
 

 

 

Nieuwsbrief  Maashorstboeren     Juni 2019 

 
 
Hierbij ontvangt u alweer de tweede digitale nieuwsbrief van dit jaar. Wij verwachten een 
afwisselende nieuwsbrief voor u gemaakt te hebben met interessante informatie. 
 
Maashorstboeren Barbecue  20 juni 2019                                     
Op donderdag 20 juni vanaf 18.00 uur (inloop tot 19:00 uur) houden we voor de tweede keer 
een gezellige barbecue avond. Deze barbecue wordt georganiseerd voor onze leden en 
kinderen. Dit jaar zal de Maashorstboeren Barbecue plaatsvinden bij ons lid, Bezoekerscentrum 
De Steltenberg te Volkel (Houtvennen 1a) https://www.steltenberg.com/html/. De rails mogen 
dan verdwenen zijn, de omgeving van de Houtvennen ademt nog volop het Duits lijntje en het is 
dan ook een aanrader om even rond te dwalen in de historie.  
 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@maashorstboeren.nl (volwassen € 10,-- 
p.p. , kinderen € 5,-- p.p). Graag betalen gelijktijdig met opgave van uw naam op Stichting 
Maashorstboeren NL 34 RABO 0137 1558 91. We hopen op een goede opkomst met veel leden 
en natuurlijk prachtig Barbeque weer.  
 

  
 
 
 

https://www.steltenberg.com/html/
mailto:info@maashorstboeren.nl


 
Ledenvergadering  
De ALV van 4 april vond plaats bij Zorgboerderij Amatheon te Uden. De vergadering werd 
geopend door onze voorzitter Jos van Vonderen, waarbij Jos terugkeek op de activiteiten van 
het afgelopen jaar. De visie van de Maashorstboeren werd verwoord door vicevoorzitter Dorinne 
Swinkels. Het financieel jaarverslag werd toegelicht door Marie-José Lamers (penningsmeester). 
Het verslag werd goedgekeurd door de aanwezigen.  
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst met o.a. een duidelijke uitleg door Joos 
van Hees over de ontwikkelingen ten aanzien van de Stika-regelingen. Daarnaast kwam een 
goede discussie op gang over het beleid van o.a. gemeenten, Staatsbosbeheer om gronden in 
en rond de Maashorst te verschralen door teelaarde af te graven, dit komt de bewatering van 
het gehele gebied niet ten goede ofwel het omgekeerde beleid. Er is afgesproken dat de 
secretaris van de Maashorstboeren dit en andere punten en feiten gaat inventariseren onder de 
leden en dit samen met ZLTO op te pakken. Na de pauze hebben Jos en Heide Timmers uitleg 
gegeven over het ontstaan van de Zorgboerderij Amatheon te Uden. Ze werken nauw samen 
met de “stichting Dichterbij” en ontvangen gemiddeld 7 cliënten per dag. Een inspirerend verhaal 
voor alle aanwezigen. We bedanken Jos en Heidi voor deze boeiende bijdrage en de geboden 
gastvrijheid.  

 
 
Voorstelrondje 
In de komende nieuwsbrieven doen we als bestuur een voorstelrondje, waarbij we ons 
beurtelings aan u voorstellen. Op de ALV van 4 april is Dorinne Swinkels herkozen als 
bestuurslid en Niels van de Hurk gekozen als nieuw bestuurslid. Een mooie gelegenheid om ons 
kersverse bestuurslid aan u voor te stellen.  
 
Mijn naam is Niels van den Hurk, ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriendin Valerie in het 
mooie Berghem. In het dagelijks leven werk ik bij AEC Uden, een administratie/advies -kantoor 
wat zich hoofdzakelijk richt op de dienstverlening in de agrarische sector. Ook beheer ik 
zelfstandig een landbouwbedrijf met Brandrode Runderen, waarin ik de belangen van de natuur 
een belangrijke rol laat spelen. Het samenbrengen van landbouw met de natuur geeft mij 



energie en voldoening. In mijn vrije tijd help ik graag mee op het melkveebedrijf van mijn broer 
en vader. Ook ben ik een fanatieke speler van Berghem Sport en volg ik uit passie voor het vak, 
alle trends en ontwikkelen van de landbouwsector op de voet. 
 
