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Van de redactie
Beste Lezers,

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante
Dirk Hoogendoorn

Lins Keijzers
Op een warme zomeravond, nog midden in
Marielle Zwakhoven
de vakantietijd, komen wij van de redactie
bij elkaar voor deze editie van De Ploeg.
Redactie en advertenties:
Wanneer ik dit voorwoordje schrijf, ligt de
Marielle Zwakhoven
vakantie alweer achter ons en kijken we
Parallelweg 149
terug op een lange, warme en vooral zeer
5754AM Deurne
droge zomer. Een periode waarin we vaak
zltodeurne@zlto.nl
snakten naar een goeie regenbui. We zagen
onze akkerbouwers dag en nacht met
haspels in de weer om aardappels en ander gewas te ‘redden’. De maïs verdroogd
en grasland waarop geen groen sprietje meer stond. Op veel plekken zal dan ook
de opbrengst fors tegen vallen dit najaar, met gevolg dat de voerprijzen zullen
stijgen. Gelukkig is de melk redelijk aan prijs, echter de varkens zitten na een paar
redelijk goede jaren weer in een dip. Maar wij kennen die tendens… En de boer?
Hij ploegt voort…

Wij hebben geprobeerd weer een mooie Ploeg samen te stellen met, naast de
gebruikelijke items, een mooi verhaal van een jonge zoon van een melkveehouder
in Canada, een interview met Wim Coenraadts van Food Up! Brabant en een mooi
stuk van Marjolein van der Zwaan, die met ‘Cocoon’ een nieuwe weg insloeg op
de ouderlijke boerderij. We blikken terug op de activiteiten die ZLTO – Deurne
deze zomer heeft georganiseerd. Een verslagje over de fietstocht met barbecue
zou u zeker eens moeten lezen, dan wilt u er vast volgend jaar ook bij zijn!
Hanneke doet verslag over het unieke film festival, en Yvon vertelt over een goed
geslaagd Boerenontbijt. Verder namen drie van onze bedrijven deel aan de
Fietsvierdaagse, waarvan we foto`s hebben geplaatst. Genoeg om er weer eens
even goed voor te gaan zitten.
Veel leesplezier!
Groet, Carola van de Beek
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Van de voorzitter
Beste Lezers,
De vakanties zitten er weer op en de scholen zijn weer in volle gang!
Wat was het dit jaar toch een aparte en extreme zomer. Schitterend weer voor
de vakantiegangers. Wanneer je ook ging, goed weer was gegarandeerd! Ook ik
heb er van genoten en de kinderen hebben veel waterpret gehad.
Maar toch heeft dat goede weer ook zijn keerzijde. Er is met man en macht
beregend om toch nog een redelijk gewas geoogst te krijgen. En in de
veehouderij is het extreme warme weer ook geen pretje. Ik heb weer mooie
systemen voorbij zien komen die het voor onze dieren aangenaam konden
houden.
Als ZLTO voelde wij onzekerheid, zeker omdat er beregeningsverboden werden
afgekondigd, en daarmee onze gewassen gevaar liepen. Om dit waar mogelijk te
voorkomen hebben wij ons stevig ingezet om onze belangen te behartigen.
Gelukkig kunnen we mede daardoor trots zijn op wat er is gepresteerd met dit
extreme weer, ook al hebben de gewassen niet de opbrengst zoals we gewoon
zijn .
Tot de volgende Ploeg!

