onder de naam “Maashorst” informatie vinden
over de procedure.
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.
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