
 

 

 

Nieuwsbrief  Maashorstboeren     Juni 2021 

 
 
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van dit jaar. Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en we meer 

vrijheden krijgen, begint het echte leven weer op gang te komen. Als bestuur van de Maashorstboeren hebben we 

de afgelopen periode niet stil gezeten. Via online meetings is er vergaderd en zijn de nodige initiatieven opgestart. 

Middels deze nieuwsbrief brengen wij je graag verder op de hoogte.   

 

Nu aanmelden als BRABANTSE JUWEELTJE® 
Ontdekken tussen Den Bosch en Nijmegen 

 

Dit jaar is de coöperatie Brabantse Juweeltjes opgericht. Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Bernheze, 

Coöperatie Aa-land, ANV Maashorstboeren, Centrummanagement Heesch, Koninklijke Horeca Nederland en 

Maashorstondernemers. Ons gezamenlijk doel is om onze aantrekkelijke regio nog meer voor het voetlicht te 

brengen van toeristen en recreanten. In het voorjaar hebben zo’n 25 geïnteresseerde al een tipje van de sluier 

kunnen zien in een onlinepresentatie.  Tijdens de presentatie is er enthousiast gereageerd op alle ontwikkelingen 

en kansen die dit concept biedt. Nu zijn we alweer een stap verder. De nieuwe website 

www.brabantsejuweeltjes.nl is nu live en wordt breed aangekondigd in alle beschikbare media. Vrij snel hierna 

wordt er ook een Facebook reclamecampagne gestart met films over de diverse Brabantse Juweeltjes. Delen en 

liken helpt ons allemaal! Gemeente Bernheze heeft te kennen gegeven dat deelnemers van buiten de gemeente 

van harte welkom zijn om zich te presenteren op de nieuwe website, omdat dit alleen maar de regio nog meer 

versterkt en op de kaart zet. 

 

In de bijlage tref je hiervoor het inschrijvingsformulier aan. Met je inschrijving committeer je je om 3 jaar mee te 

doen. Ben je toevallig in 2020 lid geweest van de TRV Bernheze, dan wordt het 1e en 2e jaar van deelname vergoed. 

Dit alles kan je aangeven op het inschrijfformulier. Wacht niet te lang en stuur het inschrijfformulier naar: 

info@brabantsejuweeltjes.nl.  Heb je vragen over het concept en de verdere uitwerking stuur een mail naar 

info@maashorstboeren.nl  
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Vijf complete routes “Wandelen over boerenland” 
Onze voorgangers hebben in het verleden mooie wandelroutes over het boerenland ontwikkeld in samenwerking 

met verschillende landeigenaren. Helaas waren door gewijzigde subsidieregelingen en andere keuzes de routes niet 

meer compleet. Het “herstellen” van de routes vormt een van de speerpunten van de Maashorstboeren en dit 

werpt zijn vruchten af. Joos van Hees heeft als coördinator van dit project nauw contact onderhouden met de 

landeigenaren, gemeenten en andere betrokken organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat vijf routes weer op de kaart 

kunnen worden gezet. De routes zullen onderdeel gaan uitmaken van het wandelknooppuntennetwerk van 

visitbrabant.nl.. In het najaar verwachten wij de infopanelen aan het begin van de routes te kunnen vervangen en 

krijgen alle route- en informatiebordjes een nieuwe uitstraling. Als de routes zijn gecontroleerd en aangepast, 

zullen ze terug te vinden zijn op de website van de Maashorstboeren. Onze dank gaat allereerst uit naar de 

deelnemende landeigenaren die op deze wijze bijdragen aan een positieve promotie van de Maashorstboeren en 

het wandelen over boerenland mogelijk maken. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwilligers vanuit de 

Maashorstboeren, IVN en aanverwante organisaties die zorgen dat de routes worden aangepast en bordjes worden 

vervangen.  
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Fietskaarten beschikbaar 
Het lijkt erop dat de zon nu echt wil gaan schijnen en recreanten kunnen gaan genieten van mooie fietstochten in 

de omgeving. 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. Ook op de fietskaart? We zijn druk bezig met een nieuwe druk voor 2022, dus mocht je graag ook 

op de fietskaart willen staan, stuur een mailtje naar info@maashortsboeren.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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