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Van de redactie
Beste Lezers,
Naarmate de dagen donkerder werden, zijn wij
van de redactie bij elkaar gekomen. Het is weer
gelukt om voor jullie een mooie Ploeg samen te
stellen. Met daarin de gebruikelijke rubrieken,
een interview met Hans Huijbers en verschillende
leden die een kijkje in hun keuken geven. Voor de
donkere dagen voor kerst is er een mooi
kerstverhaal van vruger.

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante
Dirk Hoogendoorn
Lins Keijzers
Marielle Zwakhoven

Redactie en advertenties:
Marielle Zwakhoven
zltodeurne@zlto.nl

De laatste Ploeg alweer van 2018, een jaar waarin weer veel speelde. Een voorjaar
wat langzaam opgang kwam, gevolgd door een zomer met zeer weinig regen. Een
uitdagend jaar waar keuzes werden gemaakt om de oogst veilig te stellen. Ook
komend jaar wordt er verwacht dat we keuzes maken. Een daarvan is wanneer
het asbest van de daken wordt verwijderd. Hierover vind u in deze Ploeg enkele
tips en adviezen van de gemeente Deurne.
De Kerstdagen komen eraan. Het wordt dus tijd om een eind te breien aan 2018
en nieuwe plannen te maken voor 2019.
Ik wens u, namens alle redactieleden, veel leesplezier, fijne feestdagen en een
voorspoedig 2019 toe!
Groet, Lins Keijzers
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Van de voorzitter
Beste Lezers,
Tot de volgende Ploeg!

Met vriendelijke groeten,
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel
Project Later is nu! Ondersteuningsnetwerk gemeente
Deurne
Tijdens onze ledenavond heeft Anke de Brouwer van ZLTO uitleg gegeven over
het project later is nu! Hieronder kun je dit nog eens rustig nalezen, heb je
behoefte aan een gesprek vraag dit dan aan. Het kost je niets!
Er speelt de komende tijd veel voor veehouders. Door de verandering in het
provinciaal stikstofbeleid, moet een grote groep veehouders de komende jaren
belangrijke beslissingen nemen. Ga ik mijn stal aanpassen conform de nieuwe
wet en regelgeving en zo ja, hoe dan? Of sla ik een andere weg in?
Dit heeft ook invloed op de gemeente, die de komende tijd vele
vergunningaanvragen zal moeten verwerken. De gemeente Deurne is zich
bewust van deze ontwikkelingen en de vragen die op veehouders en de
gemeente afkomen. De gemeente heeft twee erfbetreders aangesteld om
veehouders thuis aan de keukentafel te bezoeken, om te achterhalen welke
vraagstukken er liggen. De gemeente heeft daarnaast ZLTO, Rabobank en de
provincie Noord-Brabant benadert om deel te nemen in een ondersteuningsnetwerk rond de erfbetreders. Doel van het netwerk is om gezamenlijk de
vragen te bespreken die uit de gesprekken naar voren komen, en waar mogelijk
te komen tot oplossingen. Daarnaast is het netwerk bedoeld om te komen tot
een manier van werken zodat vragen snel en adequaat opgevolgd kunnen
worden. In overleg met ZLTO afdeling Deurne is Anke de Brouwer namens de
ZLTO werkorganisatie, vertegenwoordigt in dit ondersteuningsnetwerk. De
gemeente Deurne heeft besloten om te beginnen met de ondernemers die hun
veehouderijtak gaan beëindigen. Betreffende veehouders die bij de gemeente
bekend zijn, worden door de erfbetreders benaderd voor een gesprek.
Het gaat om een proefproject tot 1 februari 2019. Na de evaluatie wordt
gekeken of en op welke wijze het project wordt voortgezet. We zijn in meerdere
gemeentes betrokken bij ondersteuningsnetwerken, elk met een eigen aanpak.
We willen dan ook graag leren van de ervaringen met deze netwerken om zo toe
te werken naar een goede aanpak om veehouders te ondersteunen. Heb je hier
vragen over, dan kun je contact opnemen met Anke de Brouwer, relatiebeheerder Zuid-Oost Brabant (06-29520294 of anke.de.brouwer@zlto.nl).
We realiseren ons dat er op dit moment nog veel meer vragen op
veehouders afkomen. Van provinciaal beleid tot fosfaat, en van sanering
varkenshouderij tot asbest. En voor elke individuele ondernemer pakt dit anders
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uit. Wil je weten waar je staat en wat je mogelijkheden zijn? Wij willen je graag
helpen met de stappen die je moet zetten. Stel het denken over je toekomst niet
uit, maar neem contact met ons op voor een gesprek; twee weten meer dan
één. Dit gesprek betaalt ZLTO voor jou en kost jou dus niets. Wil je hier gebruik
van maken? Neem contact op met de ZLTO informatielijn 073 217 33 33.
Glasvezel
Tijdens onze ledenavond heeft Mark van den Heuvel van ROMA computer
services uitleg gegeven over glasvezel. Het aanleggen van glasvezel is tot 31
december 2018 kosteloos als je een abonnement hebt afgesloten bij een van de
providers. Na die datum zijn de aansluitkosten minimaal 450 euro.
Omdat er veel bedrijfsspecifieke situaties zijn is het goed om je te laten
informeren. Hoe zit het bijvoorbeeld met je alarminstallatie? Heb je voldoende
aan 1 aansluiting of kun je er beter 2 aan laten leggen? Welke provider past het
best bij mijn wensen?
Dus heb je nog vragen of hulp nodig bij het kiezen van een
glasvezelabonnement? De glasvezel informatiepunten zijn dagelijks geopend bij
onderstaande resellers:
Phone House
Telecombinatie Deurne
JKS Telecom B.V.
Expert Deurne
Bankers ICT Diensten
Naus IT Management
ROMA Computer Services
Avi Pro computers
Speedy’s Computers
JeHaBe

Vlierdenseweg 8, Deurne
Wolfsberg 1, Deurne
Liesselseweg 190a, Deurne
Stationsstraat 47, Deurne
Derpsestraat 60, Deurne
Heuvelstraat 16, Deurne
Piet Mondriaanstraat 2, Deurne
Pastoor van Haarenstraat 38, Helenaveen
Keulsebaan 9, Neerkant
Meijelseweg 7, Asten-Heusden

Wethoudersoverleg
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen het bestuur en de
wethouders. In januari staan de volgende onderwerpen op de agenda: later is nu
project, maaibeleid, onderhoud wegen, glasvezel en bestrijding onkruiden.
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.
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Beëindiging Bestuursfunctie ZLTO Deurne: Jeroen Kuijpers
Beste Leden,
Na een goede twee en half jaar te hebben mogen deelnemen in het bestuur van
ZLTO Deurne, heb ik de keus gemaakt om mijn bestuursfunctie neer te leggen.
In maart 2016 ben ik vol goede moed begonnen in het bestuur met de
gedeeltelijke functie RO (ruimtelijke ordening) en varkenshouderij. Dit was nog in
een periode waarin ik meer tijd had om activiteiten naast mijn baan te doen.
Gedurende de afgelopen twee jaar ben ik voor mezelf begonnen met een nieuw
bedrijf en ik zit daarnaast inmiddels ook alweer een tijd bij ons thuis in het bedrijf
(varkenshouderij). Ik merk dan ook steeds beter dat mijn motivatie ligt bij het
voortzetten en uitbreiden van het nieuwe bedrijf en daarnaast bij het verder
onderzoeken van de mogelijkheden of ik thuis verder ga met de varkenshouderij
en zo ja, hoe we dit het beste in kunnen gaan vullen. Hierdoor is mijn keus/visie
de laatste tijd dan ook steeds duidelijker geworden.

