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Van de redactie
Beste Lezers,
De zomer ligt weer achter ons, het was voor het
tweede jaar op rij een lange, warme en vooral
droge zomer. Veel extra werk voor de mensen die
beregenen. Veel extra kosten ook voor de
mensen die beregenen, maar eveneens veel
extra kosten (of minder opbrengsten) voor de
mensen die niet beregend hebben.

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

Redactie en advertenties:
Marielle Zwakhoven
zltodeurne@zlto.nl

Onze boeren en tuinders doen er alles aan om, ook onder deze extreme
omstandigheden, hun gewassen en dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Met alle
liefde en plezier. En als de dieren en planten de grote hitte dan redelijk goed
overleefd hebben, geeft dat ook weer grote voldoening.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben de kranten net vol gestaan met de
populistische uitspraken van een landelijke politicus, wiens naam ik niet zo goed
over mijn lippen krijg. Hij heeft het ‘geweldige’ plan om de veestapel in Nederland
te halveren om zo de woningbouw, industrie en wegenbouw meer ruimte te
geven. Nou ben ik geen wetenschapper, maar als ik die kaarten met de ergste
stikstofvervuilingen zie, dan zie ik toch vooral rode vlekken boven steden en
industriegebieden en rondom onze nationale luchthaven.
We zouden er bijna aan beginnen te wennen om maar steeds weggezet te worden
als milieucriminelen en dierenmishandelaars. Moeten we echt niet doen. De
boeren die ik ken, die hebben het beste met hun dieren voor. Daar hebben ze ook
deze zomer weer alle tijd in gestoken. En de politiek? Die is er achter gekomen dat
het afschieten van de PAS niet puur een agrarisch probleem is.
In deze ploeg is weer van alles te lezen, verhalen en informatie die niet in alle
agrarische literatuur te lezen is. Ga er maar eens voor zitten. Namens de redactie
wens ik u veel leesplezier.
Groet, Dirk Hoogendoorn
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Van de voorzitter
Beste Lezers,
Voor de eerste keer mag ik als voorzitter van onze vereniging het voorwoord
schrijven in ons ledenblad De Ploeg.
De vakantie is inmiddels wel voor de meesten weer voorbij en dat is te merken
aan de agenda die al aardig begint vol te lopen.
De vanzelfsprekendheid dat we als ZLTO bij alle overleggen altijd betrokken en
gehoord worden ligt ondertussen wel achter ons. We zullen als agrarische
organisatie voor onze plaats binnen de verschillende structuren moeten opkomen
en pro-actief zaken moeten oppakken. Als eerste hebben we dit gemerkt bij de
totstandkoming van het herziene beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Wij als bestuur zullen onze plannen voor de komende periode op papier zetten
met ondersteuning van ZLTO Den Bosch. Als je punten hebt waarvan je vindt dat
we die de komende tijd zeker moeten aanpakken, én waar we uiteraard als lokale
ZLTO ook invloed op hebben, laat dit dan aan ons weten.
Twee speerpunten die ik als voorzitter voor mezelf zie zijn het vergroten van het
ledenaantal en de ledenbetrokkenheid: agrariërs die om wat voor reden dan ook
geen lid zijn van onze organisatie, toch proberen te bewegen om lid te worden.
Dit door te laten zien dat de ZLTO toch een verschil kan maken op het erf. Alleen
bij een breed gedragen organisatie kunnen we als ZLTO Deurne een
gerespecteerde gesprekspartner zijn én blijven in de uitdagingen die er liggen voor
agrarisch Deurne. Het vergroten van de ledenbetrokkenheid kan door meer leden
te betrekken bij de verschillende onderwerpen die er spelen bijvoorbeeld door
het opstellen van werkgroepen met een overzichtelijke werkdruk en tijdsspanne.
Het is vrij simpel: wij als bestuur hebben ook maar 24 uur in een dag, en ik ben
ervan overtuigd dat we met de brede kennis die er onder onze leden zit een
voorsprong hebben op andere partijen. Dat betekent dat wij als bestuur een
beroep op jullie zullen doen. Bij verschillende activiteiten zie ik deze bereidheid al,
zoals onder andere bij het boerenontbijt.
Onze sector is krimpende wat betreft actieve agrariërs in alle verscheidenheid.
Alleen als we er samen de schouders onderzetten kunnen we zaken voor elkaar
krijgen. En houden we een agrarische sector in Deurne over die meetelt en waar
rekening mee gehouden moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Mario Berkers, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne
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Van de bestuurstafel
Bijeenkomst toekomst van jouw bedrijf
Op 17 juni heeft ZLTO Deurne in samenwerking met gemeente Deurne, Rabobank
en ZLTO Den Bosch een bijeenkomst georganiseerd ‘De toekomst van jouw
bedrijf’. Deze avond was erop gericht om samen met jou als agrarische
ondernemer in de ‘spiegel’ te krijgen.
