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De zomer is nu op zijn
hoogtepunt. Warme, zeer
warme en wat mindere dagen wisselen elkaar af. Na
een droge periode in de
eerste helft van de zomer
is er de afgelopen weken
gelukkig weer voldoende
water gevallen. Het heeft
de gewassen zichtbaar
goed gedaan.
Als u eens rondkijkt wonen
en werken we in een mooie
omgeving. Met onze vereniging proberen we die nog
mooier te maken. De beleving “mooi” zal voor iedereen wat verschillend zijn.
Het dumpen van tuinafval
(en soms meer) op andermans perceel lijkt de nieu-

we trend. Hans Leijssen
geeft een nadere toelichting.
Zoals ik u in de vorige
nieuwsbrief berichtte hebben we nog de ZLTO vacature in het bestuur van onze vereniging. ZLTO heeft
nu een kandidaat voorgedragen. Vooruitlopend op
de najaarsvergadering stelt
hij zich even voor. Voor de
meeste leden zal hij een
bekende zijn.
De “Dag van ons Brabantse
Platteland” was een echt
succes. Ruim 4000 personen bezochten de streekmarkt. Niet alleen de bezoekers vonden het de
moeite waard, ook de aan-

bieders van producten waren tevreden. Deze dag
werd georganiseerd door
de reconstructiecommissie
Boven Dommel, samen met
een werkgroep van onze
vereniging. In de werkgroep
zaten vanuit onze vereniging Henk Antonissen, Erik
van Asten, Ton van Dijk,
Mieke Keeris, Peter Kerkhofs en Adrie Staals. Ter
afsluiting van het project is
er een formele evaluatie
gehouden.
Uw voorzitter,
Janus van Hooff

WELKOM AAN
ONZE NIEUWE
LEDEN:
•

Fam van der
Palen (Sterksel)

•

Hr M. Wolters,
Eindhoven
Toon Kuipers geeft uitleg over de luchtwasser in zijn bedrijf op de Dag
van ons Brabantse Platteland
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OPRICHTING TWEE STICHTINGEN

In het koepelplan werd
voorzien in de oprichting
van twee stichtingen. Een
stichting voor het regelen
van de activiteiten rond de
grondbank en een stichting
voor de professionele landschapsonderhoudsploeg.
De akten voor het oprichten van beide stichtingen
zijn ondertussen bij de notaris gepasseerd. Door het
onderbrengen van activiteiten in een stichting is de

juridische aansprakelijkheid
van onze vereniging afgedekt.
Er zijn geen bestuurlijke banden tussen de twee stichtingen en onze vereniging. Om
toch aan te geven dat er een
hechte relatie bestaat is ervoor gekozen om de naam van
onze vereniging gedeeltelijk
mee te nemen in de naam van
de stichtingen. Vanuit de vereniging zijn wel een aantal personen betrokken bij het beleid
van de stichtingen op de langere termijn.

De twee namen van de
Stichtingen worden:
Stichting Grondbeheer
Hei, Heg & Hoogeind,
de bestuurder van deze stichting is Leo van
Velthoven
Stichting Landschapsonderhoud Hei, Heg &
Hoogeind, de bestuurder is Peter van Rijsingen.
Graag willen we hen
succes wensen met de
stichtingen en de daarbij horende activiteiten.

Verloting percelen uit
de grondbank aan
agrarische leden op
maandag 14 september in Cafe De Hospes
te Leenderstrijp.
Nadere informatie:
Leo van Velthoven,
ljvelthoven@hetnet.nl

Hebt u interesse in
deelname aan de
professionele
landschaps
onderhoudsploeg?