Ik ben dankbaar voor het feit dat ik de kans heb gehad om een bestuursfunctie
binnen de ZLTO te mogen vervullen. In twee en een half jaar heb ik dan ook veel
dingen mogen leren en regelen, waarvoor ik het bestuur en de leden dankbaar
ben.
Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
En ik wens iedereen alvast de beste wensen voor 2019 toe!
Met vriendelijke groet, Jeroen Kuijpers
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Vakgroep Rundveehouderij
Zo richting het einde van het jaar is bijna iedere melkveehouder nog bezig met de
toegewezen fosfaatrechten. Ga ik er ruim overheen op 31 december, blijf ik er net
wel of net niet onder en wat kan ik er nog aan doen? Inmiddels heeft iedereen wel
door dat het ruimen van melkkoeien in december geen zin meer heeft. Eind
december melk weg laten lopen zal niet lonend zijn omdat er uitgegaan wordt van
de ‘geproduceerde hoeveelheid melk’. Bij kopen of leasen lijkt bij overschrijding
nog de enige optie.
RVO is aan het einde van het jaar nog steeds druk met alle bezwaren die zijn
ingediend over de toegewezen fosfaatrechten in januari 2018 en het reductieplan
van 2017. RVO geeft als oorzaak van de vertraging het te laag ingeschatte aantal
bezwaarschriften en de uitspraak van de rechter om de ‘individuele last’ van de
verschillende bedrijven zorgvuldiger te bekijken. Hiervoor heeft het bedrijf maar
even 100 werknemers extra aangenomen. Nou mooi te laat zou ik zeggen.
Inclusief het reductieplan zijn we nu bijna twee jaar verder en nog is de helft van
alle bezwaren niet verwerkt door RVO. Melkveehouders in onwetendheid
achterlaten of er nog extra rechten toegewezen worden, maar ondertussen wel
een duidelijke (ook veel te late) brief opstellen op het berechten bij overschrijding.
Minister Schouten heeft aan de Tweede Kamer voorgesteld om, bij overschrijding
van de fosfaatrechten, de ondernemer te berechten zoals dat bij dierrechten in de
varkens- en pluimveesector gebeurd. Dit betekend dat, bij overschrijding, het een
zaak wordt bij het Openbaar Ministerie, inclusief strafrechter, met als eis het
plegen van een economisch delict.
Grote fouten zijn gemaakt in het fosfaatdossier door het ministerie, uitgeven van
rechten voor vleesveehouders die niet eens toegekend hadden mogen worden,
slechte communicatie en totaal geen begrip voor de werkbaarheid in de praktijk
van dit stelsel. Maar goed, voordat Carola Schouten werd aangesteld was het
kwaad al geschied door toenmalig minister Martijn van Dam.
Soms vraag ik me wel eens af wat er gebeurd zou zijn als we geen fosfaatrechten
hadden gekregen. Geen derogatie, leveringsstop melkfabrieken, overproductie,
melkprijs, grondgebondenheid, concurrentie, maatschappelijk draagvlak en
hoeveel ‘knelgevallen’ zou dit mee zich meebrengen?
Uiteindelijk is en blijft het enorm drama voor de bedrijven die nu in de ‘knel’ zitten
door de introductie. Begin december kwam de Rabobank ook met een alarmerend
bericht dat zij 100 klanten niet meer extra kunnen financieren, omdat zij anders
niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Dit betekent het einde van deze
bedrijven. Een nog veel grotere groep melkveehouders is bezorgd over de
consequenties van het fosfaatstelsel en de bezwaren. De Rabobank geeft aan dat
10

het uitblijven van de reactie van RVO deze bedrijven niet in de financiële
problemen brengt.
Naast het landelijke fosfaatstelsel worden we in Brabant nog eens extra op scherp
gezet. De PAS moet weer op de schop, wat voor gevolgen heeft dat voor onze
actuele en toekomstige vergunningen? Daarnaast loopt de rechtszaak van de ZLTO
tegen de provincie nog om het naar voren halen van de Verordening
Natuurbescherming van 2028 naar 2022 tegen te gaan. Het naar voren halen van
de verordening roept bij veel melkveehouders vragen op. Tot op heden zijn er nog
veel onduidelijkheden rondom het aanpassen van vloeren in jongvee- en
kalverstallen. Er bestaan tot nu toe ook nog geen nieuwe goedgekeurde systemen
voor deze diercategorieën. Een eventuele vrijstelling voor deze dieren is nog niet
aan de orde geweest.
Voor melkveestallen bestaan er diverse goedgekeurde vloeren. Om
melkveehouders kennis te laten maken met deze vloeren en te zien hoe ze in de
praktijk werken heeft de ZLTO meerdere malen een “Tour de vloer”
georganiseerd. Tijdens deze dagen konden melkveehouders kennismaken met
vier verschillende soorten vloeren en hierover van gedachten wisselen met
iemand van ZLTO, collega’s en de vloerleveranciers.
Er is veel gaande in onze sector. De wet- en regelgeving van de overheid, provincie
en gemeentes stapelen zich op en het vertrouwen in onze coöperaties is ver te
zoeken. Beste voorbeeld daarvan is natuurlijk het vertrek van veel leden
melkveehouders bij Friesland Campina. Hoe kan dit gebeuren? In deze tijd moet
een sterkte coöperatie als Friesland Campina haar leden weten te binden en
hiervoor opkomen. Daarentegen is een gebrek aan vertrouwen en voornamelijk
het falende beleid van de laatste tijd een grote reden voor veel leden om te
vertrekken naar een andere melkfabriek. Ik zie veel bedrijven met jonge
ondernemers die juist de ‘toekomst’ zijn van onze sector, de coöperatie verlaten.
Hopelijk maken de vertrekkende leden voor hun eigen bedrijven de juiste keuzes
en laat het Friesland Campina inzien dat het beleid breed gedragen moet zijn,
zeker onder de nieuwe generatie melkveehouders.
Elke keer bij het schrijven van een stuk in de Ploeg komen als eerste de negatieve
berichtgevingen naar boven bij mij. Dit terwijl ik eigenlijk helemaal niet negatief
denk over onze sector. Omgaan met de politiek, regelgeving, media en de
veranderende maatschappij hoort er hedendaags nu eenmaal bij. Dat hierin
tegenwoordig doorgeslagen wordt is wel frustrerend. Ook lijkt het wel dat er
alleen maar aandacht gegeven wordt aan de negatieve publiciteit.
11