Wethouder Marinus Biemans opende de avond, Hendrik Hoeksema van ZLTO liet
zien dat de wereld om ons heen verandert en Antoon Sanders benaderde wat
overheidsingrijpen persoonlijk met je kan doen. Na de pauze was er een ronde
tafel discussie met Yvon Manders, Marco Swinkels, Toon Hartman en Jan Beijers.
Op deze avond zijn geen kant-en-klare oplossingen aangedragen. We hopen dat
jullie hier zelf en/of met hulp van een medewerker van de gemeente Deurne,
Rabobank of ZLTO Den Bosch over na gaan denken en stappen richting de
toekomst maken. Aan het einde van de avond kon je een kaartje invullen om een
gesprek aan te vragen. Heb jij dit niet gedaan maar wil je toch nog graag een gratis
gesprek stuur dan een mailtje naar ondersteuningsnetwerk@deurne.nl of naar
Anke.de.brouwer@zlto.nl
Huisvesting arbeidsmigranten
Op 3 juli is door de gemeenteraad van Deurne unaniem ingestemd met de
beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’. De beleidsnotitie geeft
meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten. Hier zijn we blij mee, maar wij
hadden bijvoorbeeld ook graag gezien dat naast het SNF-keurmerk het Agrarisch
Keurmerk Flexwonen opgenomen zou worden in het beleid. Verder vinden we een
tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar erg kort. Wij vragen ons af of dit de
kwaliteit van de huisvesting ten goede komt. We ervaren het ook als een gemis
dat we niet door de gemeente zijn gevraagd om in het voortraject onze input te
geven aan dit nieuwe beleid. Loop je tegen zaken aan door dit nieuwe beleid laat
ons dit weten.
Wethoudersoverleg
Op 24 oktober staat er weer een wethoudersoverleg op onze agenda. We zetten
huisvesting arbeidsmigranten, visie buitengebied, omgevingswet, maaibeleid en
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het ‘Later is Nu-project’ op de agenda. Heeft u nog zaken die u graag op de agenda
wil hebben, laat ons dit dan weten.
Visie buitengebied
De raad heeft op 17 september ingestemd met het uitwerken van instrumenten
om de gewenste transitie in het buitengebied te stimuleren. Het gaat om:
hergebruik vitale locaties • kwaliteitsimpuls landschap • verruiming
mogelijkheden bijgebouwen bij omschakeling en sloop • ontwikkelingsgericht
herbestemmen • terugbrengen omvang agrarische bouwblokken •
omschakelverbod varkens naar vleeskuikens • ruimte voor ruimte • opslag •
herbouwrecht na omschakeling. Wij zullen als ZLTO dit proces op de voet volgen
en onze visie geven.
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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Vakgroep Rundveehouderij
Begin van dit jaar zijn de Provinciale Staten verkiezingen geweest. Veel
veehouders waren blij met de uitkomst en hoopte dat dit een keerpunt zou zijn in
het ammoniakbeleid van de Provincie. De hoop was snel gevlogen toen bekend
werd gemaakt dat Anne-Marie Spierings weer terug zou keren als
landbouwwoordvoerster. De nieuwe coalitie heeft aangegeven dat het plan om
de uitstoot van ammoniak door de veehouderij te reduceren in grote lijnen
hetzelfde blijft. Enkele kleine aanpassingen zijn gemaakt zoals het uitstel van de
aanvraag voor de vergunning met drie maanden. Veel duidelijker is het plan echter
niet geworden. Veel veehouders hebben nog steeds veel vragen over het plan en
de aanvraag van een vergunning. Ik vind het zeer jammer dat er geen
uitzonderingen gemaakt worden in het plan, bijvoorbeeld voor kalveren en
jongvee. De systemen die nu goedgekeurd zijn, zijn in heel veel gevallen niet
toepasbaar in jongvee/kalverstallen. Bovendien zijn de systemen niet getest bij
andere diercategorieën behalve bij melkvee. Dus niemand kan garanderen dat de
systemen dezelfde werking hebben bij een andere diercategorie. En bovendien
zijn de investeringen die gedaan moeten worden om kalveren en jongveestallen
aan te passen, erg hoog in vergelijking met de eventuele reductie die het teweeg
brengt.
