
 

 

 

Nieuwsbrief  Maashorstboeren     oktober 2020 

 
 
Hierbij ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar wat helaas in het teken staat van Corona en 

onzekerheid teweeg brengt over de gezondheid van uzelf en anderen om u heen. We hopen vurig dat we deze 

periode achter ons kunnen laten en er nieuwe inzichten komen om Corona uit ons leven te verbannen, maar helaas 

is het zover nog niet. Ondanks deze vreemde periode hebben we als bestuur niet stilgezeten en zijn we volop bezig 

met nieuwe initiatieven en het oppakken achterstanden, zoals het verbeteren van de routes “wandelen over 

boerenland”. Daarnaast steven we in 2022 af op een 20-jarig jubileum van de Maashorstboeren en dit vraagt om 

een voorbereiding van een frisse uitstraling waarin onze leden zich zullen blijven herkennen naar de toekomst toe. 

 

Het bestuur van de Maashorstboeren hoopt van harte dat u en uw familieleden gezond mogen blijven en dat  

ondernemers deze onzekere periode zullen doorkomen om zo snel als het kan weer aan de slag te kunnen met 

nieuwe ideeën.  

 

Neem even de tijd op de nieuwsbrief door te lezen, er staan vast en zeker onderwerpen in, die u zullen aanspreken.  

 

BRABANTSE JUWEELTJES® 
Ontdekken tussen Den Bosch en Nijmegen 

 

De gemeente Bernheze heeft een initiatief opgestart om met de naam “Brabantse Juweeltjes” het gebied tussen 

Den-Bosch en Nijmegen nog beter op de kaart te krijgen en de toeristische aantrekkingskracht binnen en buiten de 

regio te vergroten. In samenwerking met bureau Dailybrand wordt er op dit gewerkt aan een vernieuwende 

aanpak. Uiteraard dienen deze plannen nog een volledige goedkeuring te krijgen binnen de gemeente, maar we 

mochten toch alvast onze leden op de hoogte brengen. 

 

Meerdere partijen, zoals de Maashorstboeren, Coöperatie Aa-dal, Maashorstondernemers en Horeca Nederland 

zijn betrokken bij dit project. Het gebied tussen Den-Bosch en Nijmegen kent een rijke historie en heeft van 

oudsher een diepgewortelde agrarische achtergrond die naar voren kan worden gebracht. Daarnaast kunnen 

diverse “juweeltjes” van heerlijke streekproducten tot prachtige B&B’s in samenwerking met de ondernemers goed 

in beeld worden gebracht. We hopen dat dit initiatief “Brabantse juweeltjes” een spin-off krijgt voor de verdere 

regio en de aanpalende gemeenten. In samenwerking met Dailybrand zal een presentatie worden gedeeld als het 

stoplicht op groen wordt gezet door de gemeente Bernheze. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

 



  
 

 

Algemene ledenvergadering 2020 

In het voorjaar kon de ALV (Algemene Ledenvergadering) door corona helaas niet plaatsvinden. Volgens de RIVM-

richtlijnen zou dit nu wel mogen met een maximum van 30 personen. Toch vinden wij het in deze tijd niet 

raadzaam om een dergelijke bijeenkomst met meerdere deelnemers te organiseren. We zijn voornemens om de 

informatie voor de ALV zoals de notulen, agenda en powerpoint per mail te versturen naar alle leden, waarin een 

periode wordt geboden om hierop schriftelijk te reageren. Het is en blijft namelijk van belang om onze onze leden 

inzicht te geven in o.a. de financiele cijfers en mee te laten denken naar de toekomst toe. U zult begin november de 

email m.b.t. de ALV ontvangen. 

 

 

Webinar Hiboer! 

“De eerste indruk ontstaat vaak online”  

 

Elk jaar organiseren de Maashorstboeren een of meerdere lezingen. Dt jaar hebben we ervoor gekozen om dit 

online aan te bieden. We zijn in contact gekomen met Hiboer, drie nuchtere dames die expert zijn in de toepassing 

van social media en de ontwikkeling van websites voor de agrarische ondenemers.  