Met vriendelijke groeten,
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel
Raadsleden
Op zaterdag 15 september gaan we kennis maken met nieuwe
raadsleden, commissieleden en wethouders. ZLTO Regiovoorzitter Gerard
Nabuurs zal een korte inleiding houden en iets vertellen over de visie “boeren
hebben een oplossing”. Tijdens een aantal workshoprondes gaan we vervolgens
in gesprek over de problemen, kansen en oplossingen bij diverse ondernemers.
Een bedrijf dat wil innoveren heeft namelijk andere hulp nodig dan iemand die wil
stoppen met het bedrijf en een alternatieve bestemming zoekt voor zijn locatie.
We willen op deze manier de raadsleden kennis laten maken met de diversiteit
aan agrarische ondernemers in Deurne.
Glasvezel
Begin oktober worden een aantal informatiebijeenkomsten over de aanleg van
glasvezel gehouden. Er zijn ook een aantal vast informatiepunten in Deurne waar
u persoonlijke uitleg kunt krijgen en waar u zich aan kunt melden. Elders in de
Ploeg vindt u meer informatie.
Deurne viert eten 2018
We kunnen als ZLTO terugkijken naar een geslaagd Deurne viert eten. Als eerste
hadden we het pop-up restaurant bij het Dinghuis, georganiseerd door
Natuurpoort De Peel, waar een aantal boeren uitleg gaven over hun product. Henk
Kerkers van Bijzonder Brabants, Michiel Penninx, familie Berkers van de
Berkershoeve en Marielle van Lieshout: allen bedankt voor de medewerking. We
bedanken ook de organisatie van de fietsvierdaagse voor de prettige
samenwerking en de bezoekbedrijven, John en Mieke van Paassen, John en Helma
Verhoeven, en Henk en Hannie Raaijmakers voor het enthousiast ontvangen van
de fietsers. Daarnaast danken we de organisatie van de Nacht van het Witte Doek,
en Hanneke en Peter Verberne voor de ontvangt van de filmkijkers in hun nieuwe
koeienstal tijdens de Nacht van het Witte Doek. En tenslotte de familie Mandersvan Leeuwen, en Hans en Marjan van Rooij voor de gastvrijheid tijdens de 2 edities
van het Boerenontbijt. Ook hiervoor danken we mede-organisators Natuurpoort
de Peel en het Streeckhuys voor de heerlijke producten. Tot slot bedanken we
Geert Vogels voor het beschikbaar stellen van de pakjes stro tijdens de
verschillende activiteiten. We hopen volgend jaar aan een aantal activiteiten een
vervolg te geven. Hopelijk kunnen we ook dan weer op enthousiasme rekenen om
hieraan bij te dragen.
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Nieuwsbrief
In augustus heeft u de eerste digitale nieuwsbrief van afdeling Deurne ontvangen.
Wij willen u op deze manier informeren over de actualiteiten die in Deurne spelen.
Is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons, geef dit dan even door zodat u op de
hoogte blijft van het laatste nieuws.
Ziet u graag een onderwerp op de agenda van onze maandelijkse
bestuursvergadering, meld dit dan via de mail zltodeurne@zlto.nl of bel met
één van onze bestuursleden.
-Kennismaking
raadsleden op
15 september-
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Portefeuille Water
Wie had in 2016, toen er
extreem veel neerslag viel en
alle gewassen verzopen in het
water, kunnen bedenken dat we
in 2018 een extreem droogte
jaar zouden krijgen zoals in
1976, met alle gevolgen van
dien. De ondernemers die
konden beregenen hebben dag
en nacht, maanden lang,
gesjouwd om de haspels en pompen aan de gang te houden om zo de schade door
de droogte te beperken. Voor diegene die niet konden beregenen was het
lijdzaam toe zien hoe de gewassen op de velden verdroogden.
Al vlug kwam er een beregeningsverbod voor oppervlaktewater, wat we wel
gewend zijn, maar het gonsde begin augustus ook van de geruchten dat er een
verbod op grondwateronttrekking zou komen in Brabant. Inmiddels hadden de
waterschappen Friesland, Vechtstroom en Rijn & IJssel al een onttrekkingsverbod
voor grondwater afgekondigd. Ik heb toen lichtelijk verontwaardigd Gerard
Nabuurs , portefeuillehouder water van ZLTO Den Bosch, gebeld dat ze vanuit
ZLTO Den Bosch alles op alles moesten zetten om dit verbod te voorkomen. Dit
zou voor veel ondernemers betekenen dat al hun werk met beregenen voor niets
was geweest, want juist toen werd het cruciaal om de gewassen te redden en er
een goede oogst vanaf te halen. Gerard was het helemaal met mij eens en ze
hadden al een overleg gepland met het Waterschap. Ook de Provinciebestuurders
waren hier aanwezig. Vanuit ZLTO Den Bosch is er toen nog een hydroloog
ingeschakeld om te onderbouwen dat beregenen met grondwater niet de oorzaak
is dat de natuur verdroogd. Ja, u leest het goed: natuur gaat boven landbouw,
natuur gaat zelfs boven de drinkwatervoorziening. Tenminste als er zeldzame
plantensoorten zoals in de peel, het hoogveen, bedreigd worden. Het
beregeningsverbod in Brabant is er gelukkig niet gekomen. Maar u begrijpt dat dit
weer met twee handen wordt aangegrepen door natuur- en milieu organisaties
om bij een volgend extreem droog jaar wél dit verbod uit de kast te halen. Wees
voorbereid is mijn advies.
Groeten, John Verhoeven
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Vakgroep Rundveehouderij
Nog steeds zijn de fosfaatrechten het onderwerp van de dag in de
melkveehouderij. De prijs van fosfaatrechten steeg in september tot
recordhoogte. Richting het einde van het jaar is het voor veel veehouders nog
onduidelijk hoeveel fosfaatruimte of juist -tekort ze hebben eind december. Een
klasse hoger of juist lager uitkomen heeft direct gevolgen. Via de fosfaatplanner
(van CRV/FrieslandCampina) kunnen we ongeveer inschatten in welke klasse we
uitkomen en dus of we fosfaatruimte hebben of wat tekort komen. Natuurlijk is
het jammer om niet alle fosfaatruimte te benutten, maar hoe nu als je een paar
kilogrammen over je rechten uitkomt? Dure rechten kopen of toch leasen, of
misschien wel verleasen als er nog genoeg ruimte over is. Helaas is er vanuit Den
Haag nog weinig duidelijkheid over het verleasen van fosfaatrechten. Wat gebeurt
er met de 10% afroming bij lease en hoeveel procent overschrijding van de
rechten wordt er gedoogd? Wil Meulenbroeks (voorzitter LTO Melkveehouderij)
roept Carola Schouten op om snel helderheid te geven rondom het onderwerp
lease en afroming van fosfaatrechten. Daarnaast hamert hij er bij de overheid ook
op dat er meer en beter gecommuniceerd dient te worden naar de veehouders.
Veel vragen zijn nog steeds onbeantwoord en dat laat ondernemers in
onzekerheid achter.
Een ding is zeker: met de introductie van de fosfaatrechten staan veel bedrijven
in onze sector op scherp. 6000 Melkveebedrijven hebben bij het RVO bezwaar
ingediend tegen de beschikking. De rechten geven extra financiële druk op onze
bedrijven, creëren onzekerheid en verwarring, en staan op veel bedrijven
ontwikkeling in de weg.
Naast de fosfaatrechten is natuurlijk het onderwerp ‘weer’ niet weg te denken
aan de keukentafel. Wat een hitte en droogte hebben we gehad en nu later in het
najaar is het nog steeds warm en kampen we nog steeds met een neerslagtekort.
In onze regio is het natuurlijk ook droog geweest maar dankzij de regen in
augustus en het beregenen zijn de meeste gewassen toch redelijk hersteld. Door
de aanhoudende droogte was er begin augustus wat paniek op de voermarkt
omdat een enkele veehouder voer tekort had maar na de weersomslag was de
paniek snel over. Noodgedwongen werd veel verdroogde maïs al voor september
gehakseld waardoor de nieuwe maïs eerder beschikbaar was.
Naast veel verdroogde maïs zien we in onze regio ook redelijk goede maïs staan.
Al laten veel maïspercelen toch een wisselende opbrengst zien en zeker de
kwaliteit van de kolf varieert enorm. De meeste maïs is half september gehakseld.
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Het is nog even afwachten wat de droogte met de voerkwaliteit heeft gedaan,
hopelijk valt het mee.
Het gras heeft nog wel een herstelperiode nodig. De meeste veehouders hebben
gelukkig een mooie eerste en tweede snede gewonnen dit jaar. De derde (of
vierde) snede is als gevolg van de droogte erg laag in kwaliteit en hoeveelheid. Het
gras is vanaf september wel herstellende en we hopen dat het weer vanaf nu weer
meewerkt om nog enkele keren te kunnen maaien dit jaar. Dan kunnen de meeste
veehouders de voorraden weer aanvullen.
Vorig jaar werd onze sector wakker geschud door de ‘kalverfraude’. Het ministerie
kwam begin september met een aantal voorstellen rondom de registratie van vee.
De grootste wijziging is dat runderen binnen drie dagen aangemeld moeten
worden in het I&R systeem (dit was drie werkdagen). Daarnaast gaat het
ministerie bij iedere onvolkomenheid in de registratie van vee een boete opleggen
aan de desbetreffende veehouder.
Begrip voor onze praktijk ontbreekt zeker in deze nieuwe wijzigingen, dat is een
van de conclusies van de LTO over de voorstellen van het ministerie. Daarnaast
werkt het I&R systeem ook niet altijd feilloos. Begin september was het online
aanmeldsysteem van RVO dagenlang niet beschikbaar vanwege een storing.
Hierdoor werden veel kalveren te laat aangemeld waardoor deze langer op het
geboortebedrijf moesten blijven. Dit omdat de dag van aanmelden vanaf juli 2018
geldt als de geboortedag.
Als de wijzigingen definitief worden, betekent dit ook dat de capaciteit van het
RVO omhoog moet. Er moet continu controle zijn op het I&R systeem om
storingen te voorkomen die voor rekening komen van de veehouder.
Carola Schouten (minister van LNV) kwam begin september met een nieuwe
landbouwvisie. Deze visie is vooral gericht rond kringlooplandbouw waarin veel
sectoren met elkaar in verbinding staan en elkaar helpen en ondersteunen. Enkele
mooie woorden zoals efficiënte voedselproductie, duurzaamheid, waardering,
vervanging kunstmest door dierlijke mest en een eerlijke prijs springen eruit. De
banken en de LTO lijken in eerste instantie vrij positief over de visie van Schouten.
De visie is gepresenteerd om in 2030 Nederland koploper te maken in
kringlooplandbouw.
Specifiek voor de veehouderij betekent dit zorgen voor een efficiënt
grondstoffengebruik, grondgebondenheid, duurzame en emissiearme
stalsystemen en weidegang.
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Een hele uitdaging voor onze sector zou ik zeggen. Wel vindt ik het zeer positief
dat de visie niet alleen maar gericht is op de landbouw zelf, maar ook op de
overheid, supermarktketens en zeker ook de consument en de maatschappij.
De afgelopen maanden is onze sector gelukkig minder negatief in de media. Tijd
voor iets positiefs vinden wij! In onze afdeling vinden we de connectie tussen onze
boeren en burgers erg belangrijk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd
voor burgers om ze kennis te laten maken met onze sector. Zo werd ook dit jaar,
voor het derde jaar op rij alweer, het boerenontbijt georganiseerd. Eén bij ons
thuis (familie Manders, kwadestaartweg in Deurne) en één bij de familie van Rooij
in Vlierden. Verderop in deze Ploeg staat een fotoverslag van beide dagen.
Iedereen was welkom en kon een kaartje kopen op de site van tickets Deurne. De
dagen werden georganiseerd in een samenwerking van ZLTO Deurne,
Natuurpoort De Peel en het Streeckhuys.
Op de voergang van beide melkveebedrijven was het ontbijt klaargezet. De
mensen konden plaatsnemen op een van de strobalen en konden genieten van
een heerlijk ontbijt bestaande uit diverse streekproducten. Tijdens het eten was
het erg leuk om te zien dat de mensen in gesprek waren over de sector en de
dieren. Persoonlijk heb ik zoveel mogelijk de ‘burgers’ aan het ontbijt opgezocht
en gesproken. Deze waren allemaal heel erg geïnteresseerd in de sector en ons
bedrijf. Nadat iedereen lekker had gegeten, werd iedereen uitgenodigd voor een
excursie over het bedrijf. Heel mooi om te zien hoe geïnteresseerd de mensen
waren tijdens de rondgang, maar ook zagen we dat mensen erg weinig weten over
een melkveebedrijf.
Naar onze mening waren beide dagen zeer geslaagd. De opkomst was heel goed
en zeker voor herhaling vatbaar. Een belangrijke les voor mij persoonlijk was wel
dat het heel belangrijk blijft om de burger te blijven informeren over wat en hoe
we werken binnen ons bedrijf. De onwetendheid is groot en de
burgers/consumenten komen steeds verder van ons erf af te staan, dit moeten
we voorkomen!
Groeten, Yvon Manders
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Damesstudieclub
Hallo dames van de ZLTO,
Voor komend seizoen hebben wij ons programma al helemaal compleet en
daarom presenteren wij dit met trots in deze nieuwe ploeg. Het valt namelijk
niet altijd mee om weer een gevarieerd programma in elkaar te zetten maar daar
zijn we dit jaar goed in geslaagd, al zeggen we het zelf.
Bekijk het eens en als u denkt: ‘dat is wel iets voor mij’, dan bent u natuurlijk
altijd welkom! Laat het wel even aan één van ons weten. Alle bijeenkomsten
beginnen om 13.30 uur en eindigen rond 16.00 uur.
Hier volgt het programma voor komend seizoen:

2018
9 oktober:
Dierenarts Niels Groot Nibbelink van Veterinair Centrum Someren gaat de
rundveedames vertellen over koesignalen. Dit gebeurt in de praktijk bij fam. van
Paassen in de stal.
Plaats: Jet van Paassen, Molenhuisweg 10, Vlierden.
23 oktober:
De varkenshoudsters zijn welkom bij fam. van Dijk voor een bedrijfsbezoek, mits
er geen ziektes rondzwerven in ons Brabantse land.
Plaats: Melanie van Dijk, Belgerenseweg 25, Vlierden.
20 november:
Gemma van de Berg van NH Adviseurs komt ons bijpraten over de impact en de
financiële gevolgen van het Provinciaal beleid voor ons agrariërs.
Plaats: Gerardushuis, Parkstraat 2, Deurne.