Klimaatakkoord, milieueffecten, duurzaamheid: allemaal termen waar we mee
dood gegooid worden. Het consumeren van dierlijke producten wordt als
veroorzaker van het klimaatprobleem aangewezen. Voor de regering,
maatschappij en grote multinationals wel heel gemakkelijk om onze sector daar
als verantwoordelijke voor aan te wijzen. Maar ik denk dat we allemaal nog eens
goed naar ons zelf moeten kijken, want ik beschouw ons mensen toch echt als
grote vervuilers van de aarde (olie, industrie, katoen, vliegreizen, auto’s en
consumptiegedrag). En ons kleine kikkerlandje gaat wereldwijd niks veranderen
aan het klimaat door heel Nederland te ontdoen van de veehouderij en alles
‘groen en duurzaam’ te maken. Dat de levensstijl van de gemiddelde Nederlander
veranderd door bewuster te kiezen wat we eten is helemaal prima. Wanneer er
gekozen wordt voor zuivel of vlees, zorg er dan voor dat het uit de streek of zeker
uit Nederland komt. Heel Nederland vegetariër maken, daar gaan we de wereld
niet mee redden. De maatschappij is vergeten dat voedsel in de supermarkt niet
vanzelfsprekend is, en dat het ergens vandaan komt.
Er is positieve berichtgeving genoeg over de Nederlandse melkveehouderij,
bijvoorbeeld over onze bijdrage aan het milieuakkoord. Wereldwijd zijn we de
beste in duurzaamheid, efficiëntie en het verminderen van onze uitstoot. Alleen
lijkt onze sector het respect van de maatschappij te zijn kwijtgeraakt door alle
negatieve publiciteit. Maar is dit wel echt zo? Onlangs verscheen er een mooi
artikel in de Telegraaf. 92% van de stemmers antwoordde op de vraag of boeren
meer respect verdienen volmondig met ja. Ook gaf zelfs onze koning aan, tijdens
een rondgang langs diverse bedrijven in de landbouwsector, dat we wat trotser
mogen zijn op onze boeren.
Om mijn stuk toch positief te eindigen nog even een korte marktupdate. Richting
het einde van het jaar lijkt de zuivelmarkt redelijk stabiel te blijven. Verse boter
blijft nog altijd wat onder druk staan, maar de rest van de grondstoffen blijft
stabiel. De meeste melkfabrieken laten ook een stabiele melkprijs zien. Friesland
Campina houdt haar garantieprijs voor de maanden november en december gelijk
op €37,25 per 100 kilogram. Door het jaar met deze garantieprijs af te sluiten
komen we dit jaar gemiddeld op een garantieprijs net boven de €36 uit.
Ik wens iedereen alvast hele fijne Kerstdagen en een gelukkig uiteinde toe!
Groeten, Yvon Manders
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Vakgroep Varkens
Na een roerige en moeilijke start mag nu wel gezegd worden dat de POV staat als
een huis. In de tijd waarin er binnen het bestuur wat perikelen waren, is de
belangenbehartiging voor de varkenshouderij gewoon doorgegaan. Dat wil
zeggen dat de beleidsmedewerkers en de rest van het bestuur zowel landelijk als
regionaal goed wisten wat hun taken waren en deze goed hebben uitgevoerd.
Op de algemene ledenvergadering van 26 november jl. is er ook gestemd voor
nieuwe bestuurders en een nieuwe voorzitter voor het dagelijks bestuur van de
POV. Toegetreden tot het dagelijks bestuur van de POV is onze eigen
regiovoorzitter Eric Stiphout. Dit betekent helaas dat hij het regiobestuur gaat
verlaten. Maar hij zal zijn goede weg landelijk voortzetten en de Peel goed
vertegenwoordigen: succes Eric! Ook onze nieuwe voorzitter Linda Janssen is op
deze ledenvergadering verkozen door de leden. Linda was eerst beleidsadviseur
bij de NVV en daarna bij de POV voor onder meer innovatie en onderzoeksagenda
voor de varkenshouderij. Ook heeft zij in haar portefeuille het meest hardnekkige
dossier, namelijk het mestdossier. Linda is ook bedrijfsleider geweest op een
zeugenbedrijf. Ze heeft dus zeker praktijk en dossierkennis genoeg om de POV de
komende jaren de weg te leiden.
Linda laat weten samen met de POV te willen werken aan vertrouwen en
waardering voor de sector, zodat varkenshouders de tijd word gegund om zelf te
werken aan verduurzaming, en uit de oneerlijke situatie waarin we nu verkeren te
geraken.
Ik hoop zelf dat we ons als POV nu kunnen gaan richten op wat écht belangrijk is
en dat is ervoor zorgen dat we stappen vooruit zetten binnen de sector op gebied
van innovatie en maatschappelijke acceptatie. En er op deze manier voor kunnen
zorgen dat we met zijn allen weer een eerlijke en goed belegde boterham kunnen
gaan verdienen.
Al zullen de komende jaren niet makkelijk worden met de vervroegde regels van
de provincie, het maatschappelijk klimaat en de moeizame mestmarkt, hoop ik
wel dat we hier met zijn allen de schouders onder willen en durven zetten. En
ervoor kunnen zorgen dat we één varkensgeluid kunnen laten horen, want
onthoud: samen sta je altijd sterker!
Iedereen alvast een prettig kerstfeest en een goed en gelukkig nieuwjaar gewenst.
En natuurlijk een goed kerstdiner met een heerlijk stukje varkensvlees!
Groeten, Willem Berkers
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Portefeuille Water
Beste Collega’s,
Op 27 november jl. is Gerard Nabuurs (portefeuille houder water bij ZLTO Den
Bosch) het een en ander uit komen leggen over actuele zaken die spelen bij het
waterschap op onze ledenbijeenkomst.
Momenteel komen we tussen de 300 en 400 mm neerslag tekort en staat het
grondwater lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Ook beregenen we in
Brabant gemiddeld over 10 jaar elk jaar een beetje meer. Dit zal met de
opwarming van de aarde dan ook niet minder worden: de warmte en droogte van
2018 is al vast een voorproefje, wordt verteld door wetenschappers.
Als het grondwaterpeil niet stijgt deze winter, willen de natuurorganisaties en de
waterschappen al een beregeningsverbod instellen voor grasland, en misschien
ook andere teelten, in 2019.
Wat kunnen we daar nu aan doen als grondbezitters?
Aan de hoeveelheid neerslag kunnen we niets doen, daar hebben we geen invloed
op. Wel kunnen we proberen het water dat er valt, langer vast te houden door
stuwtjes te plaatsen of, als ze er al staan, ze ook goed te gebruiken. Als ze kapot
zijn of lekken kunt u dit aan geven bij het Waterschap, dan komen ze uw stuw
repareren. Ook zou je een U-bocht op een duiker kunnen maken om zo de water
afvoer te regelen of te vertragen. Als we met zijn allen meer water vast houden,
kunnen we misschien een beregeningsverbod voorkomen in 2019. Succes!
Ook heeft Gerard zijn zorgen gedeeld over het stijgen van de
waterschapsbelastingtarieven in de toekomst. De tarieven bij Aa en Maas zouden
verhoogd worden van € 72,- per ha naar € 123,- per ha. ZLTO en de landbouw
bestuurders bij het Waterschap hebben het er via lobbywerk ook weer vanaf
gekregen. Nu ligt er een voorstel om een commissie aan het werk te zetten die
een nieuwe systematiek van watersysteemheffing moeten bedenken. Dit voorstel
moet in december 2019 behandeld worden in de algemene Vergadering van Unie
van Waterschappen.
U begrijpt dat uitstel geen afstel is, er is nog genoeg werk aan de winkel.
Groeten en fijne feestdagen, John Verhoeven
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Rundveestudieclub
Beste leden, partners en meewerkende gezinsleden van Rundveestudieclub
Deurne,
Ook voor dit jaar hebben we, zo denken wij, een interessant
winteravondprogramma weten te organiseren. Het betreft een 5-tal avonden,
telkens op maandagavond om 20.15 uur. De locatie blijft ook hetzelfde:
Gemeenschapshuis De Kastanje, Hoofdstraat 62, 5757AP te Liessel.
Het programma 2019 ziet er als volgt uit:
Maandag 21 januari:
Eiwit/stikstof efficiëntie is op dit moment een onderwerp dat speelt. Ruud Vullers
van Provimi komt hier meer uitleg over geven. Een van de onderwerpen is of
vetten en/of gisten bijvoeren verstandig is? En zo ja, hoeveel dan?
Maandag 11 Maart:
Het onderwerp is financieel, de spreker nog onbekend. Zodra deze bekend is, laten
wij dit weten.
Maandag 8 April:
Als afsluiter hebben we dit jaar een mini excursie bij Peter Verberne. We kunnen
daar de nieuwe stal komen bezichtigen. Na de excursie zal er een frietwagen staan
en natuurlijk staat dan ook het bier koud.
Een interessant en uitdagend programma zo denken wij.
De contributie voor dit winterprogramma bedraagt dit jaar hetzelfde als vorig jaar:
slechts 40,- Euro. Voor dat bedrag krijg je naast een boeiend programma, ook nog
3 consumpties per avond tijdens de studiebijeenkomsten en 1 consumptie aan de
bar. De rekening voor de contributie volgt later via onze penningmeester.
Voor niet-leden:
Staat dit programma je aan en houd je ook van mee discussiëren of na-buurten
met collega-rundveehouders? Informeer of geef je op bij een van onderstaande
bestuursleden.

Met vriendelijke groeten, Bestuur rundveestudieclub Deurne
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Willem Aldenzee
Ard v. Calis
Hendrik Kersten
Koen v. Leeuwen
Wilbert v. Paassen
Corne Sijben
Peter Verberne

06-13814284
06-11200844
06-10510287
06-10509244
06-13903065
06-50954466
06-51835855
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Een nieuwe weg: Het Spekrijt - de nieuwe verbinding
Op de locatie Walsbergseweg 38 - Voorsteweg in Deurne is een mooie weide,
picknick- en ontspanningsplek gecreëerd door ons, Henk Kuijpers en Horry
Gouvernante.
Wat wij doen is een combinatie van werk, hobby en passie. Boeren is een manier
van leven. En het is een bevoorrecht leven. Je bent verbonden met de natuur.
Toen ik hier voor het eerst kwam, waren er een paar dingen die mij opvielen. De
plek zelf, groen en zo rustig terwijl je eigenlijk nog geen 3 kilometer van het dorp
Deurne en de N275 zit. Maar ook de mooie vergezichten en de vele fietsers die
voorbij kwamen.
De eerste vraag van mij aan Henk was, waarom lopen er geen varkens buiten? Hij
wuifde dit al met zijn hand weg, met ‘dat kan niet’ en ‘dit zal ook niet gebeuren’.
Dit was in 2010. Ik stapte als leek in de wereld van de boeren en het varkensbedrijf
Kuijpers. Door de jaren heen hebben wij veel veranderd in de wei die we de naam
Het Spekrijt gaven. Dit is afgeleid van een ven dat daar vroeger zat en ook die
naam had. Gelukkig kreeg ik het al snel voor elkaar en kwamen er dieren. Eerst
kwamen er Herefords koeien, een Irish Tinker paard en daarna varkens uit de stal,
Brahma kippen en tenslotte Kune kune varkens. Henk timmerde ook nog een
mooie picknick bank zodat mensen kunnen zitten en genieten van de
boerderijdieren.
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Dit geeft zoveel
plezier
en
voldoening
voor velen die
onze
weide
passeren. Een
unieke
combinatie die
je niet veel ziet,
maar dat levert
wel
mooie
plaatjes op en
eenieder geniet
ervan. Hierdoor
werden
we
benaderd door instellingen uit de regio. Daarna kwamen er ook groepen van het
Rijtven langs wandelen en tenslotte kwam er een eerste knuffeldag met ook
cliënten van het Rijtven. Maar ook de buurtkinderen zijn trouwe bezoekers en
mensen die in hun lunchpauze graag komen relaxen.
Doordat ik boventallig werd op mijn eigen werkplek, ging ik mij steeds meer
bezighouden met het bedrijf, zowel op stal als de administratie. Daardoor ging ik
steeds meer nadenken over de mogelijkheden die je hier zo kunnen doen buiten
de varkens. Door mijn achtergrond vanuit de zorgverzekeraar heeft dat steeds
geprikkeld en heb ik mij verder verdiept in de mogelijkheden om een
zorgboerderij te starten. Dit werd in 2014 nog meer, alleen waren het financieel
zware jaren voor het bedrijf en kwam ook de discussie met het Primag of LOG
gebied opgang waardoor de mogelijkheden weer verder werden beperkt. Dus de
plannen werden alleen verder op papier uitgewerkt.
Hoe zal het van start gaan en wat voor zorgboerderij zal het best bij ons
varkensbedrijf passen, maar ook wat past er bij óns, Henk en ikzelf? Samen
hebben we 5 kinderen, alleen niet van elkaar. Henk heeft 3 kinderen: Rick van 29,
Vivian zijn tweelingzus, en Jeroen van 26 jaar. Mijn kinderen zijn Lisa van 26 jaar
en Jim van 23 jaar.
Ons doel is een zorgboerderij 2.0 op te zetten en dit in het begin meehelpen
opzetten, totdat het een stevig fundament heeft en de kinderen dit eventueel
verder willen en kunnen uitrollen. Het doel is onder een groot boerendak
verschillende soorten dagbesteding of ondersteunde activiteiten kunnen
21