Voor het tweede jaar op een rij is het erg droog, voornamelijk in het
oosten van het land. Onze sector wordt daarmee weer hard getroffen. Minder
ruwvoeropbrengsten, minder melkopbrengsten, extra kosten voor voeraankoop,
minder eiwit van eigen land en dan nog maar niet te spreken over de impact die
de hittegolven hebben op de gezondheid van onze melkkoeien en de nasleep
daarvan. De meeste veehouders hebben, in tegenstelling tot vorig jaar, toch
ongeveer 3 goede snedes gras kunnen inkuilen. Natuurlijk is dit nog niet genoeg,
hopelijk lukt het dit jaar toch nog om de knellende ruwvoervoorraad nog wat aan
te vullen. Omdat de kwaliteit van het gras niet meer optimaal is op sommige
percelen na een droogteperiode en de groei van onkruid explodeert, was er de
mogelijkheid om grasland tot 1 september te scheuren.
De droogte heeft, naast de fosfaatwetgeving, invloed op de melkaanvoer
in Nederland. Deze is sinds vorige jaar alleen maar gedaald. Minder melk en
minder koeien in Nederland. Hopelijk is het positieve van een lagere melkaanvoer
dat onze melkfabrieken beter is staat zijn om onze melk te verwaarden, wat ten
goede komt aan de melkprijs. Dit werd beloofd natuurlijk. We wachten af tot
welke resultaten dit gaat leiden. De garantieprijs ligt op dit moment op €0,35 per
liter en is de afgelopen maanden redelijk stabiel. Hopelijk trekt de prijs richting
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het einde van het jaar nog aan. De zuivelnoteringen laten de afgelopen weken ook
weer wat kleine stijgingen zien.
Carola Schouten meldde enkele weken geleden dat de Nederlandse
melkveehouderij in het tweede kwartaal van 2019 onder het Nationale
stikstofplafond is gebleven. Het is voor nu nog een momentopname, maar hopelijk
zet dit de rest van het jaar door zodat nog meer korten op stikstof en fosfaat niet
nodig is. De excretietabel voor stikstof en fosfaat, die in 2017 gebruikt is voor het
fosfaat reductieplan en de toekenning van de fosfaatrechten, wordt in 2020
uitgebreid en aangepast. 15% van alle melkveebedrijven valt buiten de minimale
en maximale waardes voor melkproductie in de tabel waarop de berekening van
mestproductie gebaseerd is. De minimale waarde was 5.625 kilogram melk en de
maximale was 10.625 kilogram melk. De nieuwe tabel zal een bandbreedte
hebben van 2.375 tot en met 14.875 kilogram melk. Voor een melkveebedrijf met
een melkproductie van bijvoorbeeld 12.000 kilogram melk per melkkoe ligt de
excretie straks op 51,8 kilogram fosfaat per koe. Terwijl op dit moment een
fosfaatexcretie van 49,3 kilogram fosfaat per koe geldt. Bedrijven die in 2015 een
gemiddelde productie hadden boven de 11.124 kilogram melk per koe, hebben
vanaf 2020 ten opzichte van hun oorspronkelijke toekenning een fosfaatrechten
tekort. Dit probleem gaat nieuwe knelgevallen opleveren. Ook bevat het voorstel
een nieuwe categorie, namelijk vrouwelijk jongvee vanaf 2 jaar en ouder (die niet
gekalfd hebben). Voorheen werd jongvee ouder dan 1 jaar en niet gekalfd in een
categorie geplaatst met 21,9 kilogram fosfaat. In het voorstel krijgt de nieuwe
categorie een fosfaatexcretie van 24,1 kilogram fosfaat. Mocht dit definitief
worden dan wordt het dus nog belangrijker om te zorgen dat de afkalfleeftijd van
de vaarzen lager is dan 24 maanden.
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgelopen voorjaar afgeschoten
door de Raad van State, dit besluit staat de ontwikkeling van onze sector in de
weg. Het toppunt van de uitspraak is de uitspraak van de Raad dat beweiden en
bemesten niet vergunningsvrij is als een bedrijf dicht bij een Natura 2000 gebied
gevestigd is. Het afschieten van de PAS heeft niet alleen gevolgen voor de
agrarische sector, maar ook voor de industrie, verkeer en de bouw. LTO
waarschuwt dat boeren soms actief benaderd worden door bedrijven of
projectontwikkelaars, met de vraag of ze hun bedrijf willen verkopen. Daarmee
hopen ze de stikstofruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor hun projecten.
Dit wordt gedaan omdat er gesproken word over het verhandelbaar maken van
stikstof tussen de sectoren. Voor de toekomstige stoppers misschien een goed
plan dat de stikstofruimte verkocht kan worden aan de hoogste bieder, maar voor
diegene die in de toekomst nog willen ontwikkelen een dooddoener.
