
 

 

 

Nieuwsbrief  Maashorstboeren     Mei 2020 

 
 
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar wat voor velen in het teken staat van Corona 

en de hele wereld er anders laat uitzien. Wij weten als Maashorstboeren als geen ander hoe fijn het is om van de 

buitenlucht te kunnen genieten en hebben moeten toezien dat dit niet voor iedereen is weggelegd in deze periode. 

Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief zijn we inmiddels via de “routekaart” van Premier Rutte begonnen aan een 

geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Het bestuur van de Maashorstboeren hoopt van harte dat u en uw 

familieleden gezond mogen blijven en dat alle ondernemers deze onzekere periode zullen doorkomen om zo snel 

als het kan weer volop aan de slag te kunnen met nieuwe ideeën. Want even stilstaan, hoeft niet altijd een 

achteruitgang te betekenen.  

 

Hart onder de Riem 

Ook de Maashorstboeren proberen een steentje bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid in deze coronatijd. De 

Maashorstboeren deelden verjaardagskalenders en ansichtkaarten uit aan bewoners van huize Sint Jan in Uden. 

Het idee voor de actie kwam van Pedro Vogels, een van onze leden wiens moeder in huize Sint Jan woont. Haar 

tachtigste verjaardag kon helaas niet gevierd worden met de familie en daarom bedacht Pedro Vogels dat hij 

kalenders wilde uitdelen aan de bewoners zodat zij kunnen invullen wanneer een bekende van hen jarig is zodat ze 

die dag wellicht een telefonische felicitatie kunnen overbrengen. 

 

Op deze wijze steken de Maashorstboeren de ouderen een hart onder de riem toe in deze tijd. Het heeft de nodige 

publiciteit opgeleverd. De Maashorstboeren zijn dan ook dankbaar dat ze in deze tijden voor deze ouderen een 

lichtpuntje hebben kunnen geven. 

 

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/maashorstboeren-verrassen-bewoners-sint-jan-uden-met-kalenders-en-

kaarten~a0c2b96f/.nl 

 

https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/164545/maashorstboeren-schenken-ouderen-kalender-een-steuntje-in-de-

rug-.nl 

 

Mocht u iemand in deze periode blij willen maken met de verjaardagskalender en ansichtkaarten van de 

Maashorstboeren mail naar info@maashorstboeren.nl en dan geven we deze graag bij u af.  
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Bestuur Maashorstboeren 

In 2020 is Hans Donkers terugtreden als bestuurslid/secretaris na zijn jarenlange inzet voor de ANV 

Maashorstboeren. We hadden gehoopt hem in de voorjaarsvergadering in het zonnetje te kunnen zetten, 

maar door de corona-perikelen zullen we dit gaan verplaatsen naar de najaarsvergadering. Op de 

achtergrond blijft Hans dit jaar nog actief voor de vereniging en is zijn functie van secretaris overgedragen 

aan Marie-José Lamers. Dorinne Swinkels zal naast haar vicevoorzitterschap de functie van 

penningmeester overnemen van Marie-José. In de najaarsvergadering van het afgelopen jaar hebben we 

met goedkeuring van onze leden een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, namelijk Twan van de Berg 

van D’n Kersenpluk in Uden. In deze editie zal hij zich aan u voorstellen. Het huidige bestuur van de 

Maashorstboeren heeft nu de volgende samenstelling; 

 

Jos van Vonderen (voorzitter) 

Marie-Jose Lamers (secretaris) 

Dorinne Swinkels (Vicevoorzitter/penningmeester) 

Robert Ceelen (bestuurslid) 

Niels van de Hurk (bestuurslid) 

Twan van de Berg (bestuurslid) 

 

 
 

 



Even voorstellen 

Mijn naam is Twan van den Berg woonachtig in Nistelrode en getrouwd met Brigitte Koenen. Samen 

hebben we drie kinderen, Babs, Ties en Pieta. Naast mijn baan als begeleider woonvoorziening bij Haert 

Care ben ik eigenaar van  D’n Kersepluk aan de Torenweg 2, te Uden. Daar teel ik op een kleine hectare 

20 soorten kersen en 10 pruimenrassen. Verder staan er enkele noten en kweepeer bomen. In de 

zomerperiode verkopen wij het verse fruit en onze streekproducten zoals; kersenbier, verschillende 

soorten jam, kersensap, saus, kweepeergelei, marmelade en kerspakketten  vanuit de boomgaard. 