aanbieden
voor
verschillende
doelgroepen. De plek leent zich hier
uitstekend voor.
Begin 2017 kwamen we in aanraking met
Nova Farm-Grip. Nova Farm-Grip is uniek
in Nederland door het uitzonderlijke
concept van zorgboerderijen waar
mensen met verslavingsproblemen, (ex)
justitiabelen en mensen met problemen
op psychisch en sociaal gebied werken en
soms ook logeren.
Wat moeten die nu bij ons op de
boerderij? De mensen die om wat voor
reden dan ook in de problemen zijn
gekomen krijgen de kans hun leven weer
een nieuwe, positieve wending te geven.
Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld.
Wij (boeren) bieden een mooie omgeving, rust, ontspanning, aandacht, structuur
en zorg aan mensen die zich weer volwaardig en geaccepteerd willen voelen.
Sommige hebben dit nodig om weer terug te keren in de maatschappij. Samen
met Nova Farm-Grip helpen wij om het ontregelde leven weer op orde te
brengen. We doen dit met passie en genieten van het resultaat. Je ziet de mensen
opfleuren en dit geeft weer nieuwe energie.
Welke soorten dagbestedingen kunnen wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Werken en het verzorgen van het buitenvee
Samen buitenwerken in en rondom de tuin en de wei
Samen in de moestuin
Kleine klusjes in de werkschuur
Onderhoud werkzaamheden
Samen koken of andere workshops
Weerbaarheidstrainingen

Verder voor instellingen, scholen en bedrijven:
• Educatie rondleidingen en workshops
• Sociale werkplaats
• Samenwerken aan projecten (zorgboerderij Zeilberg)
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De laatste twee jaren zijn we op zoek gegaan naar verdere vernieuwingen,
verbeteringen of verbreding van ons bedrijf. Ook hebben we bijgedragen in
projecten die de agrarische sector meer transparantie en beleving gaven. Door
deze ervaringen, maar ook de reacties van anderen gaf ons stof tot nadenken:
welke weg willen wij gaan en waar staan wij als agrarisch bedrijf over 5 jaar?
Dit alles bij elkaar genomen heeft ons doen besluiten om een nieuwe weg in te

gaan. Kleinschaliger nee, groter nee, maar wel duurzamer en transparanter. Dus
vanaf 1 juli 2017 zijn we over gegaan in een nieuw concept: De Heyde Hoeve.
De Heyde Hoeve is een coöperatie van varkenshouders met een missie. De boeren
van de Heyde Hoeve hebben de ambitie het allerlekkerste varkensvlees te leveren
met de best mogelijke zorg voor dier en omgeving.
Dit is geen simpel proces. Je neemt afscheid van vertrouwde leveranciers en
bedrijven. Je gaat een nieuw samenwerkingsverband aan met allemaal dezelfde
werkwijze en dierenarts, nieuwe partijen, ander voer, maar ook een ander ras.
Heyde Hoeve Duroc varkens zijn rood bruin gekleurde varkens met hangende
oren. Het Duroc-ras, zorgt voor mooi gemarmerd vlees. Dit vlees is lekker mals en
sappig met een volle, pure smaak. Dat wordt genieten van varkensvlees met de
smaak van vrüger!
Henk en Horry
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Novafarm-grip:
NovaFarm-Grip is een zorginstelling die samenwerkt
met boerderijen. Mensen die om wat voor reden dan
ook het spoor in het leven bijster zijn geraakt gaan via
de boerderij weer werken aan een nieuwe positieve
toekomst.
Het betreft hier meestal mensen die op meerdere leefgebieden (middelengebruik,
financiën, wonen, werken) forse problemen hebben. De boerderij is hierbij de
rustige, stabiele omgeving van waaruit de cliënt weer gaat herstellen. Dit concept
toont al meer dan 20 jaar aan dat dit effectief is. Het werken met dieren en in de
buitenlucht bezig zijn maakt dat mensen weer makkelijker een positieve wending
kunnen geven aan hun leven. Een cliënt volgt hierbij dagbesteding op de boerderij
waarbij hij/zij mee gaat helpen naar vermogen. Vaak is er zelfs ook de
mogelijkheid om gedurende een jaar op de boerderij te gaan wonen. Voor veel
mensen is het namelijk wenselijk dat zij echt even uit de eigen situatie worden
gehaald en in een andere regio weer gaan werken aan die nieuwe toekomst. Op
dit moment werken we in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg met
een 50-tal boerderijen samen. De samenwerking met onze boeren is zo ingericht
dat de boeren de dagelijkse aansturing op de dagbesteding verzorgen en
natuurlijk ook een oogje in het zeil houden. Onze casemanagers zijn
verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met de begeleiding en
komen regelmatig langs om die begeleiding vorm te geven. Ook coachen zij de
boeren in het aansturen van de cliënten. Voor de begeleiding die de boeren
bieden aan de cliënten krijgen zij een vergoeding.
Waar boeren de laatste jaren steeds meer op zoek te gaan naar verbreding van
hun activiteiten biedt bovenstaand concept met minimale investeringen wellicht
kansen.
Indien men geïnteresseerd is om hierover in gesprek te gaan, kan men contact
opnemen met Bart vd Boogaard van NovaFarm-Grip (06-51013472) of een mail
sturen naar info@novafarm-grip.nl Zie voor meer informatie ook onze website
www.novafarm-grip.nl
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Het gezin van: Peter Nelissen
Carola vd Beek belde mij op een avond op en vroeg of ik een stukje voor De Ploeg
wilde schrijven, oh dat wil ik wel doen zei ik. Nou daar gaan we dan…
Ik ben Peter Nelissen (40), getrouwd met Karin Nelissen-Vereijken (37) en samen
de trotse ouders van Tess (8) en Nick (5). Sinds december 2013 hebben wij onze
Kwekerij in Dahlia’s & Pioenrozen op de Langstraat 87 in Deurne.

Ik heb tot mijn 12e op de Bivakweg hier in Deurne gewoond, van daaruit verhuisd
naar Landhorst. Waar ik op mijn 17e Karin heb ontmoet. Na de MAS in Helmond
gevolgd te hebben, ben ik gaan werken bij de Proefboerderij in de Vredepeel. In
2000 zijn Karin en ik daar gaan samenwonen in een bedrijfswoning van de
Proefboerderij waar we tot 2007 gewoond hebben. Vervolgens zijn we verhuisd
naar een koopwoning in De Rips, waar Tess in 2010 geboren is en Nick in 2013.
Karin is geboren in Gemert en op haar 6e verhuisd naar Ledeacker.
26