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Ik word de laatste maanden ook een beetje ‘vega-moe’. Overal waar je
bent, op tv en social media wordt je bekogeld met het ‘verplicht’ omschakelen van
je eetgewoontes. Het lijkt wel of mensen zich tegenwoordig moeten
verantwoorden als ze een stuk vlees eten of een glas melk drinken. Natuurlijk is
het super goed om te kijken naar je eetgewoontes. “Elke dag een stuk vlees hoeft
van mij echt niet en die keus is aan ieder voor zich. Maar wanneer je kiest voor
een product afkomstig van een dier, koop dan altijd producten afkomstig uit
Nederland of uit de streek en let op voedselverspilling”. Dat is vaak mijn advies
aan mensen die hard roepen dat iedereen maar om moet schakelen naar een
plantaardig dieet. Ik denk dat we de komende jaren de negatieve kanten van een
100% plantaardig dieet nog wel tegen zullen komen. De wereld redden doen we
er zeker niet mee als heel Nederland plantaardig gaat eten. Zeker niet als de rest
van de wereld zijn veehouderijen zo blijft uitbreiden.
Niet alleen het houden van dieren voor menselijke consumptie wordt ter
discussie gesteld maar ook het houden van dieren voor ons vermaak. Neem nu de
dieractivisten die de ring bestormde op het paardensportevenement in
Rotterdam. Onverantwoord maar met deze actie hebben ze een hoop
dierenliefhebbers boos gemaakt. Hopelijk betekend het voor onze sector iets
meer sympathie voor hoe de dieractivisten ons neerzetten.
Veel collega veehouders doen er gelukkig alles aan om te laten zien, via
websites, Facebook en twitter, dat we op een goede manier veilig voedsel
produceren, maar stuiten daarbij ook op veel kritiek. Op social media zijn onze
‘groene vrienden’ ijzersterk. Massaal delen ze zogenaamde misstanden en krijgen
wij de ergste dingen naar ons toe geslingerd. De media in ons land geeft zulke
activisten helaas een te groot podium, waardoor het lijkt dat heel Nederland vindt
dat we het niet goed doen. Ik weet gelukkig wel beter en kan me vaak wel
inhouden om te reageren. Hopelijk laten we ons niet tegenhouden en blijven we
onze mooie sector promoten via social media.
Groeten, Yvon Manders
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Vakgroep Varkens
Altijd veel te doen
Een belangrijk punt waarop de POV Zuid-Oost en ZLTO samenwerken, betreft de
gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling, zoals bestemmingsplannen. En dan
hebben we in Brabant nog de onmogelijke Brabantprocedure, waarin de strengere
emissie-eisen op het gebied van stikstof naar voren zijn gehaald van 2028 naar
2022. Nu de PAS is afgeschoten, zit de provincie met de handen in het haar, zij
heeft de aanvraagtermijn voor vergunningen met enkele maanden opgeschort. De
onmogelijkheden en de onzekerheden van de nieuwe Brabantse wetgeving zijn
groot. Zowel POV als ZLTO hebben een juridische procedure aangespannen tegen
de provincie. Wij vinden het belangrijk dat leden zich gesteund voelen door hun
belangenorganisatie en hier ook terecht kunnen met vragen.
Ook wordt er samengewerkt tussen POV en de regionale afdelingen van de ZLTO
over andere zaken, zoals een ander belangrijk punt van zorg om de wilde zwijnen
en het risico dat zij Afrikaanse varkenspest oplopen en vervolgens verspreiden. Bij
ons in de regio veroorzaken de wilde zwijnen steeds meer overlast, ze lopen
tegenwoordig letterlijk rond de stallen. Het worden er steeds meer in plaats van
minder. Op landelijk niveau is de POV in samenwerking met onder meer de
overheid begonnen met een Task Force wilde zwijnen. Binnen deze Task Force is
afgesproken de wilde zwijnen populatie substantieel te verminderen. Omdat de
jagers materiaal tekort komen, biedt POV Zuid-Oost financiële ondersteuning aan
de jagers rond de Stippelberg, voor de aanschaf van hoogzitters en nachtkijkers,
zodat zij het aankomende oogstseizoen de zwijnenstapel drastisch kunnen
reduceren. De jagers worden mede ondersteund door de boeren en ondernemers
in de regio. Hopelijk krijgt onze actie een vervolg in heel Zuid-Oost Brabant, zodat
het daadwerkelijk tot substantieel afschot komt.
