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Het nieuwe jaar is al weer even begonnen en hoog tijd om onze leden nader te informeren. We 
starten dit jaar met een digitale nieuwsbrief gekoppeld aan onze website, zodat het lezen u nog 
makkelijker wordt gemaakt.  
 
Vooraankondiging Ledenvergadering  
Op 4 april om 20 uur willen we de algemene ledenvergadering organiseren, houdt deze avond 
alvast vrij in uw agenda. De locatie en het onderwerp van de spreker laten wij u zo snel mogelijk 
weten.  
 
Voorstelrondje 
In de komende nieuwsbrieven doen we als bestuur een voorstelrondje, waarbij we ons 
beurtelings uitgebreider aan u voorstellen. (foto website toevoegen?) 
 
Mijn naam is Dorinne Swinkels en ik kom uit Nistelrode. Ik ben getrouwd met Alexander 
Schoenmakers en we hebben 3 kinderen. Samen hebben we een varkensbedrijf met akkerbouw 
in en rond de Maashorst. Het mooie gevarieerde gebied de Maashorst is de verbinding tussen 
de leden van de maashorstboeren. Verbinden is voor mij ook het sleutelwoord met als doel om 
boeren, burgers en buitenlui nader tot elkander te brengen. 
Dit kan niet door elkaar met de vinger aan te wijzen maar door ook naar elkaar te luisteren. 
We willen met de Maashorstboeren dan ook bereiken dat we in gesprek blijven met alle partijen 
binnen de Maashorst. Het belang van de boeren mag hierin niet ondergeschikt worden zodat de 
bestaande bedrijven zich kunnen zich blijven ontwikkelen. Ontwikkeling kan zowel op gangbare 
manieren als in de verbreding, door bv verkoop van producten of het organiseren van 
activiteiten. Als in de vorm van de vele initiatieven op het gebied van argarisch natuurbeheer. Ik 
hoop dat ik me de komende jaren hiervoor in kan blijven zetten binnen onze vereniging.  
 
Staan uw activiteiten al op de fietsknooppuntenkaart? 
De voorbereiding voor de nieuwe editie van de fietsknooppuntenkaart (2019/2020) is in volle 
gang. De vermelding op de fietsknooppuntenkaarten is voor alle Maashorstboerenleden gratis. 
Als u graag een vermelding wilt op deze fietskaart en/of als u de vermelding wilt wijzigen, graag 
reageren voor 15 februari via info@maashorstboeren.nl. Dan nemen we z.s.m. contact met u 
op. De fietsknooppunten kaart 2018 is gratis bestellen voor leden. De overzichtelijke fietskaart is 
ontstaan door samenwerking van zes organisaties te weten: Stichting Maasmeanders, 
Maashorst Betrokken Ondernemers, het Verrassende Platteland van Cuijk, het Platform voor 
Toerisme Landerd, Toeristische Recreatieve Vereniging en de Maashorstboeren. 
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Maashorstboeren Barbecue                                       
Op donderdag 20 juni vanaf 18.00 uur houden we voor de tweede keer een zomerbarbecue. 
Deze barbecue wordt georganiseerd voor onze leden en hun gezinsleden. De uitnodiging zullen 
we ruim voor deze datum aan u versturen. Zet de datum alvast in uw agenda en we hopen op 
een goede opkomst met veel leden en natuurlijk prachtig Barbeque weer.  
 
Bijeenkomst 21 november (ledenvergadering) (foto in de mail toevoegen) 
Op 21 november 2018 hebben we een ledenvergadering georganiseerd bij Ecopoll in Geffen. 
Deze avond was er tijd voor 2 sprekers Pieter van Breugel en de gastheer Robert Schuurmans. 
Als eerste kwam Pieter van Breugel aan het woord waarna we konden genieten van een zeer 
boeiende lezing over de wilde bijen waaronder zowel de solitaire bijen als de ruim 20 soorten 
hommels behoren. Pieter van Breugel houdt zich al 40 jaar bezig met het bestuderen van deze 
dieren. Door middel van een diavoorstelling van de vele soorten bijen zoals de koekoeksbijen, 
metselbijen, maskerbijen, behangersbijen, wolbijen etc. kregen we uitleg over het gedrag en 
uiterlijk van de bijen en de noodzaak van specifieke bloemsoorten voor bepaalde bijensoorten. 
Ook werd er een duidelijke uitleg gegeven over de diverse vormen van nesteling en de 
herkenbaarheid hiervan. Hierbij werd ook nog aandacht gevestigd op wat wij als welwillende 
“helper” van deze bijen kunnen doen bv door het plaatsen van een juist bijenhotel, of een plekje 
in de tuin of erf met wat oud hout. Na de lezing was er de gelegenheid tot het stellen van vragen 
waarna het woord werd gegeven aan Robert Schuurmans. Hij bracht het verhaal over de 
honingbij. Robert vertelt ons het verhaal van het bedrijf Ecopoll wat hij samen met zijn vrouw 
Thea runt. Alles binnen Ecopoll staat in het kader van de honingbij. In totaal hebben ze 450 
volken welke met name worden ingezet voor de bestuiving van gewassen. Na de lezingen wordt 
er nog druk nagepraat en was er de gelegenheid om het museum van Ecopoll te bekijken.   

Voedselbank versus asperges Maashorstboeren                                                                                   
Enkele jaren terug zijn onder de naam Maashorstboeren heerlijke asperges geproduceerd en 
verwerkt. Hoewel er in het begin gretig aftrek is gevonden, bleef helaas een pallet asperges 
over. We hebben als bestuur gemeend hiervoor een goed doel te zoeken en dit hebben wij 
gevonden in de Voedselbank Veghel/Uden e.o. Zij bedanken ons voor de donatie en de 
aspergens zijn intussen bij veel huishoudens terecht gekomen. In Nederland leven meer dan 
een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zo’n 94.000 mensen krijgen van de 
voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht 
hebben. 

Vlaggen Maashorstboeren 
Wij vinden het als bestuur belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren een eenheid laat 
zien. Dit kan middels een prachtige vlag! Laat 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  
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
Hans Donkers 
Mobiel; 06-23014666 
Secretaris ANV Maashorstboeren 
www.maashorstboeren.nl 
info@maashorstboeren.nl 
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