Na mijn opleiding aan de MAS en een aanvullende kaderopleiding ben ik in de jaren 90 gaan werken op 

een woonwerk- project voor mensen met een verstandelijke beperking te Alphen aan de Rijn welke nu is 

ingericht als een zorgboerderij. Hier heb ik 12 jaar mogen werken als bedrijfsleider en was ik 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze de boerderij met melkvee, varkens, kippen, een 

groentetuin, grasland en  natuurbeheer. Een mooie combinatie van werkzaamheden en hier is mijn 

passie ontstaan voor de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Na die 

periode heb ik bewust gekozen om mij hierin verder te verdiepen middels een opleiding in het agogisch 

werk en ben tot op heden werkzaam in de zorgsector, nu dus bij Haert Care. 

In november 2019 ben ik voorgedragen en gekozen als bestuurslid bij de ANV Maashorstboeren. Ik ga 

deze uitdaging graag aan en ben van mening dat het natuurbeheer van de Maashorst alleen succesvol 

kan zijn en blijven als het mede door agrariërs wordt onderhouden en beheerd. Als bestuurslid wil ik 

graag mijn bijdrage leveren aan de ANV Maashorstboeren.  

Voor degene die mij nog niet kennen, hoop ik jullie te ontmoeten in het najaar tijdens een van de 

bijeenkomsten.  

 

 

 

Maashorstboeren in bloei 

Op de actie van begin dit jaar of er interesse is in zaaigoed kruiden/bloemenmengsel is volop gereageerd. Het 

zaaigoed is ter beschikking gesteld door het Collectief Agrarisch Natuur Beheer Oost-Brabant (ANB Oost-Brabant). 

Deze actie heeft geresulteerd in 12000m2  die straks in volle bloei mag staan bij meer dan 30 van onze leden. Dit 



naast de lopende projecten vanuit de contracten met het collectief is het een belangrijke bijdrage aan de 

biodiversiteit van de Maashorst en omgeving. We moeten nog even geduld hebben, maar het lijkt ons mooi als 

straks foto’s worden doorgestuurd van de bloemen/kruidenhoeken, stroken en velden. We kunnen hier dan de 

nodige aandacht aan geven en het is een mooie PR gelegenheid in de regio als vereniging.  Mocht u deze actie 

gemist hebben,  er is nog een kleine voorraad zaaizaad aanwezig mail naar: (info@maashorstboeren.nl).  

 

 

 

 

Stichting Maashorstboeren i.o.v. gemeente Bernheze 

Ook dit jaar zet de gemeente Bernheze het pilotproject Bloemrijke randen voort. De Stichting Maashorstboeren zal 

wederom de praktische begeleiding en communicatie met de deelnemers ter hand nemen.  Afgelopen jaar zijn er 

mooie resultaten geboekt. Dit jaar hopen we samen met de gemeente en de deelnemers tot werkbare conclusies 

te komen met betrekking tot  duurzaam gebruik van pachtgronden van de gemeente Bernheze. Er zijn geen nieuwe 

randen ingezaaid maar we monitoren de meerjarige randen qua ontwikkeling van kruiden en insecten. Afgelopen 

jaar heeft de WUR geconstateerd dat in de 2-jarige randen de meeste insecten voorkwamen. We zien echter ook 

dat de randen op sommige plekken verruigen en dat er ongewenste kruiden opkomen.  

 
Tweejarige rand met Melganzenvoet en Bijvoet net zo hoog als de mais. 

 

In de zoektocht naar een optimale balans tussen natuur en agrarisch grondgebruik  kijken wij als Agrarische 

Natuurvereniging ook naar initiatieven die vanuit BoerenNatuur komen. Hun visie, met praktische ideeën, waarbij 

gedacht wordt in termen van ‘natuur inclusieve landbouw’ én aan ‘landbouw inclusieve natuur’, kunnen naar onze 

mening een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling naar een duurzamere manier van 

landbouw mét gezonde verdienmodellen voor de boeren. 
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Tweejarige rand Ruitersweg West. 