De Sector PR wil ik ook hier noemen. Binnen onze regio wordt dat nu actief
opgepakt. Varkens Vandaag is weer volop aan de slag met het regelen van mooie
artikelen over onze sector in de regionale en landelijke media, gesteund door de
landelijke POV PR-groep. En één van onze leden en zijn schoondochter (een social
media expert) kwamen met het plan om onze sector beter voor het voetlicht te
brengen op social media. Ook zij worden bij de uitvoering gesteund door de
landelijke POV PR-groep. Dit wordt binnenkort uitgerold.
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Er is altijd veel te doen in onze regio. Maandelijks worden leden bijgepraat tijdens
werkgroepvergaderingen en kunnen zij in discussie met het bestuur over
beleidstukken van de POV. De voorzitter gaat vervolgens deze standpunten in het
landelijke bestuur inbrengen.
Op het programma staan de komende herfst o.a. Actieplan Coalitie vitale
varkenshouderij (inclusief warme sanering), brandveiligheid, PAS en sector PR. De
werkgroepvergaderingen vinden plaats op de maandag voor de laatste donderdag
van de maand in Elsendorp bij zaal Keizersberg. Aanvang 20.00uur. Ieder lid van
de POV is van harte welkom en dus uitgenodigd om mee te denken en te praten.
Meld je aan via onze secretaris om stukken te ontvangen voor de werkgroep
vergadering via ronald_vanleeuwen1@hotmail.com
Groeten, Henk Gerrits
varkenshouder in Elsendorp, voorzitter POV Zuid-Oost
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Portefeuille Water
Voldoende water: niet te veel, niet te weinig en van voldoende kwaliteit. Dat zijn
de thema’s voor de portefeuille water. De afgelopen periode ging het in grote
delen van Brabant vooral over ‘niet te weinig water’, vanwege de beperkte
hoeveelheid neerslag.
De meeste boeren hebben het initiatief graag in eigen hand, door te beregenen.
ZLTO heeft weten te bewerkstelligen dat in ongeveer 2/3 deel van Brabant een
beregeningsbeleid van kracht is met weinig beperkingen. Ook mogen daar nieuwe
putten worden gemaakt. Dat is het groene gebied in onderstaand kaartje. In het
rode gebied wordt die ruimte helaas niet geboden, omdat dit ten koste zou
kunnen gaan van natte natuurgebieden.
Afgelopen voorjaar hebben we er in elk geval voor kunnen zorgen dat in het rode
gebied geen verbod is afgekondigd voor graslandberegening in mei en juni. Dat
was de waardering voor het feit dat veel boeren en tuinders afgelopen winter het
water langer hebben vastgehouden en hebben geaccepteerd dat het waterschap
het slootpeil op een hoog niveau had staan.
Agenda voor de komende periode:
Bij natuurorganisaties, maar ook binnen waterschap en provincie, zijn er steeds
meer krachten die de beregeningsmogelijkheden nog meer willen beperken. ZLTO
is daar op tegen als daar niets tegen over staat. Uitgangspunt is dat boeren en
tuinders voldoende water willen; beregenen is slechts een hulpmiddel daarvoor.
Als het waterschap ondernemers op een andere manier kan helpen aan
voldoende vocht, is daar ook over te praten. Denk bijvoorbeeld aan sub-irrigatie
(vrij vertaald: ondergronds beregenen). Een voorwaarde daarbij is wel, dat de
wateraanvoer dan gewaarborgd moet zijn. Ook in droge periodes. Een andere
voorwaarde is dat ‘te droog’ niet moet omslaan in ‘te nat’. En verder moet het
voordeel voor de ene ondernemer niet tot gevolg hebben dat een andere
ondernemer in het nadeel komt.
Komende maanden en in 2020 zal dit onderwerp veel aandacht krijgen. Vanuit
ZLTO pleiten we daarbij ook voor extra (subsidie)gelden om ondernemers te
stimuleren om de watervoorziening op het eigen bedrijf goed te regelen.
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Waterkwaliteit:
Eind 2027 zou de waterkwaliteit op orde moeten zijn, ingevolge de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) die in het jaar 2000 is afgesproken. Inmiddels blijkt wel
dat dit nog een hele toer zal worden. Daarbij wordt al snel naar de landbouw
gekeken. Mede door de inzet van ZLTO is het beeld inmiddels genuanceerder
geworden. Ook de waterschappen (rioolwaterzuiveringsinstallaties), gemeenten
(overstorten), het buitenland (grensoverschrijdende beken en rivieren) en de
natuur dragen bij aan teveel nutriënten in het grond- en oppervlaktewater.