2019
15 januari:
Yvon Manders, werkzaam bij Alpuro, gaat de rundveedames vertellen over
verantwoorde supergroei van kalveren.
Plaats: Corrie en Yvon Manders, Kwadestaartweg 21, Deurne-Walsberg.
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22 januari:
Dierenarts Diedrich Hendrickx van DAP Deurne gaat de varkenshoudsters
vertellen over varkenssignalen.
Dit gaat waarschijnlijk in de praktijkruimte van dierenartsenpraktijk Deurne
plaatsvinden.
Plaats: DAP Deurne, Zeilbergsestraat 142, Deurne.
12 februari:
Lezing door Jetty Middelkoop over gevaarlijke gassen (denk aan mest/silo
gassen) in en om het bedrijf. Jetty is adviseur gevaarlijke stoffen bij de
brandweer van Amsterdam.
Plaats: Gerardushuis, Parkstraat 2, Deurne.
Eind maart/begin april: excursiedag.
Wil je meer informatie over onze damesstudieclub? Neem dan contact op met een
van ons:
Petra Raymakers (mts.raijmakers@comveeweb.nl),
Inie Peters (hennyeninie@hetnet.nl),
Wilma Berkers (m.belgeren@tiscali.nl) of
Mieke van Paassen (paashof@planet.nl).
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SaMeDi: Huis- en dierenartsen in Deurne werken samen
In april hebben huisartsen en dierenartsen, werkzaam in gemeente Deurne,
elkaar ontmoet in de praktijk van Dierenartsencombinatie Zuidoost. Het was
een erg interessante avond. Beide groepen hadden elkaar veel te vertellen.
ZLTO is sinds 2014 actief met het opzetten van lokale netwerken tussen huisartsen
en dierenartsen (SaMeDi: Samenwerking Medici en Dierenartsen). Ook in Deurne
is nu een SaMeDi netwerk gestart.
Tijdens de avond in de Deurnese dierenartspraktijk is er gesproken over
antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren, rundvee en varkens. Het registreren
van antibioticumgebruik bij veehouderijbedrijven door de SDa (Autoriteit
Diergeneesmiddelen) en de controle rol van de NVWA (Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit) zijn hierbij ook benoemd. Er werd gepraat over het
antibioticumgebruik bij de mens: hoe komt dit aan bod bij de huisarts, wat zijn de
verschillen met antibioticumgebruik bij dieren en wat zijn de overeenkomsten?
De gedachten van veel onnodig antibioticagebruik in de veehouderij werd
weggenomen bij een aantal van de aanwezigen. Huis- en dierenartsen stelden
elkaar verschillende vragen. De avond werd afgesloten met een rondleiding door
de praktijk waarbij de behandel-, operatie- en medicijnkamer werden bezichtigd.
In het najaar zal de groep opnieuw bij elkaar komen om meer te leren over
zoönosen (ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn).
Waarom is deze samenwerking van belang? Het kan in sommige situaties
belangrijk zijn dat de huisarts of de dierenarts de telefoon pakt en de ander opbelt.
Bijvoorbeeld om een zoönose vroegtijdig te kunnen signaleren en meteen gericht
te kunnen behandelen. Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk dat je elkaar kent.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is op veel plekken niet zo. Hier probeert ZLTO
met het project SaMeDi verandering in te brengen. Inmiddels zijn er ruim 15
SaMeDi netwerken actief, verdeeld over de provincies Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland. Tijdens bijeenkomsten wordt er over een specifiek thema kennis
gedeeld.
Kijk voor meer informatie op www.zlto.nl/samedi
Suze van Paassen (stagiaire ZLTO mrt-juli 2018)
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2 x een succes: het Boerenontbijt 2018
2 September bij de familie Manders aan de Kwadestaartweg in Deurne:
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2 x een succes: het Boerenontbijt 2018
9 September bij de familie van Rooij aan Bij Oostappen in Vlierden:
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Een nieuwe weg: Marjolein van der Zwaan
Allereerst maar even kort voorstellen:
Ik ben Marjolein van der Zwaan, 36 jaar,
getrouwd met Sander van Osch, moeder van
Sil en Tuur en samen met mijn schoonzus
eigenaar van Cocoon Wonen in de
Wilhelmina Hoeve te Helenaveen.
Het is alweer meer dan 8 jaar geleden dat ik
tijdens onze zoektocht naar een nieuw pand
tegen mijn toenmalige collega zei: “We
kunnen altijd nog bij mijn vader in de schuur
gaan zitten met Cocoon”. Totaal niet serieus
en als grapje bedoeld, maar vandaag de dag
is Cocoon alweer 7 jaar gevestigd aan de
Soemeersingel in Helenaveen in de
voormalige schuur/melkstal, ooit onderdeel
van het melkveebedrijf van Familie van der
Zwaan.
Mijn vader, Jan van der Zwaan en zijn broer Peter hebben op deze plek bijna 35
jaar een melkveebedrijf gehad. Vanwege de natuurontwikkelingen in De Peel,
waren zij genoodzaakt het
bedrijf te stoppen en zijn alle
omliggende
bedrijfsgebouwen gesloopt. Het
woonhuis
met
de
aangrenzende schuur zijn een
Rijksmonument en gelukkig
bewaard gebleven. Na het
horen
van
onze
‘noodoplossing’ om ons met
Cocoon in de oude schuur te
vestigen, waren mijn ouders
direct enthousiast en blij dat
er een nieuwe invulling kon worden gegeven aan de grote, leegstaande schuur.
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Samen met een bouwkundig tekenaar zijn we om tafel gegaan om onze plannen
en ideeën vorm te geven. De juiste vergunningen werden aangevraagd en na een
meer dan grondige verbouwing werd ‘het grapje’ werkelijkheid en opende Cocoon
Wonen in juni 2011 haar deuren.
Sindsdien wordt er vanuit deze prachtige en unieke plek vol passie en
enthousiasme gewerkt. Samen met mijn compagnon, Anna van Osch, regel ik de
zaken binnen Cocoon. Wij houden ons dagelijks bezig met wonen en interieur.
Vanuit ons kantoor in de Wilhelminahoeve werken wij aan interieuradviezen voor
zowel zakelijke als particuliere klanten. De opdrachten waar we aan werken zijn
heel divers. Je kunt bij ons terecht voor een compleet interieuradvies, een
nieuwbouwproject of verbouwing, maar ook voor een kleur- en / of stylingadvies.
We doorlopen samen met de klant stap voor stap het gehele ontwerpproces. Het
is echt een wisselwerking tussen de klant en ons, zodat er iedere keer weer een
heel persoonlijk interieur ontstaat waar de klant zich helemaal thuis voelt.
Ook voor de aanschaf van
meubels
en
woonaccessoires ben je bij
Cocoon aan het juiste
adres. De oude koeienstal
is
omgetoverd
tot
inspirerende woonwinkel,
die
iedere
zaterdag
geopend is. In onze
woonwinkel
vind
je
sfeervol
ingerichte
stijlkamers terug waar
klanten inspiratie op kunnen doen en meubels kunnen zien, voelen en proberen.
Alles op het gebied van interieur is terug te vinden in onze winkel. Banken, stoelen,
tafels, kasten, maar ook verlichting en woonaccessoires.
Een aantal keren per jaar organiseren we Cocoon-events, in en rondom de hoeve.
Zoals o.a. de veldlunch, een kerstshopweekend en een barnsale. Gewoon, omdat
we het leuk vinden om te doen en omdat we deze bijzondere plek graag met
andere delen. Dus kom gerust eens een kijkje nemen bij Cocoon Wonen!
Groetjes, Marjolein
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Ik Vertrok: Joeri Hoogendoorn
Hallo allemaal!
Mijn
naam
is
Joeri
Hoogendoorn, ik ben 23
jaar en woon in Blackfalds,
Alberta, Canada. In 2013
heb ik in het kader van Onze
Jongeren ook in de Ploeg
gestaan. Destijds zat ik in
het derde leerjaar van de
mbo opleiding veehouderij
(niveau 4) in horst. Ik was
net terug van 3 maanden stage in Canada en vertelde over mijn ervaringen. Na de
stage in Canada viel het me erg tegen om weer op school te zijn. Ik keek uit naar
het voorjaar want dan hadden we de volgende stage. Ik ben toen in het noorden
van Luxemburg bij een Nederlandse boer stage gaan lopen. Op dit bedrijf molken
2 broers 200 melkkoeien en boerden op 140 hectare land. Daar heb ik een super
tijd gehad en ik had totaal geen zin meer om terug te gaan naar school. Daarom
heb ik na de zomervakantie examen gedaan voor niveau 3 veehouderij. Toen ik
klaar was met school ben ik gaan werken. Ik werkte onder andere thuis op de
boerderij in Helenaveen, verschillende oude stagebedrijven in de omgeving en ik
reisde regelmatig naar Luxemburg om daar enkele weken te gaan werken. Dat was
goed te doen want het is maar 200 km naar Luxemburg en meestal waren de
drukke periodes daar net na de drukke periodes in Nederland. Op die manier had
ik altijd volle bak te werken. Toch bleef het kriebelen om terug naar Canada te
gaan. In het voorjaar van 2015 ben ik bezig geweest om een werkvergunning te
krijgen maar helaas waren ze net bezig om allemaal regels te veranderen t.o.v. de
visums daar, dus dat ging niet door. In augustus en september van 2015 heb ik in
Texas gewerkt omdat ik wat avontuur wilde. Ik werkte bij een boer/loonwerker.
Super mooie tijd gehad, veel gezien en meegemaakt, maar ik moest weer naar
huis omdat ik geen werkvergunning had. Daarna heb ik weer hetzelfde gedaan
wat ik voorheen deed: overal wat beunen. Ik dacht ‘misschien moet ik het toch
maar eens proberen om ergens fulltime te gaan werken’. Van maart 2016 tot
oktober 2016 heb ik bij de firma Lammers in Deurne gewerkt. Dat beviel goed,
maar toch, na een paar maanden wilde ik nog steeds graag naar het buitenland.
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Ik heb daarom contact gezocht met een uitwisselingsorganisatie in Canada. Zij
plaatsen jongeren in het buitenland bij boerenfamilies die personeel zoeken. De
uitwisselingsorganisatie had geen melkveebedrijven in het bestand zitten, alleen
maar akkerbouw en gemengde bedrijven met akkerbouw en vleesvee.
In oktober 2016 was het zover: ik ging werken bij een boer in de provincie
Saskatchewan. Deze provincie ligt in het midden van Canada en is 17 keer zo groot
als Nederland. Er wonen 1.1 miljoen mensen, behoorlijk dun bevolkt dus. De
meeste mensen wonen in de twee grote steden, Saskatoon en Regina. Ik woonde
daar ergens tussenin, dichtbij het dorpje Beechy. Wonen en werken deed ik bij de
Canadese familie. Deze familie boerde op ruim 3000 hectare, waar ze tarwe,
koolzaad, gerst, vlas en linzen op verbouwden. Op de boerderij deed ik alle
voorkomende werkzaamheden. In de winter was dat voornamelijk graan naar de
verzamelplaatsen
transporteren,
onderhoud aan de
machines,
vee
voeren en alle
werkzaamheden
waar we in de
zomer niet aan
toekomen.
De
winter viel niet
tegen maar ik was
blij dat het weer
voorjaar
werd,
want dat betekent
volop drukte. Het
zaaien begint in
mei en duurt een kleine maand. Van te voren wordt er wat kunstmest gestrooid
en al het land wordt met roundup gespoten. Na het zaaien ben je in de zomer
aardig druk met spuiten. Het combinen begint rond midden augustus en duurt
ongeveer 6 weken. De boer waar ik werkte had twee grote combines met
maaiborden van 15 meter breed. Na de oogst was het oktober, dus mijn jaar bij
deze boer zat er op. Het was een mooie ervaring en ik heb daar veel geleerd, niet
alleen over de graanteelt, maar ook over de Canadese cultuur.
Ondertussen was ik op zoek naar nieuw werk en dat heb ik via familie gevonden
in Alberta. Alberta ligt tegen Saskatchewan aan richting het westen, en is qua
omvang te vergelijken met Saskatchewan, alleen is het daar dichter bevolkt met
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ruim 4 miljoen inwoners. Ik woon en werk nu vlakbij de plaats Blackfalds bij een
van oorsprong Nederlandse melkveehouder. Op het bedrijf worden ruim 500
koeien gemolken en er zijn ongeveer 600 stuks jongvee aanwezig. Op 600 hectare
land word luzerne, maïs, gerst (voor te hakselen en combinen) en koolzaad
geteeld. Mijn werkzaamheden zijn 70% van de tijd tussen de koeien. Het melken
gebeurt in een 32 stands carrousel om 3.30 ’s morgens en om 15.30 ’s middags en