Contact:
Peter van Rijsingen
06 21232612
Leo van Velthoven (links) en Peter van Rijsingen (rechts) bij het tekenen van de akten

pvrijsxs4all.nl

KERN MET PIT: BANKJES VOOR NATUURPAD?
Bij de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft
onze vereniging in het
kader van ”Kern met Pit”
een aantal bankjes aangevraagd om in het buitengebied te plaatsen.
Kern met Pit is een wedstrijd voor bewonersgroepen die graag zelf iets in

of aan hun woonomgeving willen verbeteren.
Als het projectplan goedgekeurd wordt willen we
de bankjes plaatsen aan
of bij het Natuurpad van
onze vereniging. Ook wat
mindervalide mensen
kunnen zo het pad in hun
eigen tempo lopen.
Wist u overigens dat onze

vereniging ook excursies
aanbiedt over het natuurpad of door de kom van
Leenderstrijp.
Verschillende bedrijven,
verenigingen en andere
groepen gingen u al voor.
Ter info: een wandeling
duurt 2 tot 2,5 uur, maximaal 20 personen,
kosten: 50 euro Hebt u

interesse, neem dan even
contact op met het HHH
contactadres (achter in de
nieuwsbrief).
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TERUGBLIK DAG VAN ONS BRABANTSE PLATTELAND
Het lijkt net de dag van
gisteren: 17 mei, de Dag
van Ons Brabantse Platteland. Een geweldig positief
gevoel dat die dag mij en
vele anderen gegeven
heeft. Een maand nadien
belde Henk Antonissen op
met de vraag of we niet ter
afsluiting een bbq konden
houden (‘ik heb een goede
prijs bij Bennie afgesproken en gij hebt nog wel
wat centen’) dan konden
we meteen evalueren. Ik
dacht nog prima: kwartiertje evalueren en dan gezellig eten. Wie schetst
mijn verbazing als de dag
(waar toch weinig echt is
misgegaan) eerst anderhalf uur stevig en kritisch
geëvalueerd wordt, voordat we ons -op mijn herhaaldelijk verzoek!!!- aan
de bbq kunnen zetten. Dit
tekent de gedrevenheid
van de plattelandsvereniging. Het is ook tekenend
voor de wijze waarop van
meet af aan het evenement door het bestuur en
de p.r. werkgroep is benaderd. Ik heb het laatste
stuk vlees nog niet achter
de kiezen of ik krijg het
verzoek om in een paar
woorden terug te blikken.
Meneer Kerkhofs: ik kan
er vele woorden aan wijden, maar de foto´s van
Erik van Asten en Eus Gies
spreken voor zich, net als
de bewegende beelden
die ik ontving van Leo van

Wezel: beeld voor beeld
laten ze een vitaal platteland zien!
Gedeputeerde Paul Rüpp
liet tegenover de voorzitters van alle Brabantse
Reconstructiecommissies
weten, dat hij volgend jaar
in ieder reconstructiegebied een evenement wil à
la Strijp. Dat moet ik hem
nog uit zijn hoofd praten,
want daarvoor heb je een

unieke combinatie nodig
van een toplocatie, een
gedreven plattelandsvereniging en één Mieke
(´Erik, moet je eens luisteren, ik heb nu weer een
club gesproken, die wil
zóóó graag meedoen, kan
dat? Ik heb ze al in het
draaiboek opgenomen´).
Dit lijken de drie succesfactoren, maar …
Dan heb je ook nog iemand nodig die maandags
de toiletwagen schoonmaakt, en een carnavalsvereniging die ‘goed gek’
is om op de fietsen en

auto´s te passen. En een
paar prachtige agrarische
bedrijven, die zich op zo´n
dag willen openstellen, en in
de kiosk drie plaatselijke
muziekorkesten met een
Erik Jaspers als sfeermakers. En de pony's en mensen van de ponyclub, waar
talloze kinderen dankbaar
gebruik van maken. En de
geweldige topmodellen van
de basisschool.

Erik Bruggink met organisator
Mieke Kappel op de Dag van ons
Brabantse Platteland

En een enthousiaste coöperatie St. Jan, en een speenvarken dat zich opoffert
voor het goede doel. En een
stagiair in het streekhuis die
honderden flyers en posters
drukt of uitnodigingen
maakt. En een topfotograaf
die de opbrengsten van zijn
verkochte natuurfoto´s ten
goede laat komen aan de
school en de natuurwerkgroep. En een gepassioneerde gids van de busexcursie
die eigenlijk 8 uur nodig
heeft voor zijn verhaal. En