Na de Meao is ze
gaan werken bij
Tom Bouwman in
Ysselsteyn, waar ze
tot 2017 gewerkt
heeft.
Sommige
weten
misschien dat ons
pap (Jan) en mam
(Jo)
Nelissen
vroeger gladiolen
teelde op de Bivakweg, maar door de mindere prijzen eind jaren 80 liep dat niet
helemaal goed en hebben ze noodgedwongen het bedrijf moeten verkopen. Ons
pap is toen gaan werken bij Landgoed Princepeel in Wilbertoord en wij zijn toen
verhuisd naar Landhorst. Gelukkig kon ons pap een schuur huren in de Vredepeel
en heeft tot 1998 nog gladiolen geteeld. In 1992 zijn we begonnen we het stekken
van zo’n 150.000 dahlia’s dit gebeurde voornamelijk door ons mam in de maanden
maart tot half juni. Dit bleek ons goed te passen en werd al snel uitgebreid.
Ik ben in 2007 dan ook gestopt met werken bij de Proefboerderij en volledig met
de dahlia’s verder gegaan. De teelt werd verder uitgebreid: naast het maken van
de stekken in de folietunnels, gingen we ook zelf de dahliaknollen telen op het
veld. In 2010 teelde we 10 ha dahliaknollen van onze eigen geproduceerde
stekken, en leverden we geen stekken meer naar derden maar planten we de 1,5
miljoen geproduceerde stekken zelf op. Hiervan was al 80% van verkocht in de
voorverkoop.
Graag wilden Karin en ik altijd nog een locatie waar we bij de kwekerij konden
wonen. We hebben verschillende locaties gezien, maar Deurne bleef mij toch
trekken. Toen kwamen we locatie op de Langstraat tegen en die voelde meteen
als thuis.
In december 2013 verhuisden we dan ook naar de Langstraat. Maar deze locatie
was nog niet klaar voor het stekken van de dahlia’s. We hebben toen in
recordtempo alles verbouwd omdat we inmiddels voor het dahliaknollenseizoen
van 2014 al voor 90% voorverkocht waren. We moesten dus zorgen dat we onze
stekken geplukt kregen in het voorjaar. Dit lukte en het was een goed jaar voor
ons.
In 2015 liep de handel in dahlia’s wat terug, mede door de mindere vraag vanuit
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de export en door overproductie van de verschillende stekbedrijven.
In 2016 was het de bedoeling dat we rond de 12 ha dahlia’s zouden telen. Maar in
het plantseizoen van 2016 kregen we op 2 juni te kampen met wateroverlast waar
we ons doorheen hebben weten te worstelen. Door al die trammelant zouden we
uiteindelijk op 24 juni de laatste stekken planten. Toen kwam echter op 23 juni
2016 de bekende ijsstorm, die in 20 minuten tijd onze hele dahliateelt verwoeste
die verspreidt stond op 5 percelen. Ons moedermateriaal wat we nodig hadden
om de dahlia’s het volgende jaar te kunnen stekken was ook vernietigd door de
ijsstorm. Dit was een behoorlijke klap voor ons.
Nu moesten we kijken hoe verder en wat willen we? We wisten al snel dat we
kleiner wilde worden, minder personeel ook, al werkten we met een vast fijn
clubje Poolse medewerkers. Onze insteek werd dat Karin volledig thuis kwam te
werken.
We kregen vanuit een collega dahliateler de vraag of we voor hem dahliastekken
wilden maken. Dit hebben we gelijk opgepakt en voor hem maken we nu zo’n
900.000 stekken. Hij levert zijn eigen moedermateriaal aan, waarvan wij de
stekken plukken. Deze stekken kweken wij op in onze tunnels, eind mei zijn de
wortels voldoende gegroeid om vanuit de tunnel naar hem terug te gaan. Daar
worden ze buiten op het veld uitgeplant om uit te groeien tot een knol.
Gelukkig waren we begin 2014 ook
begonnen met het telen van
pioenrozen op contractbasis, dit
mede om de risico’s te spreiden. Na
de ijsstorm hebben we besloten om
dit niet meer op contract te telen
maar in eigen beheer.
We hebben eind 2016 250.000
pioenrozen opgeplant en in 2017
nog eens 250.000.
Pioenrozen telen voor de plant is
een 2 jarige teelt, nu in 2018
oogsten we dan ook onze eerste
eigen pioenrozen. Deze worden stuk
gesneden en verkocht in de
volgende maten:
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1-2 groeineus (plantgoed)
2-3 groeineuzen (veelal bestemd voor de export)
3-5 groeineuzen (veelal gebruikt door bloementelers)
Verder telen we ook nog pioenrozen voor de bloemen, dit was tot vorig jaar ook
op contractbasis. Maar dit gaan we vanaf volgend jaar ook volledig zelf doen. We
zijn hier nu vaste afzet voor aan het zoeken en een gedeelte wordt thuis via
huisverkoop verkocht. Dit snijseizoen start meestal rond moederdag.
We kunnen dit niet helemaal zelf, dus begin 2017 is Mariëtte bij ons komen
werken. Zij ondersteunt ons in het teeltseizoen van de dahliastekken en bij het
snijden van de pioenrozen.
Ons pap (77) is nog regelmatig te vinden bij ons voor hand- en spandiensten. Wij
zijn blij met de insteek die we gekozen hebben voor ons bedrijf en vinden het
prettiger om het kleiner en overzichtelijker te hebben, je kunt je aandacht nu
beter op de teelt richten.
Nieuwsgierig geworden naar onze kwekerij? Kijk gerust eens op Facebook bij:
Kwekerij Nelissen / Dahlia’s & Pioenrozen
Groet, Peter Nelissen.
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De hobby van: Judith Strijbosch
Mijn naam is Judith Strijbosch. In
Vlierden hebben mijn man en ik samen
een konijnenhouderij. Naast het
boerenleven heb ik ook lang buitenshuis
gewerkt, in de thuiszorg en als
gastvrouw in een zorghuis. Het zorghuis
stond op de plek waar nu het Fletcher
hotel in Deurne gevestigd is.
Dit ging ’n paar jaar geleden failliet en
toen kwam ik thuis te zitten. Na veel
solliciteren ben ik toen met het idee gaan
spelen om thuis iets op te zetten, maar
wat? Er is al zoveel te doen overal,
bloemschikken, kinderfeestjes op de
boerderij, schilderen… Ik wilde juist met iets beginnen wat nog niet bekend was,
creatief bezig zijn én met mensen omgaan en die een fijne dag bezorgen.
Mijn schoonvader werd toen ziek, hij woonde naast
ons in de langgevel boerderij. Hij had veel zorg
nodig en dat was het belangrijkste. Het idee om iets
op te zetten kwam stil te liggen.
Toen hij ‘n paar maanden later overleed kreeg ik
van een vriendin een klavertje 4 van glas in
randlood. Ik had dit nog nooit gezien, maar vond
het meteen prachtig! Omdat ik nog steeds geen
andere baan had gevonden, bedacht ik dat ik wel
eens een cursus glas in randlood kon gaan doen om
te kijken of dit iets voor mij was. Ik kwam erachter
dat je dit kon doen bij Uniek glas in Someren – Eind.
Dit was een schot in de roos. Ik was super
enthousiast en heb meteen alle materialen
aangeschaft die ik nodig had om met de basis te
kunnen beginnen. Er kwamen allerlei plannen op in
mijn hoofd en heb mijn man en 3 kinderen,
Lisanne, Wouter en Sjoerd weten te betrekken in al
die ideeën.
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Ze waren er ’n beetje sceptisch over, ‘Mam er komt hier echt niemand naar de
Barsend voor zo’n workshop. Hoe bereik je al die mensen, hoe ga je daar reclame
voor maken?’ Maar het zat in mijn hoofd en ik wilde dit heel graag proberen.
We zijn in de
zomervakantie op
zoek gegaan naar
pallets en hebben
deze uit elkaar
gehaald en spijker
en splinter vrij
gemaakt. We
hebben de oude
melktank ruimte
(we hebben tot
2002 ook koeien
gehad) helemaal
beslagen met
pallethout en er
een gezellige,
knusse ruimte van gemaakt.
Eerst ben ik begonnen met dingen van glas in randlood te maken die ik op internet
kon vinden. Tegelijkertijd heb ik ook een facebook pagina gemaakt: Atelier de
Barsend. Zo wordt onze straat/gehuchtje genoemd in Vlierden. Ik begon er steeds
meer mijn eigen ding van te maken en zelf settings te verzinnen. Mijn eerste
verkoop was tijdens een ladiesnight bij tuincentrum Coppelmans in Deurne. Deze
verliep onverwachts zo goed en mensen waren zo enthousiast. Vooral de engeltjes
waren en zijn favoriet. Ik ben toen gaan proberen of mensen het leuk zouden