neemt ongeveer 4 uur in beslag.
Op dinsdagmorgen en donderdagmiddag worden koeien gespoten om kunstmatig
een cyclus te maken en op vrijdagmorgen word er geïnsemineerd, ook de pinken
zitten in dit programma. Elke woensdagmorgen komt de veearts voor
drachtigheidscontrole bij koeien en pinken. Ook worden de verse koeien en de
pinken gecheckt of ze oké zijn om te starten.
Al het landwerk, op de drijfmest uitrijden na, wordt in eigen beheer gedaan. Dus
als het druk is op het land spring ik buiten het werk bij de koeien, ook op de
trekker. Ik heb het goed naar mijn zin hier, fijne baas, gezellige collega’s en
afwisselend werk. De baas geeft ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid, op
deze manier leer je super veel.
Het verschil tussen Saskatchewan en Alberta is vooral dat ik in Saskatchewan
midden op de prairie zat. Hier zit ik meer in de bewoonde wereld. Bijvoorbeeld
om naar de kroeg te gaan is de stad nu maar 20 minuten rijden, in Saskatchewan
was het 2 uur rijden naar de stad. Al waren er in de meeste kleine dorpjes in
Saskatchewan ook kroegen maar daar was weinig jeugd te vinden. Ook wel mooi,
maar je zat voornamelijk tussen de lokale alcoholisten. Het sociale leven is hier
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heel goed, bijna iedereen is vriendelijk. Ik kende niemand in Saskatchewan maar
er werkten meer jongens zoals ik uit verschillende landen, van Denemarken tot
Australië dus daar kwam je gemakkelijk tussen omdat die jongens ook niet veel
mensen kenden. Als je begint te praten hier heb je meteen een
gespreksonderwerp, omdat de mensen aan je accent horen dat je geen echte
Canadees bent.
In de regio waar ik werk in Alberta zitten heel veel Nederlandse boeren, veel van
mijn vrienden hier zijn van Nederlandse afkomst, mensen die uit het zelfde land
komen zoeken elkaar meestal wel op. Ook is een van mijn vrienden uit Nederland
gekomen en hier gaan werken als monteur/chauffeur bij de plaatselijke
loonwerker.
De winters hier zijn lang, de winter kan in september al beginnen en tot mei kan
er sneeuw liggen. Dat is niet altijd zo, want het kan ook pas in november gaan
sneeuwen en dat de sneeuw in april alweer weg is. Geen grijs en grauw weer,
maar merendeel van de tijd zonneschijn en een strak blauwe lucht waarbij je met
-20 nog zonder jas buiten kunt werken. Het landklimaat is een droog klimaat, veel
betere omstandigheden voor mens en dier. Al zit er soms wel veel verschil in
temperatuur: deze zomer tot 36 graden en afgelopen winter heb ik -37 op de
thermometer zien staan.
Het is de vraag of ik ooit nog in Nederland ga wonen, ik heb nooit last van
heimwee, al mis ik mijn familie en vrienden in Nederland soms wel. Met de
techniek van tegenwoordig kun je makkelijk af en toe eens bellen, dus het is goed
te doen. Het grootste waar ik mee zit, is dat ik de enige opvolger ben van de
boerderij van ons pap en mijn oom. Ik zou het jammer vinden als het familiebedrijf
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niet doorgaat. Dit maakt mij aan het twijfelen wat ik wil doen.
Nederland is een heel mooi land om te boeren maar het probleem is dat er te veel
boeren en te veel burgers zijn. Ook werkt de overheid niet echt mee. Een passie
voor wetten en regels heb ik niet, ik heb een passie voor boeren zonder al te veel
poespas er omheen. In Canada lopen ze qua regels 20 jaar achter op Nederland.
Hier in Canada hebben mensen respect voor de boeren, dit hoor en merk je
regelmatig. Als je bijvoorbeeld met de trekker over de weg gaat stoppen de
mensen zo ver mogelijk in de berm en steken vriendelijk hun hand op. Ook hoor
je op de radio reclames over hoe belangrijk de boeren zijn en dat iedereen boeren
moet bedanken. Geen reclames van wakker dier hier.