25 ondernemers en medewerkers van organisaties die de streekmarkt
haar sfeervolle (en smakelijke) aanzicht geven
En iemand met ontzettend grote trekkers die
ook nog de lucht wast.
En iemand die stroom
trekt uit de gemeentelijke
stroomkast die al maanden kapot is.
En een rattenvanger van
Hamelen die achter zijn
huifkar tientallen fietsers
meelokt naar de open
bedrijven.
En iemand die -terwijl wij
al lang bij Bennie op het
terras zitten na te borrelen met ´Boer zoekt
vrouw´-Marlies en haar
enthousiaste zussen en
moeder- nog alle bebording opruimt.
En ook een zon, die ondanks het feit, dat we
geen worst naar St. Clara
hebben gebracht, net op
tijd achter de wolken tevoorschijn kwam.
En heel veel anderen, die
ik, door ze niet te noemen, ontzettend tekort
doe. Kortom: meneer
Rüpp, dit kon alleen in
Strijp en nergens anders!

Erik Bruggink,
Gebiedscoördinator
Reconstructie Boven
Dommel
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EVEN VOORSTELLEN:
PETER VAN DER KRUIS,
VERTEGENWOORDIGER ZLTO.
In het begin van dit jaar is
Adri van Lith afgetreden
als bestuurslid van de locale ZLTO afdeling. Daarmee kwam ook een einde
aan zijn bestuursfunctie
binnen HHH als ZLTO afgevaardigde. Vervolgens ben
ik door het ZLTO bestuur
naar voren geschoven om
zijn functie over te nemen
in het bestuur van HHH. Ik
ben 29 jaar geleden geboren onder de naam Peter
van der Kruis. Mijn opvoeding heb ik genoten in het
werkgebied van HHH en ik
ben daar ook beter bekend als Peer Kruus. Na
mijn studie aan het Sint
Jan Baptista college te
Leenderstrijp heb ik mijn
studie vervolgd aan het
atheneum in Valkenswaard en het tenslotte
afgerond aan de HAS in
Den Bosch. Als klein menneke wist ik al dat mijn
toekomst lag in de landbouw. Het kon niet anders
of ik moest boer worden.

JAARPROGRAMMA
Zondag 16 augustus
Strabrechtse Heide dag
Woensdag 2 september:
opening seizoen natuurwerk
Maandag 14 september:
september
Verloting grondbank
Woensdag 4 november:
Najaarsvergadering
De volgende nieuwsbrief
komt in:: november

Dus na mijn schoolcarrière ben ik bij mijn ouders
in de VOF gestapt. Onze
boerderij bestond toen uit
varkens, vleesvee, en
akkerbouw met als neventakken een paardenrusthuis en natuurbeheer. Het bedrijf hebben
wij in 2005 gesplitst en

de twee neventakken zijn
de hoofdtakken geworden. In het begin van dit
jaar heb ik mijn bedrijf
verplaatst naar Heeze.
Daar combineer ik mijn
biologische vleesveehouderij en akkerbouw met
agrarisch natuurbeheer.
In maart hebben mijn
vrouw Petra en ik daar
een paarden pensionstalling aan toegevoegd. Met
mijn brede achtergrond in
de agrarische wereld en
mijn affiniteit met het
werkgebied HHH hoop ik
een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan het
bestuur.

Plattelandsvereniging Hei,
Heg & Hoogeind streeft
naar een mooi buitengebied
waar natuur, landschap en
gezonde boerenbedrijven
naast elkaar kunnen
bestaan
Informatie over onze
activiteiten vindt u op
www.hei-heghoogeind.dse.nl

Redactie Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief
Erik van Asten
Ton van Dijk
Peter Kerkhofs
Frans Rutten

Foto’s:
Erik van Asten
Ton van Dijk
Eric van der Palen
Ton Verwegen

Peter van der Kruis
Contactadres:
hei-heg-hoogeind@dse.nl

TUINAFVAL IN HET
BUITENGEBIED
De laatste tijd wordt in toenemende mate tuinafval in het buitengebied achtergelaten. Hans
Leijssen, onze buurtbrigadier,
wijst er op dat dit strafbaar is en
dat er binnenkort strenger op
gecontroleerd zal worden.
Hans Leijssen:
Binnen het SRE verband zijn er
een 4 tal BOA’s (Buitengewone
Opsporings Ambtenaren) aangesteld die hun prioriteit in het buitengebied hebben liggen. Deze
heren beginnen vanaf 1 augustus.

Tuinafval gestort op het
Strijperpad.