vinden om een workshop te komen volgen. Mensen leren dan zelf glas snijden,
glas slijpen, lood omzetten en solderen. Facebook werkte in deze heel goed en ik
kreeg zowaar reacties. Wat begon met een workshop per week met 4 personen,
groeide langzaam uit tot meerdere workshops per week. De groepen werden
steeds groter en ik schafte meer materiaal aan.
In januari 2018 heb ik besloten om de ruimte groter te maken door de
tussenruimte van ons huis te betrekken bij het ateliertje. Wederom hebben de
kinderen weer hard meegeholpen om hier een mooie ruimte van te maken.
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Afgelopen maart heb ik deze in
gebruik genomen. Het oude
gedeelte gebruik ik nu voor
lunches, dit is sinds de
verbouwing nu ook mogelijk,
zodat je een dagworkshop kunt
volgen.
Op dit moment ben ik druk met
de kerstworkshops, waar je een
mooie kerstboom of kerststal
kunt maken.
Ik ben nog iedere dag verbaasd en dankbaar. Blij dat ik mensen een fijne dag of
avond kan geven. En met de kerstgedachte in het hoofd, hoe moeilijk dingen
kunnen lopen in het leven, er komen mooie dingen voor terug.
Wie weet tot ziens in mijn ateliertje!
Groetjes, Judith.
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Onze Jongeren: Janine van den Eijnden
Mijn naam is Janine van den Eijnden. 26 jaar geleden samen met mijn
tweelingbroertje geboren in Helmond. Ons gezin was, na onze komst, compleet
samen met onze twee zussen. Dus: broer Edwin, zussen Angela en Wendy en mijn
ouders Bert en Leny.
Er zit in totaal twee en een half
jaar tussen mij en mijn oudste zus.
Dus dat betekende een drukke tijd
voor ons pap en mam en een
gezellige boel thuis. We hebben
een hele fijne jeugd gehad op de
Breemortel waar mijn ouders een
varkensbedrijf hadden. In 1995
kwam daar de horeca bij.
Als eerste Café Bright Side met zaal De Zwaan, samen met Jos. Al snel volgde The
Ocean, D’n Borrel en De Reizende Man, zaal en a-la-carte restaurant. Al snel
kwamen mijn ouders er achter dat a-la-carte geen succesformule was en zeker
niet op die plek. Ze gingen zich meer richten op groepen. Om vernieuwend te
blijven kwam er De Peelsafari, buggy’s en andere activiteiten bij.
Als mijn ouders werkten bij De Reizende Man, ons mam in de keuken ons pap
achter de bar, sliepen we boven bij De Reizende Man. In de ochtend hielpen we
van jongs af aan al mee met de zaal klaarzetten. Toen we wat ouder werden werd
dat de afwas en later ook in de bediening.
Heel het gezin werkte graag in de horeca behalve Edwin. Edwin was vooral handig
in dingen maken en is de metaal in gegaan. Maar ook Edwin moest af en toe
afwassen. Strafwassen noemde ons mam het. Dit moest hij gaan doen als hij de
dag ervoor te laat thuis was na het stappen in De Bright.
Na het VMBO ben ik de opleiding Horeca ondernemer/manager gaan volgen op
De Rooi Pannen in Eindhoven (Net als mijn zussen). In eerste instantie wist ik niet
wat ik later wilde worden, dus een management opleiding leek me een goede
basis. Snel kwam ik er achter dat Horeca écht heel leuk is en dat daar ook mijn
passie ligt.
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Na mijn opleiding ben ik samen
met mijn zus Natuurpoort de Peel
op gaan starten. We zijn klein
begonnen, en omdat we in onze
opleiding zowel bediening als
keuken geleerd hadden deden we
dat ook beide.
Onze gasten kwamen in eerste
instantie van De Reizende Man als
dit vol geboekt was. Later
kwamen ze terug naar ons. We
hebben hard moeten werken om meer naamsbekendheid te krijgen, maar het is
gelukt! Beetje bij beetje zijn we dingen bij gaan bouwen en verbouwen. Bij
Natuurpoort de Peel werk ik nu nog steeds heel erg graag. Het is uitgegroeid tot
een groot bedrijf met 25 medewerkers in totaal. En waar we ook nog altijd varkens
hebben: het vlees ervan wordt door onze slager verwerkt. We zijn nog altijd trots
op onze agrarische achtergrond en willen dit ook graag uitdragen. Met de
agrarische quiz die we gemaakt hebben, proberen we dit nog meer onder de
aandacht te brengen.
In 2010 is er een en ander veranderd en runnen we als familie Baroef BV. Die
bestaat uit: Natuurpoort de Peel, De Reizende Man, Thuis Vieren (alles op locatie),
Café D’n Borrel en Café The Ocean. Én sinds kort Het Dinghuis. Het Dinghuis is voor
ons een compleet nieuwe uitdaging omdat dit een a-la-carte restaurant is op een
hoger niveau dan de rest van onze bedrijven. Alles bij elkaar werken er 100
werknemers in het bedrijf Baroef. Wendy en ik houden ons vooral bezig op
kantoor en indien nodig springen we bij op de werkvloer. Onze partners werken
ook mee in het bedrijf. Bart, de vriend van Wendy, in de keuken. Rob, mijn vriend,
overal op de vloer.
Ik heb samen met mijn vriend 2 dochters: Fenna en Jana. Ons derde kindje
verwachten we in april. Fenna is ruim 2 jaar en Jana wordt begin volgend jaar 1.
We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten van ons nieuwe huisje op de
Peelrand.
Toekomstplannen zijn er genoeg. We zijn een snel groeiend bedrijf waar we met
heel veel mensen met liefde aan werken. Tot een aantal jaren geleden was het
vooral zorgen dat we alles gedaan kregen. We hebben het echt een tijdje heel druk
gehad omdat het zo snel groeide overal. De laatste jaren hebben we flink
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geïnvesteerd in de uitstraling van de bedrijven. Nu zijn we alles aan het
professionaliseren en automatiseren.
Kerst staat weer voor de deur en naar verwachting ontvangen we in twee dagen
tijd ongeveer 1.500 eetgasten en nog eens een 1.500 feestgangers in de kroegen.
Een gezellige drukke tijd waar we met z’n allen al een tijdje naar toe werken. Onze
kerst vieren we op een andere manier, maar is met de collega’s en alle gasten ook
super gezellig. Dit jaar weer extra spannend met het Dinghuis erbij.
Om jullie een beetje een inzicht te geven wat we serveren in Het Dinghuis tijdens
kerst is hierbij een recept van Bospaddenstoelensoep.
Ik hoop jullie te snel een keer te mogen begroeten in één van onze horeca
bedrijven. Als laatste wil ik jullie, ook namens mijn familie, een hele fijne kerst
wensen. En een heel gelukkig en vooral gezond 2019!
Janine van den Eijnden.
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Kerstrecept: Bospaddenstoelensoep
Recept voor 4 personen:
500 gram gemengde paddenstoelen zoals Oesterzwammen, Kastanje
champignons, Shii-takes en Cantharel
0,5 liter runderbouillon
1 dl Koksroom
3 dl volle melk
1 dl witte wijn
50 gram boter
100 gram sjalotjes
1 bosui
2 el vers gehakte kruiden: verse tijm, peterselie en bieslook
Peper en zout
Voorbereiding
- Fruit de sjalotjes aan in de boter
- Snijd 350 gram van de schoongemaakte paddenstoelen in grove stukken
en voeg deze toe
- Gaar het geheel ongeveer 5 minuten en blus af met witte wijn
- Voeg de bouillon, verse kruiden, melk en room toe
- Breng het geheel aan de kook en laat het 5 minuten rustig koken
- Mix de soep met een staafmixer
- Peper en zout naar smaak toevoegen
- Bosui fijnsnijden als garnituur
- Overige paddenstoelen bakken en ook toevoegen als garnituur
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Interview: Hans Huijbers
Op een vrijdagmorgen zijn wij te gast in het ZLTO-gebouw in ’s-Hertogenbosch
voor een interview met de voorzitter van ZLTO: Hans Huijbers. We worden
hartelijk ontvangen door een van de medewerkers. Met een kop koffie worden
we naar een ruimte gebracht, waar Hans iets later dan de afgesproken tijd
aanschuift. Hij geeft ons vrijwel direct aan het niet teveel te willen hebben over
zijn naderende vertrek als voorzitter. Hans: ‘Zolang ik voorzitter ben, is dat met
volle overgave en voor de volle 100 procent!’ Wij zeggen dat we juist daarom nu