 



Hiboer adviseert hoe je je online zichtbaarheid als plattelandsondernemer vergroot. Of je nu gasten wilt 

verwelkomen in je bed- en breakfast, klanten wit laten kennismaken met je boerderijwinkel of ouders vertrouwd 

wilt maken met het aanbod van je agrarische kinderopvang. Hi Boer is er voor alle boeren met een multifunctionele 

landbouw onderneming, zie ook  https://www.hiboer.nl/ 

 

Deelname aan deze webinar kan door opgave vóór 31 oktober 2020 via info@maashorstboeren.nl. o.v.v. 

aanmelding Webinar Hiboer. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25,= per deelnemer.  

 

De Webinar zal ongeveer 2 uur duren daarna bestaat er een mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. 

Elke deelnemer krijgt bij aanmelding vooraf vragen toegezonden, zodat op individuele situaties wordt ingespeeld. 

De Webinar zal de volgende onderwerpen bespreken: 

- Doelgroep bepaling (wie is jouw ideale klant)                                                                                                                              

- Instagram als Social media kanaal                                                                                                                                                         

- Volgers                                                                                                                                                                                                 

- Statistieken                                                                                                                                                                                        

- Hashtags 

Datum en tijd van de Webinar worden na opgave zo spoedig mogelijk gedeeld met de de geïnteresseerde 

deelnemers. Bij opgave van meer dan 10 leden worden er meerdere avonden georganiseerd. 

 

 

 
 

Wandelen over boerenland 2.0 

Onze voorgangers hebben in het verleden zes mooie wandelroutes over het boerenland ontwikkeld in 

samenwerking met verschillende landeigenaren. Helaas zijn door gewijzigde subsidieregelingen en andere keuzes 

niet alle routes meer compleet. Fervente wandelaars melden met regelmaat dat ze op bepaalde plaatsen vastlopen 

en denken graag mee in oplossingen. Het zou ontzettend jammer zijn als de routes verloren zouden gaan en dit 

vraagt om een gerichte aanpak. Wij hebben als bestuur uitgesproken dat we circa vier routes willen behouden en 

als vereniging mee willen dragen in de kosten om dit voor elkaar te krijgen en uit te dragen. Joos van Hees heeft dit 

project opgepakt en is samen met landeigenaren, vertegenwoordigers wandelknooppuntnetwerk  en gemeentes in 

gesprek om de routes te completiseren. Een subsidievoorwaarde is dat deze boerenlandroutes verbonden zijn met 

het wandelknooppuntennetwerk van Visit Brabant.  

 

Het wandelen over boerenland is een unieke belevenis voor jong en oud. Wij hopen dan ook van harte mede door 

de inzet van de gemeenten en landeigenaren we weer vol trots de wandelroutes kunnen uitdragen. Heb je ideëen, 
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oplossingen, denk gerust mee en meld je bij Joos van Hees (coördinator wandelen over boerenland 2.0), 

joos.vanhees@home.nl, 06-46892650 

 

 
 

 
Wandelen over boerenland 

 

Pilotproject Bloemrijke randen i.o.v. gemeente Bernheze 

2020 is het laatste jaar van het pilotproject Bloemrijke randen in de gemeente Bernheze. Vanwege Corona zijn er 

nauwelijks overlegmomenten geweest waardoor het gevoel van gezamenlijkheid wat ontbreekt. Gelukkig trekken 

de randen zich niks aan van het Coronavirus en hebben gebloeid als nooit tevoren!  Binnenkort vindt er een 

evaluatie plaats en zullen door de gemeente aanbevelingen worden geformuleerd om het duurzaam gebruik van 

pachtgronden ook in de toekomst vorm te geven.  T.z.t. zal hierover in een volgende  nieuwsbrief verslag van 

worden gedaan.  
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Tweejarige rand Hoge akkers Nistelrode 

 

Fietskaarten beschikbaar 
Mocht u voor uw bezoekers of bekenden 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 gezamenlijke financiering en een belangrijke bijdrage door het Waterschap (onze dank 

hiervoor) is deze fietskaart tot stand gekomen. 

 

 
 

 
 
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. 
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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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