Sinds begin dit jaar heb ik me toegevoegd aan het bestuur van de Maashorstboeren. Ik heb veel 
zin in deze nieuwe uitdaging waarin ik graag een belangrijke steen wil bijdragen en van anderen 
hoop te leren.  Ik hoop jullie allen beter te leren kennen. Heb je vragen? Stel ze gerust!   
nielsvdhurk@msn.com 
 

 
 
 
 
Pilot project Bloemrijke randen Gemeente Bernheze 2019 
 
Vorig jaar is het pilotproject  ‘Bloemrijke randen’ met succes afgesloten. “Dat smaakt naar meer”,  
was één van de conclusies. De gemeenteraad van de gemeente Bernheze heeft begin 2019 
dan ook besloten dat deze pilot een vervolg krijgt. Waarbij het aantal deelnemers is verdubbelt. 
Naast het inzaaien van nieuwe randen wordt ook gekeken hoe de bestaande randen zich 
ontwikkelen. Deze worden namelijk niet opnieuw ingezaaid maar we gaan kijken welke kruiden 
er spontaan opkomen en hoe deze verhouding is ten opzichte van hinderlijke akkeronkruiden. Er 
wordt namelijk geen chemische onkruidbestrijding meer toegepast op deze percelen. Stichting 
Maashorstboeren Projecten gaat de gemeente wederom ondersteunen bij de begeleiding en 
verslaglegging. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van de pilot.   
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Fietsenknooppuntenkaart 2019/2020 beschikbaar 
De nieuwe editie van de fietsknooppuntenkaart (2019/2020) ligt voor u en uw bezoekers klaar! 
De uitreiking vond plaats op een prachtige zonnige tweede paasdag aan de Maas in Lith. 
Namens de Maashorstboeren mocht Marie-José Lamers de eerste kaart in ontvangst nemen. 
Naast alle betrokken partijen gaat een speciale dank uit naar het Waterschap voor de 
medefinanciering en het mede mogelijk maken van dit prachtige initiatief. De fietsknooppunten 
kaart 2019/2020 is gratis te bestellen voor leden via info@maashorstboeren.nl. 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 en de Toeristische Recreatieve Vereniging en de 
Maashorstboeren. 

 
 
Kennis zaaien voor de patrijs 

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Vogelbescherming Nederland de landelijke dag 
‘Kennis zaaien voor de patrijs’. Het wordt een inspirerende dag voor iedereen die betrokken is 
bij de bescherming van patrijzen. Een belangrijk deel van de dag bestaat uit regionale 
workshops om lokale initiatieven verder te helpen. Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein te 
Velp. Aanmelden kan via de bijgaande link: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-landelijke-dag-
kennis-zaaien-voor-de-patrijs-59038915987. Geef bij uw aanmelding aan of u vragen heeft.  
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Open dag? Meldt het en wij zorgen voor promotiemateriaal. 

Wij vinden het als bestuur belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren een eenheid laat 
zien en we herkenbaar naar buiten treden. Onze visie is dat landbouw, natuur en 
plattelandsontwikkeling elkaar goed kunnen aanvullen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van het gebied De Maashorst. Heeft u een open dag gepland staan of een andere gelegenheid 
om de Maashorstboeren te promoten, laat een van de bestuursleden weten of mail naar 
info@maashorstboeren.nl . Wij zullen de nodige ondersteuning en promotiemateriaal 
aanleveren en indien het tijdig bekend is kan het opgenomen worden in de nieuwsbrief.  
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
Hans Donkers 
Mobiel; 06-23014666 
Secretaris ANV Maashorstboeren 
www.maashorstboeren.nl 
info@maashorstboeren.nl 
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