vanuit Deurne zijn gekomen en graag met hem in gesprek gaan. Vanwege de toch
beperkte tijd, starten we snel met onze vragen.
Wie is Hans Huijbers?
Hans Huijbers is een boer uit de
Kempen, met naar eigen zeggen een
regionale authenticiteit. Voorzitter van
ZLTO, dus zowel van de Peel als de
Kempen. Hij is getrouwd met Marian
en samen hebben zij zes kinderen, de
jongste is 17 en de oudste 28. Ook is hij
inmiddels opa van drie kleinkinderen.
Samen runnen ze een melkveebedrijf
met 85 koeien en bijbehorend jongvee.
Daarnaast opende ze `n jaar of tien
geleden een boerderijterras, genaamd
Hoeve de Nachtegaal.
De vader van Hans boerde in
Veldhoven, op de boerderij van diens
schoonouders. Zij runden daar een
gemengd bedrijf met koeien, varkens
en kippen. In 1964 werden ze
weggekocht door de gemeente, en
verhuisde het gezin naar Wintelre. Hans was toen 6 jaar. In 1968 werd gestart met
de teelt van asperges, een tak die later flink uitgebreid zal worden. In 1977, na het
behalen van zijn Havo diploma, gaat Hans thuis op de boerderij meewerken. Zijn
moeder had liever gezien dat hij verder zou studeren, echter Hans wilde liever
werken. Wel volgde hij nog vele vakgerichte cursussen om zodoende toch kennis
op te doen. In 1986 nam Hans het bedrijf van z`n ouders over en in 1987 trouwde
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hij met Marian. De varkens en kippen werden afgestoten, het melkvee bleef en
het bedrijf groeide met pacht en eigendom tot wel 40 hectare grond. De teelt van
asperges groeide een aantal jaren flink, echter die tak werd in 2008 ook
afgestoten. Nu staat er een modern melkveebedrijf met zichtstal, vergaderruimte
en een prachtig boerderijterras. De ligging dichtbij de natuur, zorgt voor veel
aanloop van vooral fietsers. Zijn vrouw Marian en hun oudste dochter runnen het
terras, samen met zo`n 14 oproepkrachten. Zeven dagen per week is het
koffiehuis/terras geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Er is een goede, eenvoudige
lunchkaart. De naam Hoeve de Nachtegaal komt voort uit de streek nabij de
boerderij.
U werd voorzitter van ZLTO. Hoe kwam U daar terecht?
Hans: ‘De drive om me in te zetten voor de maatschappij en de medemens heb ik
altijd gehad’. Na de bedrijfsovername en het op de rit zetten van de eigen
boerderij, was er al snel tijd voor diverse bestuursfuncties. Hij was ondermeer
bestuurder bij de KPJ, het AJK en het NAJK. Ook was Hans ledenraadslid van KIZuid. Toen in 1993 de voorzitter hiervan plotseling overleed, werd Hans benoemd
tot voorzitter van diezelfde KI-organisatie. Hiermee werd hij dus plotsklaps, na
een korte periode als bestuurder, voorzitter van een wel heel grote club. Hans:
‘Bij ‘problemen’ kom ik juist graag naar voren’. Langzaam bereidde die
verschillende bestuursfuncties zich uit. Zo was hij ook vicevoorzitter van de
gezondheidsdienst voor dieren. En altijd was hij zijdelings betrokken bij ZLTO. In
2009, vanuit zijn ontevredenheid over het reilen en zeilen binnen ZLTO, laat Hans
zich benoemen tot voorzitter ZLTO. Of zoals hij zelf liever zegt: als boeren
voorman!
Wat is Uw belangrijkste drijfveer, hoe kijkt U terug op de afgelopen jaren?
Hans: ‘De intentie was het veranderen van de organisatie. Mensen laten inzien dat
we het samen zullen moeten doen. De grote vraag hierbij moet zijn ‘mag ik je
komen helpen’ en niet ‘ik zal het je nog een keer komen vertellen!’ Daarbij is hij
een man die liefst met twee poten in de klei of in de stront staat en hup, werken!
De afgelopen jaren waren dan ook soms zwaar. Hij zegt 8 jaar lang een soort van
crisismanager te zijn geweest. Er waren veel problemen, ZLTO stond destijds
buiten LTO, er was de druk van Vion, de structuur van de organisatie die
vernieuwd moest worden en noem maar op. Hij heeft zich naar eigen zeggen
‘verzopen’ in allerlei dossiers. Hans: ‘Wat ik geleerd heb afgelopen jaren, is dat het
verrekte eenzaam is aan de top. Vooral wanneer het lastig is, en het is vaak lastig’.
Hans zegt altijd wel onafhankelijk te hebben kunnen besturen, omdat het ‘thuis’
altijd doorgaat. Er waren top medewerkers om het eigen bedrijf draaiende te
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houden. In de weekenden deed hij het melken zelf, maar doordeweeks waren er
super gemotiveerde boeren bedrijfsopvolgers die het werk door lieten gaan. Dan
kun je natuurlijk met een gerust hart van huis, het is immers een fulltime job.
Wat zijn de hoogtepunten, afgelopen periode?
Als eerste wordt genoemd de slachterij. Dat Vion uit de risicozone is gekomen en
positief naar de toekomst staat, is een absoluut hoogtepunt. Verder de verkoop
van Rendac, geheel tegen de wens van de bank in, voor een goede opbrengst, is
een volgend hoogtepunt. Verder noemt Hans de grote verandering van de
structuur van de organisatie binnen ZLTO en het model voor samenwerking. Het
betere samenwerken binnen LTO wat grote positieve ommekeer heeft gebracht.
Ook het aanstellen van een nieuwe directeur, en straks een nieuwe voorzitter aan
wie Hans zijn taak gaat overdragen.
Wat gaat U het meest missen, wanneer het stokje wordt overgedragen?
Hans: ‘De adrenaline spiegel zal veranderen en dat zal ik de eerste tijd wel missen’.
Ook de contacten met veel verschillende mensen, maar daar komen ook weer
andere contacten voor terug. Hierbij doelt hij op de thuislocatie, de aanloop in
hun koffiehuisen op het terras.
Hoe kijkt U naar de toekomst, voor u zelf en voor het bedrijf?
Hans ziet nog veel uitdagingen op de boerderij, zeker ook met het koffiehuis dat
zeven dagen per week is geopend. Veel achterstallig onderhoud moet gedaan
worden, zoals schilderwerk, het opruimen van de zolder en de garage. Wat betreft
de melkveehouderij heeft Hans jr., zijn jongste zoon, wel interesse om verder te
gaan. Samen kijken ze met een positieve blik richting de toekomst. De stal is
voorlopig in orde, technisch leren alles voor elkaar te hebben is belangrijk. Op
deze locatie zit een groeistop, maar in de toekomst kan het volgens Hans ook een
zijwaartse stap worden. In de varkenshouderij zie je ook vaak een tweede locatie,
dat zou met melkvee ook mogelijk moeten zijn. Er is ruimte betreft grond en
ruimte in stikstof, dus die mogelijkheden worden open gehouden.
Wat zou U jonge boeren willen meegeven?
Hans: ‘Denk vooral in kansen en niet in problemen’! Uiteindelijk moet je zelf alles
oplossen en dat is volgens Hans wel makkelijker met een positieve blik. Er komt
een ‘klote periode’ aan hier in Brabant en toch stelt Hans dat de houding
verandert. We gaan naar ‘mét de boer’ in plaats van ‘tégen de boer’. Doordat
bedrijven de laatste jaren hard zijn gegroeid, zitten boeren veel tijd in de stal.
Soms is het ook heel goed om eens uit die stal te komen. Met een lidmaatschap
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bij ZLTO heb je in ieder geval een heleboel mensen met kennis van zaken achter
je staan, die voor je kunnen opkomen in allerlei zaken waar je als individu de weg
niet vindt. Wat betreft de hoogte van de contributie, zegt Hans dat men eens zou
moeten kijken naar de jaaromzet van een gemiddeld boerenbedrijf. Je kunt dan
makkelijk uitrekenen dat de contributie procentsgewijs helemaal zo hoog niet is,
zeker gezien wat een lidmaatschap je bieden kan.
Hebt U ook nog tijd voor hobby`s?
Hans gaat graag wandelen met Marian en dan liefst in de natuur. Verder zou hij
meer tijd willen maken voor dagjes weg. Gewoon efkes er tussenuit. Maar zijn
favoriete bezigheid is toch gewoon het boer en bourgondiër zijn!
Onze laatste vraag; Wat is Uw lievelingsgerecht?
Hans: ‘Een goed stuk vlees, netjes opgediend! En verder houd ik van een lekkere
stamppot met een flink stuk échte worst’.