De gebruiksnormen zijn zo scherp, dat de meeste boeren al van zich zelf de
noodzaak voelen om geen nutriënten te verspillen. Toch leidt de actuele
bedrijfsvoering helaas nog tot afspoeling en uitspoeling van meststoffen. Dat is
jammer, want meststoffen horen in het gewas, niet in de sloot. Met het
programma Bodem-UP levert ZLTO bodemcoaches om ondernemers daarin te
helpen. Heel bedrijfsspecifiek, dus helemaal gericht op de behoefte van de
individuele boer en zijn perceel en gewas. Meer informatie via
https://www.zlto.nl/bodemup Via deze site kun je jezelf ook aanmelden voor een
introductiegesprek.
Groeten, Ard van Calis
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Rundveestudieclub:
We zijn weer druk bezig met het organiseren van het winterprogramma.
In oktober start ons programma voor het nieuwe seizoen met een excursie.
Vervolgens zijn het een 4-tal studiebijeenkomsten op een maandagavond. We
sluiten af met ook een excursie.
De onderwerpen zijn op dit moment nog niet helemaal definitief.
We informeren jullie zodra het programma is vastgesteld.
Heb je interesse om deel te nemen aan de studieclub? Dan ben je van harte
welkom.
Heb je vragen over de studieclub?
Neem dan contact op met:
Corné Sijben 06-50954466
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De hobby van: Piet Berkers
Om te beginnen zal ik me even voorstellen:
Ik ben Piet Berkers en woon aan de Daal te Deurne, Zeilberg.
Met pennen verzamelen ben ik begonnen in ongeveer 1990. Dat kwam zo: vroeger
gaven ze veel pennen weg op beurzen, zoals de landbouwbeurs in de RAI
Amsterdam en de VIV in Utrecht. Op een gegeven moment had ik een
schoenendoos vol. En zo is mijn verzameling begonnen.
Mijn verzameling is op dit moment 71000 stuks. Deze zijn gedeeltelijk opgestoken
op kartonnen en glasplaatjes. Een ander deel hangt aan het plafond en weer een
ander gedeelte staat in balkenwaar ik duizenden gaatjes in heb geboord.
Dit alles bewaar ik in een verbouwde stal waarin ik mijn pennenhok heb gemaakt.
Hier breng ik vele avondjes door.
Wie het eens wil komen bekijken is welkom, kijken kost niks!
Groeten, Piet Berkers
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Het gezin van: Piet van Kampen
Enkele weken geleden kreeg ik van Dirk Hoogendoorn de vraag of ik belangstelling
had om een stukje te schrijven voor het ledenblad van de ZLTO. Na een
herinneringstelefoontje van Dirk zijn we weer eventjes verder en is de deadline in
zicht…
Ik zal me eerst eens voorstellen. Ik ben Piet van Kampen (49) getrouwd
met Christel Volman-van Kampen (50) en we zijn de ouders van onze Bart (14) en
Tom (10). Wij hebben en melkveebedrijf en hondenfokkerij aan de Voorpeelweg
25 in Deurne. Momenteel hebben een kleine 70 melkkoeien met bijbehorend
jongvee en verbouwen we 18 ha gras, 16 ha mais en 7 ha aardappelen. Verder
hebben we nog 11 ha gras in gebruik van Staatsbosbeheer als maailand en om
oudere pinken uit te scharen.

Van oorsprong had ik samen met mijn ouders zeugen, vleesvarkens wat
vleesvee en melkkoeien. Voor de varkens had ik geen belangstelling en die zijn
dan al zo’n 20 jaar geleden vertrokken. Ik ben me verder gaan specialiseren in de
melkveehouderij.
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Met de hondenfokkerij ben ik pas in aanraking gekomen toen ik Christel leerde
kennen. Christel woonde in een rijwoning in Arnhem-Zuid samen met haar ouders
en 4 Akita’s . Daar had ze al verscheidende nestjes gefokt. Niet heel veel later is ze
met de honden naar de boerderij in Deurne verhuisd.
In 2005 hebben wij een varkensstal omgebouwd tot mantelzorgwoning
met daaraan gekoppeld de Hondenfokkerij met de naam: Akita’s of Hadjime-Yoshi
(wat betekend ‘beginnen en doorgaan’). We hebben Japanse Akita’s, Amerikaanse
Akita’s en 1 Thai Bangkaewdog. De Akita is een van de oudste hondenrassen en
heeft de oorsprong in het Japanse hooggebergte en werd gebruikt als jacht, waaken verdedigings hond. Ons ras hoort bij rasgroep 5, de Kees- en Poolhonden.