Het verhaal word me een beetje lang, dus ik ga er een eind aan maken. Misschien
schrijf ik over 5 jaar weer een stukje over hoe mijn laatste 5 jaren vergaan zijn.
Iedereen bedankt voor het lezen en hopelijk was het een beetje interessant!
Tot ziens in Canada of Nederland!
Groeten, Joeri Hoogendoorn.
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Fiets4Daagse van 10 t/m 13 juli:
Tijdens de fiets4daagse in Deurne zijn tijdens 3 van de 4 dagen in totaal 3
boerenbedrijven bezocht. Zo’n 750 fietsers maakten op deze bijzondere manier
kennis met het boerenleven. Zowel organisatie, bezoekers als de bedrijven waren
enthousiast over deze samenwerking tussen ZLTO, VVV Deurne en fiets4daagse
Deurne:
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Er was eens een boer: Jan van Calis
De vraag van Dirk om een stukje te schrijven voor ‘de Ploeg’ kon ik moeilijk
weigeren omdat dit (rustend melkveehouder) nu volgens de burgerlijke stand mijn
beroep zou moeten zijn.
Mijn naam is Jan van Calis en ik ben 42 jaar getrouwd met Nelly Berghs. We komen
beide uit Meijel en zijn beide van boeren komaf. Met de ruilverkaveling in 1973
kwam de meeste grond in Neerkant bij elkaar te liggen. We hebben in 1975 een
koestal en een tijdelijke woning gebouwd. Een jongveestal en loods zijn korte tijd
daarna gebouwd. We zijn in 1976 getrouwd. In 1980 hebben we er een huis
bijgebouwd. We hebben 2 zonen, Ard is geboren in 1980 en Peter in 1983. Ze zijn
beide getrouwd, Ard met Bianca en Peter met Anja. Peter heeft inmiddels 2
dochters.
Na een aantal jaren in een V.O.F. samengewerkt te hebben, heeft Ard het bedrijf
in 2013 overgenomen. Peter heeft een bakkersopleiding gevolgd en daarna de
lerarenopleiding aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Na 5 jaar lesgeven heeft
hij nu een leidinggevende functie in een bakkerij in Panningen.
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In 2013 hebben we een huis gekocht in Meijel in een rustige straat, dicht bij het
centrum. Vanaf die tijd, nu 5 jaar geleden, ben ik dus ‘rustend melkveehouder’.
Dit houdt in dat ik dus niet meer de leiding heb op het bedrijf. ’s Morgens niet
meer zo vroeg hoeven te beginnen, ’s middags naar huis gaan eten en ’s avonds
niet meer laat klaar, bevalt me heel goed. Voor de hobby werk ik dus de hele week,
behalve op zondag. Ook met het geven van advies ben ik terughoudend. Als Ard
ernaar vraagt, geef ik gewoon mijn mening.
Dit leven bevalt ons nu goed, in het begin was het wel even wennen. Ook voor
mijn vrouw Nelly was het toch een hele verandering om niet meer op het bedrijf
te wonen. Ze kan nu de tijd goed doorkomen met vrijwilligerswerk bij het
zorgcentrum, de kleinkinderen opvangen als dat nodig is, en de tuin bijhouden bij
ons en de kinderen. Wat me ook zo goed bevalt is dat ik me niet meer zo druk hoef
te maken over wet en regelgeving enz. We hopen zo nog wat jaren door te kunnen
gaan!
Gegroet, Jan en Nelly van Calis

-Hoe kalmer men handelt, hoe meer men bereikt
Een kalme geest, is een van de juwelen van wijsheid…
Hannie van Leeuwen-

Interview: Wim Coenraadts van FoodUp! Brabant
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In gesprek met Wim Coenraadts over zijn
beeld van de landbouwvisie:
In de landbouwvisie schetst minister
Schouten dat de huidige landbouw
onhoudbaar is geworden. Wat is jouw beeld
hierbij?
“Wat ik constateer is dat de landbouw en
veeteelt in Nederland de laatste 15-20 jaar
last heeft gekregen van hun eigen succes. Dat
succes is overigens waardevol geweest. Er is
voedsel in overvloed en de sector heeft ook in bredere zin welvaart gebracht.
Maar de sector heeft ook een omvang gekregen die niet meer te verenigen is met
de omgeving waarin zij moet opereren. Voor steeds meer mensen past het
eenvoudigweg niet meer, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Deze weerstand
roept steeds nadrukkelijker maatschappelijke reacties op waar de sector alleen
maar meer last van krijgt als ze niet meebeweegt. De prikkelende vraag die bij dit
soort processen opkomt is: moet enkel de boer naar de samenleving toe bewegen,
of vraagt die beweging ook iets van de samenleving”.
Wat is je kijk op de visie van onze minister Schouten?
“Wees in de eerste plaats blij dat deze visie er ligt en er een keuze wordt gemaakt.
Voor kringlooplandbouw. En ja, dan zijn er altijd partijen die er wat op af te dingen
of aan te merken hebben. Omdat de richting niet voldoet aan hun verwachtingen.
Vanuit mijn netwerk, en dan doel ik vooral op partijen die licht gezegd kritisch naar
de landbouw kijken, bespeurde ik op de bewuste zaterdag dat de landbouwvisie
werd gepresenteerd, toch enige verbazing. Men was positief verrast, omdat
Schouten met haar kringlooplandbouw een markeringspunt zette.
Schouten begint haar visie met de constatering dat de manier waarop we het tot
nu toe hebben gedaan ‘niet houdbaar’ meer is en tot een ‘onleefbare omgeving’
leidt als we op dezelfde weg doorgaan. Op basis van deze analyse presenteert de
minister kringlooplandbouw als oplossingsrichting om uit de huidige knelsituatie
te komen. Dat is pure winst”.
Wim erkent dat Schoutens’ landbouwvisie niet het toppunt van helderheid is in
het schetsen hoe zo’n omslag gerealiseerd moet worden:
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“Schouten is terughoudend over de rol van de overheid, maar persoonlijk denk ik
dat overheden, m.n. rijk en provincie, meer sturing kunnen geven. Zij kunnen het
kader tekenen dat alle andere partijen in de voedselketen, van boer tot retail, het
houvast kan bieden hoe zij samen de gevraagde transitie tot stand gaan brengen.
In voetbaltermen: het spel wordt de komende jaren op een andere manier
gespeeld, dat vraagt zeer waarschijnlijk een andere opstelling, mogelijk zelfs
andere spelers. Wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en met wie zal langs
nieuwe lijnen worden uitgetekend”.
Voor boeren in Brabant biedt pagina 26 van de landbouwvisie belangrijke
informatie:
“Daar geeft de minister aan dat de regio een zeer belangrijk speelveld voor
transitie is. Ze noemt niet concreet partijen, maar het is logisch dat de provincie
hier een rol speelt. Maar jij en ik evengoed, omdat we beiden tot die
regio/provincie behoren. Net als de bedrijven en kennisinstellingen die zich in het
agrofooddomein bewegen”.
Volgens Wim ligt er een uitgelezen kans voor Brabant om vanuit die
regioverantwoordelijkheid regie te pakken in de uitwerking van de
landbouwvisie:
“Dat is helemaal niet vreemd. In de drie jaar dat ik bij FoodUp! en de provincie zit
hoor ik keer op keer dat de rest van Nederland kijkt wat hier gebeurt. Omdat hier
de meeste pijn en urgentie wordt gevoeld, en omdat we de belangrijkste
agrofood-provincie van het land zijn. Een kans voor open doel, wil ik maar zeggen.
Vanuit de hunkering die er hier is om tot een breed gewaardeerde en rendabele
landbouw te komen, kunnen we enorme stappen zetten. En dat kan als we kiezen
voor een gebiedsgerichte benadering waarin alle belangen en rollen worden
meegewogen. Van de boer én van Stop de Stank. Van de lokale producent in De
Peel tot het tweeverdienende powerkoppel in Amsterdam-Zuid”.
Lins Keijzers