Wij bedanken Hans voor de genomen tijd en voor het fijne gesprek.
Horry Gouvernante & Carola van de Beek
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Ledenavond: 27 november 2018 bij de Reizende Man
Op 27 november werd een ledenavond georganiseerd bij de Reizende Man
waarin leden werden bijgepraat over een aantal actuele onderwerpen zoals de

aanleg van glasvezel in Deurne en de consequenties van de lage
grondwaterstanden. Presentaties en uitleg werden verzorgd door Gerard
Nabuurs, Anke de Brouwer en Mark van de den Heuvel. Een impressie:
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De Inpakploeg:

WIST U DAT….
Deze twee mensen ervoor zorgen dat De Ploeg ingepakt en van adres stickers
voorzien telkens weer in uw bus belandt?
Namens de redactie Hartelijk Dank voor jullie inzet!
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Vruger war alles bitter: Een kerstverhaal van vruger
Vruger, heel lang geleden, werd de kerstboom bij veul gezinnen pas op de
vooravond van Kerstmis, vlak voor de Kerstnacht officieel zijn aanvang nam,
opgetuigd. Maar voordat het echter zover war werd urst de Adventskrans met
veel verve ruim voor diene tijd van zolder gehaald. Het was de voorbode dat ook
de voorbereidende Kersttijd zijn aanvang nam. Ja, als deze zijn entree in de
huiskamer had gemaakt wist je als kind dat er eerdaags iets heel, heel bijzonders
ging gebeuren. Ook werden al lang te voren mooie goud omrandde Zalig
kerstfeest-Zalig Nieuwjaar wensen rondgestuurd. Vier weken voor de grote dag
van Kerst eindelijk aanbrak, werd elke week via de Adventskrans een kaarsje
aangestoken. Als eenmaal het laatste kaarsje was ontstoken en de eerste kleine
sneeuwvlokjes rond dwarrelden, kon het in mijn kinderbeleving echt niet lang
meer duren!
De weken voor Kerst was ons
mams al druk doende met een
mooi passend Kerstmis kleedje
voor ons uit te zoeken, compleet
met passende mooie blinkende
Kerst lakschoentjes. Wanneer
eenmaal echt de grote dag van
Kerst aangebroken was en
de Willibrorduskerk
via
luid
klokkengeluid
de
nachtmis
aankondigde,
werd
tegen
schemertijd de kerstboom met vol verwachting kloppend kinderhart
binnengebracht, en was het een grote eer als jij deze heilige avond de
uitverkorene was om de boom, compleet met Aletta, engelenhaar, zilveren
kralensnoeren en schitterpiek en vele chocolade kransjes, op te tuigen. Ja, dan
kon jouw Kerstmis zo gezegd echt niet meer stuk! Alle andere gezinsleden
mochten dan helpen het Kerstkribje op te zetten. Behalve de drie Koningen, want
die volgden de ster en moesten nog uit het verre oosten komen.
Als op kerstnacht de klok echt 12 uur sloeg gingen we, nadat ons mams
geïnspecteerd had of ook ons hoedje netjes op hadden ( ja in die tijd ging je niet
ter kerke zonder hoofddeksel), met ons gehele gezin compleet met Hulsttakje op
onze mantel naar de hoofdmis van het jaar! Je kunt wel zeggen drie missen van
het jaar, want voor mijn kinderbeleving leek het net of het drie dezelfde missen
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waren. Ik was helemaal in een soort
trance als de liederen als Stille nacht
heilige nacht en De herdertjes lagen bij
nachten door de kerk galmden. Helaas
zullen vele kerstliederen van lang weleer,
dit jaar niet meer in de Kerstbundels
voorkomen… Na afloop van de nachtmis
en de zegen uitgesproken, keerden we nog
nagenietend van het mooie kerstkribje en
gezongen liederen huiswaarts.
Eenmaal weer thuis gingen we aan de
feestelijk gedekte Kersttafel zitten, die
voor deze heel speciale gelegenheid
verplaatst was naar de zogenaamde
opkamer. We zaten toen echt aan een
soort vijf sterren ontbijt, compleet met
gevlochten broodjes, kerststol en als
hoogtepunt een heus kippenpasteitje. We aten heel behoedzaam al het
Kerstlekkers op, bang dat we op het mooi gesteven geborduurde kersttafelkleed
zouden morsen. Niet dat onze moeder dan boos zou worden maar het kleed was
te mooi om daarop te knoeien. Voor ons op tafel twinkelde een heel lieflijk
kersthuisje en het kerstlint met hulstakje op elke hoek van de tafel maakte deze
kersttafel voor mij heel speciaal. Op de eerste Kerstdag werd de koffie geserveerd
met een stukje kerstkrans of krentemik, en op een soort zilveren schaaltje prijkten
chocolade hulstakjes en muskaatkransjes.
Tegen twaalf uur werd radio of tv aangezet om te kunnen luisteren naar de
Kerstboodschap van de toendertijd Paus Pius de XII. Na het kerstdiner dat tegen
schemertijd werd opgediend kwam het echte hoogtepunt van Kerst voor ons
kinderen. Dan mochten we namelijk onder vaders toezicht spelen met kaarsjes op
een plenkske en als de kaarsjes haast waren opgebrand, maakten we van de
resten kaarsstompjes weer nieuwe kaarsjes. Ja, als ik de geur van kaarsen ruik heb
ik nog steeds dat gevoel weer effkes terug te gaan in diene tijd van ‘toen was geluk
nog heel gewoon’, compleet met kerststerretjes ontsteken. De tweede kerstdag
werd bij ons traditioneel besteed aan familiebezoek en niet te vergeten
kerstkribjes in alle kerken bewonderen.
Helaas heb ik van deze Kersttijden uit lang vervlogen tijd gene foto meer, maar in
mijn hoofd staan ze voor altijd gegrift en met veel kerstwarmte geef ik al deze
tradities nu anno 2018 aan mijn kinderen en kleinkinderen door en reken maar
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dat ik aankomende eerste kerstdag om twaalf uur weer voor de buis zit om de
Kerstboodschap van onze nieuwe paus te beluisteren.
Ik wens iedereen een zalig kerstfeest en gelukkig en gezond 2019!
Een durske uit de Peel

NIEUWE RUBRIEK: VRUGER WAR ALLES BITTER
Elke editie willen wij graag een verhaal van vroeger 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 om dit
vervolgens uitgewerkt in De Ploeg te plaatsen.
Wij zien uit naar uw verhaal!
Redactieleden van De Ploeg
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Wie is deze persoon....?
De vorige keer was er helaas geen goede oplossing onder de inzenders.
Daarom kan iedereen dit keer nog een poging wagen en geven we de volgende
aanwijzing weg:
Deze kalverb(r)oer is van alle markten (en veel) thuis!

Denkt u het te weten, stuur uw oplossing dan naar:
Dirk Hoogendoorn
E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com
Telefoon: 06-20449392
We verloten een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Rabobank: Keurmest
Samenwerken in een eerlijke keten. Wie wil dat nu niet?
KeurMest is zo’n initiatief om tot een eerlijke mestketen te komen. Deelnemers
aan KeurMest verklaren samen te werken aan een eerlijke keten en spreken uit in
de mestketen alleen zaken te doen met andere deelnemers van KeurMest. Een
initiatief dat wij als Rabobank van harte ondersteunen.
En ja, wij weten ook wel dat KeurMest zoals het nu is gelanceerd, nog niet dé
oplossing is voor de problemen in de mestketen. En dat de regelgeving het
regelmatig erg moeilijk maakt om alles volgens de regels precies goed te doen. En
dat het dus ook goed zou zijn als die regelgeving beter aan de praktijk aangepast
wordt. Dat neemt allemaal niet weg dat KeurMest een mooie eerste stap is om te
komen tot een gezondere mestketen, waarmee je als keten ook laat zien dat je
het goede wilt doen.
Op www.KeurMest.nl kun je je aanmelden bij KeurMest, en kun je zien wie al
deelnemer is. Ik zou zeggen: zoek eens op Deurne en kijk wie er al mee doen. Die
lijst mag best iets langer zijn…
Groet, Jorrit Dekkers
Jorrit Dekkers | manager Agrarisch | Telefoon: 06 – 22 21 20 31
jorrit.dekkers@rabobank.nl
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Asbestdaken na 2024 verboden
Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De
Tweede Kamer stemde op dinsdag 16 oktober met brede
steun in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van
Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).
Asbestdaken komen nog regelmatig voor op bijvoorbeeld stallen, loodsen en
schuren. Een eigenaar is zelf verantwoordelijk dat het asbestdak op tijd verwijderd
wordt. 2024 lijkt nog ver weg, maar het is slim om nu al actie te ondernemen. Als
u langer wacht, loopt u het risico dat de bedrijven die het asbest verwijderen vol
gepland zitten. Ook zijn de kosten dan naar verwachting hoger dan nu.
Tips en adviezen
De gemeente Deurne geeft u tips en adviezen:
1. Het is van belang dat u onderzoekt of u een asbestdak heeft. Of u laat dit
onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf
2. Asbest zit niet in gewone dakpannen. Maar het werd tot 1994 wel
verwerkt in golfplaten, platte dakleien en bitumen. Sinds 1994 is het
verboden om asbest in materialen te verwerken
3. Er kan asbest in het dak zitten als het gebouw is gebouwd voor 1994. Maar
we sluiten niet uit dat er mogelijk in latere jaren ook nog asbesthoudende
golfplaten zijn aangebracht op bijvoorbeeld stallen of schuurtjes
4. Blijkt dat u inderdaad een asbestdak heeft, bekijk dan of u dit zelf kunt
verwijderen of dat u hiervoor een gecertificeerd bedrijf moet inschakelen
Meer informatie
Op www.milieucentraal.nl/asbest vindt u handige tips en adviezen over het
verwijderen van asbestdaken. U vindt er filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe u
asbest herkent en hoe u zelf op een veilige manier asbest golfplaten kunt
verwijderen. Ook vindt u er links naar gecertificeerde asbestbedrijven en de
subsidieregeling.
Subsidie
Om daken met asbest te saneren, was al eerder een pot van 75 miljoen euro
beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om
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asbestdaken te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met
een maximum van 25.000 euro per adres. Op dit moment resteert uit de pot nog
ongeveer 5 miljoen euro. De gemeente adviseert u dan ook niet te lang te wachten
met het verwijderen van uw asbestdak als u nog gebruik wilt maken van deze
subsidieregeling.
Aanvulling op de brief van de gemeente door Jeroen Kuipers:
De subsidiepot van 75 miljoen Euro is inmiddels uitgeput waardoor hier geen
aanspraak meer op kan worden gemaakt. Het was al bekend dat er niet veel meer
in de subsidiepot zat. Vooral de laatste periode is het aantal aanvragen dusdanig
gestegen waardoor de pot versneld leeg is geraakt. Zoals het er nu naar uitziet
gaat er geen aanvulling plaatsvinden.
Het is nog maar de vraag of er überhaupt iets in de plaats gaat komen van de
subsidie. Er bestaat de mogelijkheid dat er een landelijk fonds wordt opgezet om
eigenaren van asbestdaken te helpen, die het alleen niet lukt om de sanering ervan
te financieren. Maar hier zullen we nog even op moeten wachten.
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

Kerstgedachte:
Kerstmis is:
Liefde in een wereld van Vrede
Kerstmis belooft:
Steeds opnieuw dat `t morgen beter wordt …
Neem je voor,
Niets meer voor te nemen!!
Antoinette
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Gedicht:
Oud & Nieuw
Nog even en de klok zal twaalf slaan,
En is `t met het oude jaar gedaan…
In luttele seconden kijk je even terug,
Wat gaat een jaar toch vlug…
Wat is er allemaal gebeurd,
Soms pijn, die je heeft verscheurd…
Maar ook veel mooie momenten,
En opeens was het weer Lente…
Dan kreeg je weer moed en kracht,
Soms zelfs niet meer verwacht…
En door die goede moed,
Werd het leven weer goed…
Daar moet ik even aan denken,
Wat het komende jaar me zal schenken…
Ik hoor klokken, zij luiden `t nieuwe jaar in,
D`r is voor jou, voor mij en iedereen,
Weer een Nieuw Begin !
Antoinette
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Kerstwens:

De redactie van De Ploeg wenst u
een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Carola, Dirk, Horry, Lins, Marielle
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