In 2011 hebben wij het bedrijf overgenomen van mijn ouders en zijn we
samen begonnen met onze VOF van Kampen – Volman. Een melkveehouderij en
hondenfokkerij dus. Ik hou me vooral bezig met de melkkoeien en de opfok van
jongvee en Christel vooral met de honden en het huishouden, maar uiteraard
helpen we elkaar daar waar het nodig is en nemen we ook taken van elkaar over.
Christel gaat met de honden ook naar shows in binnen- en buitenland en heeft al
veel kampioenstitels behaald. In het begin ging ik ook mee en heb ik ook nog
honden geshowd maar na de overname van het melkveebedrijf kon dit niet meer
doordat er ook veel shows in een heel weekend worden gehouden.
We streven er na om elk jaar 4 á 5 nestjes te fokken. Dit valt niet altijd
mee omdat een hond maar 2 x per jaar loops wordt en maar een paar dagen
vruchtbaar is. De lange warme zomer van 2018 was bijvoorbeeld niet bevorderlijk
voor de vruchtbaarheid. Als een hond loops is worden er bloedmonsters genomen
voor het progesterongehalte om het juiste moment van dekking te bepalen. Als
een natuurlijke dekking niet lukt wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige
inseminatie. Na 4 weken laten we een echo maken om te kijken of de hond
dragend is. Is de hond dragend dan zal ze met 59-63 dagen na de dekking bevallen.
Voor de bevalling laten we meestal nog een röntgenfoto maken om te kijken
hoeveel pups we kunnen verwachten. De bevalling is altijd spannend waarbij we
altijd bij de teef aanwezig zijn om eventueel in te kunnen grijpen. Gemiddeld
worden er tussen de 4 en 7 pups geboren. Na 14 dagen rust mogen de 1e kopers
komen kijken. Dit bezoek duurt vaak zo’n 2 uur en herhaalt zich elke 14 dagen
totdat ze op een leeftijd van 8 weken het nest mogen verlaten.
De pups zijn dan ongeveer zindelijk en voorzien van chip, EU paspoort,
eerste enting, stamboom, DNA-certificaat en een dik boekwerk met foto’s,
informatie van de ouders en de uitleg over de opvoeding van de pup etc..
Om te mogen fokken met stamboom moeten we aan veel regels voldoen. De
ogen, heupen en knieën moeten worden onderzocht op afwijkingen en gelden er
strenge eisen voor leeftijd van 1e dekking en het aantal nesten wat je met een
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teef mag fokken. Zo moet er minimaal 1 jaar tussen elk nest zitten. Een teef mag
maximaal 5 nesten krijgen en ze mag niet ouder dan 8 jaar zijn.
In het verleden hebben we
regelmatig stagiaires gehad.
In vrij korte tijd komen ze er
achter dat 70% van het werk
gewoon poetswerk is en dat
hondenfokken een echt
beroep is met grote pieken
en
dalen
waarbij
bijvoorbeeld de kosten van
de dierenarts hoger zijn dan
van alle koeien bij elkaar.
We hebben een keer
uitgerekend dat om 1 pup te
verkopen we 40 uur bezig
zijn met de verzorging van
alle honden, administratie,
showbezoek
en
alle
bezoeken
van
de
pupkopers. De bezoeken van de kopers geeft ons de kans om de mensen wat
uitleg te geven wat een melkveebedrijf anno 2019 inhoudt. Je komt er soms achter
dat de afstand tussen burger en agrariër erg groot is. Er zijn zelfs volwassen
bezoekers geweest die met volle overtuiging meenden dat we vrijdagmiddag de
deur bij alle dieren op slot deden en daarna op maandagmorgen weer
terugkwamen. Zelfs in de ‘Ot en Sientijd’ is dit niet geval geweest… pffffffff….
Om nieuwe bloedlijnen te krijgen hebben we reuen en teven
gekocht/gebruikt uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Servië, Engeland,
Rusland en Cyprus. De kopers komen hoofdzakelijk uit Nederland, België en
Duitsland. De meeste kopers moeten tot een jaar wachten voordat ze in
aanmerking komen voor een pup. Deze wachttijd heeft geeft aan dat de aanschaf
van een stamboomhond geen impulsaankoop is. Dit in tegenstelling tot de
‘marktplaatshondjes’ met bij behorende ellendeverhalen.
Sinds 2 jaar heeft Christel ook de taak op zich genomen als mantelzorger
voor haar vader. Hij woont nu in het huis van mijn ouders die door de toen
geldende regelgeving van gemeente Deurne moesten verhuizen omdat een
mantelzorgwoning niet in een bedrijfsgebouw gemaakt mocht worden (niemand
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begreep dit toen, alleen als je ambtenaar was). Gelukkig is de regelgeving
inmiddels zodanig veranderd dat nu wel eenvoudig een mantelzorgwoning
gerealiseerd kan worden.