Dorpscommissie Deurne – een dagje weg
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Druk, druk, druk… Hoe ouder dat je wordt hoe minder tijd dat je hebt, zo lijkt het
wel eens. Daarom is het goed af en toe een streep te trekken. Zelf doen wij dat
ieder jaar ook een paar keer. Met het gezin op vakantie, op bezoek bij onze
dochter die in Zuid -Afrika stage liep. En daar hoort voor ons ook de jaarlijkse ZLTOfietstocht en BBQ bij, dit keer op 24 augustus.
Natuurlijk weten we het laatste nieuws al via app of mail, maar het is gewoon fijn
om met mensen te buurten over de ‘verrekte jong’, blubber, mais, verkes, en is
die van ‘jallie’ pas getrouwd, en ga zo maar door. De gespreken gaan over de
zorgen maar vooral ook over de mooie kanten van ons vak. Omdat wij er de laatste
twintig jaar altijd bij zijn geweest zie je ook hoe de situatie bij veel mensen kan
veranderen. Bij sommige zie je dat ze in het verleden van de grote dingen konden
genieten, maar nu vooral ook van de kleine. Of geen opvolger en dan ineens toch.
De persoonlijke verhalen blijven toch het mooiste van zo’n dag.
Lekker fietsen (met of zonder accu) op je gemak dicht bij huis, en vaak toch horen:
hier ben ik nog nooit gewist. Genieten van het door de boeren gecreëerd
landschap. Op een bankje zitten met een bak koffie en denken: wat hebben we
het goed. Samen de vragen invullen, want we willen eerste worden voor de
eeuwige roem. Mijn mede commissieleden hadden het weer perfect geregeld.
Dank aan Peter Kuipers en Henk Kerkers.
Verder was alles op onze start- en eind locatie ‘het boerenhuis’ waar we ‘s avonds
van de BBQ en wat drank hebben genoten, zeer goed verzorgd.
Tot volgend jaar,
als het enigszins
kan zijn wij er
weer bij!
Gegroet,
John van
Paassen
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Dorpscommissie Vlierden – vrijdag 13 juli 2018
Bij aankomst bij Mario en Wilma Berkers werden we ontvangen met koffie, koek
en krentenbrood. Na gezellig keuvelen gingen we rond 11 uur op de fiets richting
de Bikkels, om vervolgens om de Berkendonkse plas richting Brugge te fietsen
door een mooi stukje natuur. De vaart zat er goed in. Onderweg zaten we ook
nog met onze opdrachten in de maag, dit bleken vragen te zijn uit de opdrachten
van Deurne Wittut (en wai dus nie). Zo verdiept in de vragen en antwoorden
raakten 2 personen de weg even kwijt, leve het mobieltje.
De tussenstop bleek bij de boerderij van Henk Verbaarschot, alwaar zijn dochter

Lieke een outdoor recreatie is begonnen met diverse activiteiten. Bij aankomst
werden we ontvangen met een geweldige broodmaaltijd met soep. Daarna
volgde er verschillende spellen met blokken waarvan niet duidelijk werd wie hier
winnaar van was, de wind of iemand die toch stiekem duwde. Bij het klompen
bowlen vlogen de stukken in het rond (van de klompen, sorry Lieke).
Na ons vermaakt te hebben werd het weer tijd om richting Vlierden te gaan. Na
een demarrage in het voorste gedeelte was er nog een valpartij, maar ook dit
liep goed af. Bij aankomst bij Mario en Wilma was er nog wat te drinken met een
ijsje en toen was het afwerkenstijd.‘s Avonds was het gezellig na buurten bij de
BBQ en natuurlijk de prijsuitreiking!
Maria Maas, dorpscommissie Vlierden
42

43

Nacht van het Witte Doek: een verslag
Via ZLTO DEURNE werden we begin dit jaar benaderd voor een wel heel speciale
activiteit. En hierop konden we natuurlijk geen nee zeggen, want we zijn altijd wel
in voor iets bijzonders om zo het leven op de boerderij wat aantrekkelijker te
maken.
Dus zo gezegd zo gedaan. Na overleg met de organisatie van het Witte doek
hebben we zelf onze ideeën uit mogen werken. De organisatie zorgde voor het
scherm en de daarbij horende apparatuur. Zij hadden 2 suggesties voor de film die
vertoond zou gaan worden. Allebei Franse films. Wij zelf vonden het wel belangrijk
om de bezoekers een beeld te geven van het feit dat het niet altijd rozengeur en
maneschijn is op de boerenerven. Diverse agrariërs worstelen ook nu nog met
allerlei van soort problemen en daarom vonden wij een inhoudelijk thema
belangrijker/ interessanter om aan het publiek te tonen dan een liefdesverhaal.
Dus het werd de film ‘Le Petit Paysan’. Een film waarbij het je niet ontgaat wat
voor rampzalige gevolgen epidemieën en regelgevingen soms voor een boer
kunnen hebben.
Om het geheel toch wat extra kleur te geven en in stijl te houden, wilden we graag
kleine strobalen als zitplaats neerzetten. De ZLTO heeft hiervoor gezorgd. Ook
hadden we het nieuwe (nog niet gereed zijnde ) stalgedeelte aangekleed met
onder andere een Wall of Fame waarop we al onze koeien in het ‘sterretje’ hadden
gezet. We deelden popcorn uit met op het zakje een nummer zodat er een VIPplek op een oude Lanz kon worden gewonnen en ook waren er nog 2 VIP-plekken
te winnen via een facebook-actie van de VVV. Deze winnaars zaten die avond in
een bankje van ‘stro’ op een verhoogde loader-bak inclusief een drankje en
versnapering.
Als extra omlijsting gaven we nog een uitleg over het reilen en zeilen op ons erf
en had Peter voor de bezoekers nog een korte quiz.
We willen bezoekers op ons erf er altijd graag bewust maken dat de zintuigen
geprikkeld zouden moeten worden en wij dragen dit ook uit. Daarom zijn we
aangesloten bij Klasseboeren en kunnen scholen hier terecht voor een educatieve
boerderijles voor hun leerlingen. De kinderen leren belevend over voeding en
dergelijke op de boerderij.