 

Volop gratis fietskaarten beschikbaar 

Er heeft wederom een nieuwe druk plaatsgevonden van de fietskaarten met een aantal nieuwe vermeldingen en 

wijzigingen. In deze tijden zien we dat mensen er graag op uit fietsen, waarbij natuurlijk de corona-regels in acht 

genomen moeten worden bij het kopen van streekproducten of het bekijken van bezienswaardigheden. Mocht u 

om fietskaarten verlegen zitten, stuur een korte mail naar info@maashorstboeren.nl en geef alvast door hoeveel 

kaarten u wenst te ontvangen. Dan leveren wij deze kaarten af op uw adres en zetten het neer op een geschikte 

locatie. De overzichtelijke fietskaart is ontstaan door samenwerking van zes organisaties te weten: Stichting 

Maasmeanders, Maashorst Ondernemers, het Verrassende Platteland van Cuijk, het Platform voor Toerisme 

Landerd, de Toeristische Recreatieve Vereniging en de Maashorstboeren. Door de gezamelijke financiering en een 

belangrijke bijdrage door het Waterschap (onze dank hiervoor) is deze fietskaart tot stand gekomen. 

 

 
 

 
 
 
Nieuwe rubriek:  in contact met 
We krijgen met regelmaat vragen en verzoeken van bedrijven en instanties die graag in contact willen komen met 
onze leden. In het kader van de AVG-regels (privacy-wetgeving) is het niet altijd mogelijk om uw gegevens af te 
geven. In deze nieuwe rubriek:  
 
Hanex 
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Ik ben op zoek naar lokale samenwerking met bedrijven die streekproducten leveren. Het zou heel fijn zijn als onze 
gegevens in de nieuwsbrief  worden opgenomen. Bij voorbaat dank voor de moeite, en mocht je nog vragen hebben 
of meer gegevens willen hebben, dan kun je me altijd bellen en/of mailen. 
 
Ine Peters  
Field Manager Tankstations en Carwashes 
Mobiel: 06-15239603 
 
Servicekantoor: 
Hanex Tankstations en carwashes 
Europalaan 28d 
5232 BC ‘s-Hertogenbosch 
Tel: 073-4400250 
 
www.hanex.nl 
 
 
Goedemiddag, 
 
Mijn naam is Miranda van de Wouw en ik ben voorfietser voor de regio Noord-Oost 
Brabant. 
 
Voorfietser komt u wellicht niet bekend voor. Ik zal het kort toelichten. Een 
kleine twee jaar geleden is het initiatief ontstaan in de regio Westland om 
aandacht te vragen voor plaatselijke en regionale bedrijven. Hierbij is het in 
kaart brengen van boerderijwinkels, stalletjes langs de weg etc. waarbij 
streekproducten worden aangeboden een van de doelstellingen geworden. 
Dit sloeg zo goed aan dat dit idee nu landelijk wordt uitgerold onder de naam 
Fietsen voor mijn eten. 
 
Voor deze regio heb ik het op me genomen om mee te werken aan het op de kaart 
zetten van de lokale en regionale bedrijven.  
 
Graag zou ik in contact komen met de Maashorstboeren met streekproducten. Ik kijk 
uit naar uw reactie. 
 
Met warme groet, 
 
Miranda van de Wouw 
 
06-22523098 
www.fietsenvoormijneten.nl 
 
 
 
 

http://www.hanex.nl/
http://www.fietsenvoormijneten.nl/


 
Vragen/opmerkingen 
Wij verwachten middels deze nieuwsbrief alle geïnteresseerden op de hoogte te houden van  de activiteiten van 
ANV Maashorstboeren. Heeft u desondanks nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op. 
 

 
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
Marie-Jose Lamers 
Mobiel; 06-46224293 
Secretaris ANV Maashorstboeren 
www.maashorstboeren.nl 
info@maashorstboeren.nl 
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