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Nieuwsbrief december 2019
Bijna weer een jaar voorbij, een bewogen jaar 2019 voor de agrarische sector. Er is veel gebeurd.
Wederom een droge zomer en veel actie in de afgelopen maanden door overheidsmaatregelen. In
het kort in deze nieuwsbrief een terugblik, maar, we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar.
LTO Achterhoek Noord goes Agractie 1 Oktober 2019
Als afdeling Achterhoek Noord hebben wij ons steentje bijgedragen aan de Agractie van 1 oktober.
Opgaven stroomden binnen en de dubbeldek bus was binnen korte tijd goed gevuld. Wat was het
een prachtig gezicht om zoveel agrarisch gerelateerde mensen samen te zien komen op de wegen
richting het Malieveld in Den Haag. Jong en oud uit alle sectoren waren vertegenwoordigd. Het gaf
ons een geweldig gevoel van samenhorigheid.
Dankzij diverse sponsoren hebben we alles voor de 75 mede reizigers kunnen
bekostigen, waaronder busreis, broodjes, drinken en als afsluiting een broodje bal
op de parkeerplaats in Lochem. Bij deze nogmaals dank aan eenieder die zijn
medewerking heeft verleend aan deze dag.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag!
Graag bedanken we de sponsoren nogmaals: Ambachtelijke slagerij de Hoeve te
Eibergen, Gunnewick mengvoeders, Dierenartsenpraktijk Beltrum, De Oosthof
dierenartsen, Loonbedrijf Graven Eibergen, Niessink & Partners Accoutants,
Jannink mesthandel en distributie, Nollen brood en banket bakkerij, Districtsraad
Friesland Campina
14 oktober Provinciehuis Arnhem
Op 14 oktober zijn we als afdeling met veel trekkers naar het provinciehuis in
Arnhem geweest. Ook daar hebben we een duidelijk signaal afgegeven.
Actuele zaken die we bij de kop hebben en die deels nog alle dagen onze inzet vereisen:
Stelkampsveld en Nettelhorsterweg maar ook de plannen voor Berkeldal en kavelruil Lochem.
Zonneparken en windmolen initiatieven. De palenactie van de gemeente Berkelland en hoe vullen de
RES regio’s hun opdracht in. Allemaal activiteiten die ons als agrariërs raken en invloed hebben op
onze omgeving en ons bedrijf. Als afdeling proberen we hier overal in gesprek te komen en onze
invloed uit te oefenen.
Zienswijze ingediend bij Teesselinkven en Noordijkerveld
In november is er een aanvraag gedaan voor verschraling, vernatting en aanleg van poelen van enige
percelen in het Noordijkerveld in Neede, en het perceel naast het Teesselinkven aan de Flipsweg in
Rietmolen.
Als LTO Noord hebben we een zienswijze ingediend op deze natuurontwikkeling, en konden leden
een blanco-zienswijze bij ons opvragen om zelf in te dienen.
Op dinsdag 21 januari hebben wij een overleg met Staatsbosbeheer over de ontwikkelingen. Dus
‘wordt vervolgd’.
Op 22 december kwam de Serious Request wandeling van radio 3FM
door Laren. De dj’s en hun meelopers hebben kaas en een beker
melk aangeboden gekregen door de boeren aan de Lendeweg. Erik
Hoentjen heeft namens afdeling Achterhoek Noord een cheque
overhandigd als bijdrage voor het goede doel.
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Afgelopen activiteiten
 9 oktober was Jetty Middelkoop van Brandweer Amsterdam Amstelland te gast met een
bijzonder boeiend verhaal. ‘Laat u niet verrassen door de gassen, in mest en kuilhoop’. Via de
volgende link https://youtu.be/B2Bzrot23ZI kunt u een instructie filmpje bekijken wat zeer
leerzaam is.
 “Met de klas de boer op”. Op 15 november waren de groepen 7/8 van de basisscholen
uit Berkelland uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de boer. Goed om te laten zien
waar voedsel vandaan komt en hoe het gemaakt wordt.
 Op 25 november is de vakgroep melkveehouderij te gast geweest bij onze afdeling. Een goed
gevulde zaal met melkveehouders bij de Melktap zorgde voor een interessante informatie
avond. Als u een terugkoppeling wilt van het LTO-Portefeuillehoudersoverleg van Melkvee,
kunt U zich aanmelden met uw naam en 06-nummer voor de Whatsappgroep ‘LTO Noord
Melkveehouderij Achterhoek Noord’ bij Esther Weernink 06-39148887.
 Op 4 december was Countus te gast en heeft duidelijk en helder uiteen gezet welke fiscale
acties voor 2019 nog actueel en interessant zijn. Ook hebben zij kort weergegeven wat de
stikstof plannen van onze overheid voor invloed en gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf.

We zoeken nieuwe voorzitter!
Onlangs heeft u deze oproep in uw post gehad.
Wim Klein Willink heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter en daarom
zijn we op zoek naar een enthousiaste nieuwe voorzitter voor onze afdeling.
Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die interesse heeft laat het
ons weten.

Zet de volgende data alvast in uw agenda:
→ 13 Januari Schouwburg Lochem
Nieuwjaars bijeenkomst met mental coach Ben
Middelkamp.
→19 februari, onderwerp en locatie volgt later
→ 23 maart jaarvergadering
Bij dezen willen we U allemaal bedanken voor uw inzet en samenwerking in het
afgelopen jaar.
Tot ziens op 13 januari in de Schouwburg te Lochem

We wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020 zowel
privé als zakelijk
Bestuur Afdeling Achterhoek Noord,
Wim, Erik te G, Diederik, Brenda, Erik H, Dirk, Gerjan, Esther, Herman, Robbert
Herbert en Ria