44

Het filmpubliek kon deze avond ook letterlijk de geur van de koeien ruiken, mais
proeven (popcorn), de dieren aanraken en voelen, de koeien horen op de
achtergrond en ondertussen de film bekijken. Het was zo niet een 3-dimensionaal
maar zelfs een echt ‘5-D’ filmgebeuren!?
Samen mogen we met enige trots terug kijken op een goed verlopen avond, met
een meer dan verwachte opkomst. En we bedanken een ieder die hieraan heeft
meegewerkt.
Peter en Hanneke Verberne, www.schooteindhoeve.nl
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Vruger war alles bitter: Coöperatie D’n Diepvries
Het is alweer 50 jaar geleden, dat ik samen met mijn broertje naar d’n diepvries
moest. Dat was dik heel spannend na school tegen de avond, het was voor ons
een uitje. We liepen dan dwars door de velden, en langs de pastorie stond er een
stenen gebouw. Dat was d’n diepvries. Daar hadden we als familie vroeger enkele
laden gehuurd. We kregen van ons mam de sleutel mee, die was van de
achterdeur. Binnen knipte ik de lamp aan. Je had daar twee niveaus: het onderste
gedeelte van de carrousel, en bij het tweede opstapje zat een deur dat was het
bovenste gedeelte van de carrousel. Wij hadden het onderste gedeelte . Ik zie de
grote dikke deur met sluiting nog voor mij. Langs die deur zat een knop en daar
kon je de carrousel mee laten draaien. Net zo lang tot dat het juiste nummer met
onze gehuurde lades voorbij kwam. Dat was voor die tijd toen, en zeker voor ons
kleine mannen, een knap staaltje techniek. Die lades gingen veel vaker rond dan
nodig was, ons eigen lades kwamen vaak voorbij, maar we bleven maar rondjes
draaien.
Elke lade had ook weer een eigen apart hangslot. Zodat iedereen zijn eigen lade
kon afsluiten. Maar we hadden al snel in de gaten dat je tussen de spleten van de
laden kon spieken wat er zo al in die van anderen lag. Zo zagen we wel eens een
halve vlaai of ijsjes voorbij komen. Mijn jongste broertje met zijn dunne armpjes
kreeg de opdracht om zover mogelijk in die lade te graaien om een ijsje of een
lekkere vlaaipunt mee te pikken. Maar door al dat gelummel waren we vergeten
wat ons mam had gevraagd om mee te brengen. Was het nu worst, gehakt,
soepvlees of spek. We wisten het gewoon niet meer. En dan brachten we maar
wat mee naar huis.
Voor ons leek het allemaal heel snel, maar ons moeder was al behoorlijk boos.
Waarom het zolang had geduurd? Waar waren we geweest? En waar was het
soepvlees? Wat natuurlijk geen soepvlees was, maar een zak met gehakt. Dus het
hele avontuur was niet voor ons, maar wel voor ons moeder voor niks geweest.
En om het compleet te maken waren we ook nog de sleutel verloren van d’n
diepvries.
Dat was natuurlijk heel vervelend want nu moesten we zelf naar de Langstraat.
Daar woonde Piet van Meerakker, de beheerder van d’n diepvries. Daar moesten
we naar toe voor een nieuwe sleutel. Ons moeder kreeg al snel in de gaten dat we
niet meer samen naar d’n diepvries moesten gaan. O wee als we de sleutel weer
kwijt raakten, dan was het er gene goeie en moesten we het zelf betalen.
Toen waren de mensen heel blij met d’n diepvries. Dat was heel uniek en modern
in die tijd. Zo kon je zelf je eigen vlees, groenten en brood invriezen.
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Het huisje staat er trouwens nog steeds….maar is nu ingericht als een garage.
Une strikkel uit De Peel
Een (diep)vrieshuis was een gemeenschappelijk gebouw, waarin in afzonderlijke
gehuurde kluisjes in de jaren zestig van de twintigste eeuw de diepvriesproducten van
afzonderlijke huishoudens bewaard werden.
Diepvrieskasten of –kisten zijn tegenwoordig gemeengoed in de meeste gezinnen. Niet in
de jaren zestig van de twintigste eeuw. Toen werden producten nog vaak gezamenlijk op
één plaats ingevroren. Voor dat doel ontstonden in die tijd in Nederland, en dus ook in de
gemeente Deurne, diverse diepvriescoöperaties of verenigingen die vrieshuizen bouwden
met daarin een aantal kluisjes die door particulieren gehuurd konden worden (Bron:
deurnewiki)

NIEUWE RUBRIEK: VRUGER WAR ALLES BITTER
Elke editie willen wij graag een verhaal van vroeger gaan plaatsen.
Dus heeft u een leuk verhaal, anekdote, of een waardevolle herinnering aan het
(boeren)leven van weleer, stuur dan uw verhaal in. U kunt ook contact opnemen
met een van de redactieleden. Wij komen dan langs om naar uw verhaal te
luisteren en dit vervolgens uitgewerkt in De Ploeg te plaatsen. Wij zien uit naar uw
verhaal! Redactieleden van De Ploeg
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Stichting Leergeld

Graag brengen wij Stichting Leergeld Deurne (opnieuw) onder uw aandacht.
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met
hun leeftijdgenootjes. Leergeld is er voor iedereen binnen de gemeente Deurne,
dus ook voor u. Is uw inkomen minder dan 120% van het bijstandsniveau, dan kan
Leergeld uw kinderen ondersteunen met ongeveer € 400,00 per kind per jaar.
Wat doen we?
Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of
krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer
regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor
kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende
gebieden:
Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is
tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met
een krappe portemonnee vaak dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of
een kerstviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld springt bij om dat te
voorkomen, bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of
door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook in de duurste
periode voor ouders, als kinderen de overstap maken naar de middelbare school.
Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda,
kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te
kunnen. Gewoon omdat een kind daar recht op heeft.
Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom
werkt Leergeld nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten
omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt
dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog
niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en schoenen nodig, hockeyen gaat
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niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom ook bij. Ouders
kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan
kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.
Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw
kind, of aan een cursus schilderen of toneelspelen. Wil uw kind graag aan dit
soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan voor u een
hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten
meedoen.
Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs,
sport of cultuur vallen maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen,
zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoort bij Leergeld tot de
mogelijkheden.
Mocht u zelf in aanmerking willen komen voor ondersteuning of kent u iemand
die behoefte heeft aan ondersteuning, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Verder informatie hierover vind u op onze site www.leergelddeurne.nl
Twan van Doorne
Hannelie Jagtenberg
namens Stichting Leergeld Deurne
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Even voorstellen: Alfred Verhuur
Hallo, mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven in ‘De Ploeg’ om mezelf
daarin voor te stellen. Bij deze dan:
Ik ben Alfred Meulendjiks, 49 jaar en woon al mijn hele leven op de Meijelseweg
in Asten-Heusden. Na mijn school carrière van basisschool en Lager Agrarisch
Onderwijs ben ik thuis op het gemengd bedrijf (Rundvee en Varkens) van mijn
ouders gaan werken. In 1995 hebben mijn broer en ik het ouderlijk bedrijf
overgenomen, waarna ik verder ging met de varkens en mijn broer met het
rundvee. In dat jaar ben ik getrouwd en uit deze relatie zijn mijn 3 kinderen
geboren. Naast de varkens zijn we toen ook gestart met volle grondtuinbouw en
deze producten werden verkocht in een zelfbedieningsvitrine langs de weg. Vanaf
2000 ben ik er parttime bij gaan werken, eerst bij The Greenery als
heftruckchauffeur, daarna bij Loonbedrijf Mennen als trekkerchauffeur, en als
laatste bij Boerenbondwinkel Neerkant als winkelmedewerker. Dit heb ik gedaan
tot 2006 omdat ik door de ziekte van mijn vrouw de zorg voor de kinderen erbij
kreeg. Na een paar jaar weer alleen thuis gewerkt en gezorgd te hebben, ben ik
weer gaan nadenken om er iets bij te doen, het liefste vanuit huis vanwege de
zorg voor het gezin.
Omdat mijn interesses liggen bij de land- en
tuinbouw, techniek en machines is het idee
geboren om machines en gereedschappen
te gaan verhuren. Zo gezegd, zo gedaan is
er
in
januari
2009
een
aanhangerhoogwerker aangeschaft en zijn
we gestart onder de naam Alfredverhuur.
Hier bleef het niet bij, al snel werd deze
aangevuld
met
een
tuinfrees,
verticuteermachine,
houthakselaar,
breekhamer, bouwdroger, aanhanger,
doorzaaimachine, enz, enz… Ook bleek al
vlug dat naast het verhuren van de machines het leveren en verkopen van
aanverwante artikelen niet kon ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan graszaad,
kunstmest, PBM artikelen, maar ook machine`s en gereedschappen. Zo ben ik in
2010 o.a. dealer van Makita geworden. Het bedrijf Alfredverhuur groeide snel
door en de activiteiten in de varkens werden steeds meer afgebouwd. Door deze
ontwikkeling kwamen we in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van de
gemeente Asten en moesten we op zoek naar een andere locatie voor
Alfredverhuur. Na een zoektocht in de directe omgeving ben ik in april 2015 met
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Boerenbond Deurne in contact gekomen. En gelijk bleken allebei onze wensen
met betrekking tot Boerenbondwinkel Neerkant overeen te komen. Voor
Alfredverhuur was dit ideaal, maar 3 km van de huidige locatie en al veel
raakvlakken in assortiment. De combinatie van boerenbondwinkel met machineen gereedschapsverhuur is prima en ik kende de winkel al. Voor Boerenbond
Deurne paste het afstoten van de winkel perfect in verband met de fusie naar
Voergroep Zuid. En zo gebeurde het dat Boerenbondwinkel Neerkant op 30 juni
2015 haar deuren sloot en op 1 juli
2015 Alfredverhuur deze deuren
weer opendeed. Zo was ik na 9 jaar
weer terug op mijn oude werkplek.
Nu niet als werknemer maar als
eigenaar. In de eerste maand
werden
de
machines
en
gereedschappen aan de winkel
toegevoegd en de winkel naar onze
wensen ingericht. Na een gezellige
open dag waren we klaar voor de
toekomst en konden we door.
Vol passie gingen we ervoor en wisten de klanten ons steeds beter te vinden.
Ergens eind 2016 kwam Spar Nederland bij mij met hun vraag of het iets voor ons
was om de Attent Supermarkt erbij te gaan doen? De huidige ondernemer stopte
er mee en het was voor het dorp belangrijk als de supermarkt kon blijven. Toen ik
met dit verhaal thuiskwam en het aan Xandra (mijn huidige partner) vertelde, zei
ze al vrij snel ‘ja dat wil ik wel
doen’. En dus nu ook weer, zo
gezegd, zo gedaan. In mei 2017
stopte Xandra in de zorg en
startte in de Supermarkt ATTENT
Neerkant.
En dus zijn we vanaf nu een
ondernemerspaar in Neerkant.
Onder de naam ALXA-Retail
draaien de beide winkels samen
verder. Xandra in ATTENT
Neerkant en ik in Alfredverhuur.
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Een mooie combinatie. Samen met de mensen de leefbaarheid behouden. Daar
doen we het voor.
Al met al ben ik een druk baasje, maar ook is er nog tijd voor hobbyen
ontspanning. Zo lever ik al 18 jaar mijn muzikale inzet bij Boerenkapel ‘De Turvers’
uit Heusden. En vooral in de carnavalsperiode is dat genieten. Maar ook de
wekelijkse kaartavond met vrienden sla ik niet over. Contacten met familie zijn
ook belangrijk voor mij. Tot zover een stukje over mijzelf. De Ploeg bedankt voor
de mogelijkheid om over mezelf te mogen vertellen. Ga zo door. En tot ziens in
onze zaak!
Alfred Meulendijks
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Wie is deze persoon....?
De vorige foto was van niemand minder dan Anneke Bankers.
Er waren drie goede inzendingen. Peter Kooter heeft de loting gewonnen en
inmiddels via Dirk Hoogendoorn een mooi pakketje van De Peelbascule uit
Helenaveen ontvangen.
Dit keer uiteraard een nieuwe foto. Wie is deze persoon?

Denkt u het te weten, stuur uw oplossing dan naar:
Dirk Hoogendoorn
E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com
Telefoon: 06-20449392
We verloten wederom een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Rabobank: Kringlooplandbouw
Het hoge woord is eruit: de minister en haar ambtenaren
willen dat de Nederlandse landbouw zich ontwikkelt naar
een kringlooplandbouw. Een landbouw waarin we dichter komen bij het sluiten
van de kringlopen van onze (schaarse) grondstoffen.
Heeft u de visie al gelezen? Zo niet, dat raad ik u aan dat alsnog te doen. En niet
omdat er heel veel concrete zaken instaan, want dat is niet zo. Er staat niet in hoe
u kunstmest mag gaan vervangen door echte mest. Er staat niet in waar u exact
uw grondstoffen nog vandaan mag gaan halen. En ook niet hoe u alle nutriënten
die uw bedrijf verlaten weer terug kunnen keren in uw kringloop. Er zijn kortom
nog heel, heel veel vragen over te stellen.
En toch geeft het richting. Een richting die de Nederlandse landbouw in mijn ogen
prima past. Een richting waarin hightech oplossingen ons helpen om nog beter
met schaarse grondstoffen om te gaan, waarin efficiënte technieken gebruikt
worden, geïnnoveerd wordt om de keten te verbeteren. Nederlandse
ondernemers in de landbouw hebben al vaker bewezen wereldwijd koploper te
zijn in het ontwikkelen en toepassen van techniek. Dat zullen ze in lijn met deze
visie ook de komende jaren laten zien.
Als u de visie straks gelezen heeft is de kans groot dat u denkt: wat een vaag gedoe.
Moet deze visie de komende jaren bepalend zijn in de keuzes in wetgeving,
regelgeving en subsidies die de overheid zal verstrekken? Kan dat wel met zulke
breed uitlegbare omschrijvingen? En toch denk ik dat dat inderdaad kan. Ik wil u
dat ook graag met een voorbeeld laten zien.
Ruim tien jaar geleden startte de glastuinbouwsector samen met de overheid het
plan ‘De kas als energiebron’. Daarin maakten ze afspraken over verduurzaming
van het energiegebruik in de glastuinbouw. Door gezamenlijk onderzoek hierop te
richten, subsidies af te stemmen op de meest veelbelovende innovaties en
regelgeving daarop aan te passen, is er in tien jaar heel veel bereikt op haar weg
naar een energieneutrale sector. En heeft het daarmee op dit terrein haar
concurrentiepositie in de wereld ook nog verbeterd.
Een redelijk algemene visie kan dus wel degelijk leiden tot een richting met
impact. Van het grootste belang is daarbij wel dat de weg van geleidelijkheid
58

gevolgd wordt. En niet allerlei korte termijn paniekacties zoals we de afgelopen
jaren teveel hebben gezien bij een aantal van onze overheden. Want met een visie
kies je juist voor een lange termijn doelstelling en daarmee ook rust in de richting
die bepaald wordt. Met name dit laatste is cruciaal in een kapitaalintensieve
sector als de landbouw, waarbij investeringskeuzes van ondernemers altijd zorgen
voor een lange termijn vastlegging van kapitaal.
Jorrit Dekkers | manager Agrarisch | Telefoon: 06 – 22 21 20 31
jorrit.dekkers@rabobank.nl
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Nieuws van de Gemeente Deurne: Glasvezel
E-Fiber wil in de hele gemeente Deurne, inclusief het
buitengebied, alle woningen en bedrijven kosteloos voorzien
van een glasvezelaansluiting. Of het glasvezel er
daadwerkelijk komt, hangt af van de inwoners, bedrijven en
organisaties in de gemeente Deurne. Zij kunnen zich tijdens de vraagbundeling
inschrijven. Alleen bij voldoende interesse wordt het netwerk aangelegd.
De vraagbundeling start in het najaar. Op dat moment kunnen inwoners, bedrijven
en organisaties zich inschrijven voor een glasvezelabonnement. Als ongeveer 39%
van de mensen zich inschrijft, start E-Fiber vanaf medio 2019 met de aanleg van
het netwerk. E-Fiber kiest ervoor om dan, in tegenstelling tot veel andere partijen,
ook de adressen in de buitengebieden kosteloos van een aansluiting te voorzien.
Informatieavonden
E-Fiber organiseert verschillende informatieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt alles uitgelegd over glasvezel, kunt u vragen stellen en komen alle providers
aan het woord. De data, tijden en locaties worden bekend gemaakt op
www.iedereenglasvezel.nl/deurne.
Eventuele bodemverontreiniging
Als op een tracé waar het glasvezel wordt aangelegd een bodemverontreiniging
wordt aangetroffen, gaat E-Fiber met de grondeigenaar in gesprek om tot een
oplossing te komen. Die oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat de glasvezelkabel om
de verontreiniging heen wordt gelegd. Als de verontreiniging zich bevindt in
gemeentegrond, gaat E-Fiber hierover met de gemeente in gesprek. Gezamenlijk
wordt dan gekeken naar mogelijke oplossingen.
Informatieavonden
Begin oktober worden er speciale informatieavonden georganiseerd. Hier
vertellen we alles over glasvezel, kun je je vragen stellen en komen alle providers
aan het woord. De inloop is vanaf 19.00 uur en de presentatie start om 19.30 uur.
Dinsdag 2 oktober:
De
Kastanje,
Hoofdstraat
62,
Liessel
Woensdag 3 oktober: De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3, Helenaveen
Donderdag 4 oktober: MFA
’t
Huis,
Pastoriestraat
20B,
Vlierden
Woensdag 10 oktober: CCD Martien van Doorne, Martinetplein 1, Deurne
Donderdag 11 oktober:S.C.C. Den Draai, Blasiusstraat 2, Deurne
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Glasvezel informatiepunten
In Deurne zijn ook een aantal vaste informatiepunten waar je je kunt laten
informeren over glasvezel:
TelecombinatieDeurne
Expert Deurne
Bankers ICT Diensten
ROMA Computer Services
Avi Pro computers
Speedy’s Computers

Wolfsberg 1, Deurne
Stationsstraat 47, Deurne
Derpsestraat 60, Deurne
Piet Mondriaanstraat 2, Deurne
Pastoor van Haarenstraat 38, Helenaveen
Keulsebaan 9, Neerkant

Meer informatie
Informatie over glasvezel in de gemeente Deurne is te vinden op
www.iedereenglasvezel.nl/deurne.
Meer weten?
Informeert u bij de gemeente naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen
via telefoonnummer 0493 – 38 77 11 of info@deurne.nl.
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Agenda:
Voor een overzicht van de diverse activiteiten in onze afdeling, neem eens een
kijkje op onze website: www.zltodeurne.nl

- Er zijn er velen die hun hele leven uit vissen gaan,
Zonder te beseffen, dat ze niet op vis uit zijn…
Hannie van Leeuwen-

63

64

65