Onze Bart krijgt steeds meer
interesse in het bedrijf en helpt mee met
melken, ploegen, kalverhokken schoon
houden en zondags voert hij de koeien.
Tom doet ook graag al wat taakjes en heeft
een groot verantwoordelijkheids- gevoel.
Zijn grote passie is zijn Python die hij
Shadow heeft genoemd.
De jongens kunnen samen ook
goed spelen en boomhutten bouwen en ze
gaan elke zondag ochtend mountainbiken.
De dag begint bij ons om 7 uur. Bart is dan al op en gaat naar het CitaVerde
in Horst. Ik begin aan het uitlaten van de eerste honden. De honden worden 3
maal per dag uitgelaten in 2 uitlaatvelden en op het erf. Ze worden per groep
uitgelaten of alleen. Ik ga verder met mijn controlerondje op het bedrijf en
bespreek met de uitzendkracht van ‘AB-werkt’ die komt melken of er nog aparte
dingen zijn. Sinds 2 jaar heb ik een zware schouderblessure opgelopen die niet
goed hersteld is waardoor ik niet in staat ben zware werkzaamheden te doen.
Familie en bedrijfshulp hebben hierdoor afgelopen 2 jaar veel werk moeten
verzetten. Na mijn rondje kom ik binnen en Tom gaat dan naar zijn school de
Brigantijn in Deurne. Tijdens ontbijt en krant lezen zijn we voortdurend honden
aan het wisselen en voeren. Tegen 9 uur komt mijn vader (Evert) die begint met
het voeren van de koeien en diverse hand- en spandiensten op de boerderij. Tegen
het einde van het melken ga ik de kalfjes verzorgen en wat kleine klusjes. Daarna
ga ik naar de fysiotherapie voor uitgebreide oefeningen om mijn schouder te
ondersteunen. Bij terugkomst nog even een boterham eten, de melkkoeien naar
binnen doen en de mail bekijken. Christel is dan al bezig geweest met
schoonmaken van huis en kennels en verzorgen van de honden. Alles moet er
altijd goed uitzien. Je verkoopt je product rechtstreeks aan de consument en die
waardeert het als alles er verzorgt uitziet. Bart en Tom zijn inmiddels terug uit
school en maken tijd voor huiswerk en wat klusjes met alle huisdieren. Hierna is
er tijd voor de ‘schermpjes’. Na het avondeten herhalen de werkzaamheden van
de ochtend zich. We gaan door met uitlaten van de honden en sluiten rond
middernacht af met nog een controlerondje in de koeienstal.
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Voor meer informatie kijk dan op onze website: www.akitas.nl of op de
Facebook pagina van Christel Volman.
Groeten van de familie van Kampen-Volman
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Interview: Tanja van de Ven
Voor ons interview van deze editie zijn we afgereisd naar Gemert waar Dirk en
Lins een ontmoeting hebben met Tanja van de Ven. Dit naar aanleiding van het
feit dat deze melkveehoudster met een groot aantal stemmen is gekozen om in
de provinciale staten van Noord Brabant zitting te nemen namens het CDA.
Wie is Tanja van de Ven?
Tanja is 46 jaar geleden geboren in Beek
en Donk als Tanja Vogels. Ze is
getrouwd met Michel en trotse moeder
van 4 zonen. Als een van 4
boerendochters lag Tanja’s interesse al
vroeg bij het agrarische leven. Op jonge
leeftijd wist Tanja dat ze later boer
wilden worden. Van thuis uit werd
gestimuleerd een agrarische opleiding
te volgen. Direct na het volgen van
opleidingen aan de MAS en HAS werd
de keuze gemaakt om in maatschap te
treden met de ouders van Tanja. Op
haar 25e nam ze het bedrijf van haar
ouders over. Het agrarische bedrijf heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van
een melkveestapel van honderd melkkoeien met bijbehorend jongvee, naar een
melkveestapel met tweehonderd melkkoeien met bijhorend jongvee. Voor deze
dieren is een nieuwe stal gerealiseerd met vier melkrobots. Daarnaast is er in 2018
het varkensbedrijf over genomen van de vader van Tanja.
Hoe is Tanja de politiek in gerold?
Naast het agrarische leven lonkte ook het bestuurlijke leven. Tanja is op haar 16e
haar bestuurlijke carrière begonnen als aspirant leiding bij de KPJ, later volgde de
stap naar het BAJK, en voor het NAJK stond ze haar mannetje in de internationale
commissie. Van het CDA-Laarbeek kreeg ze de vraag of ze zich kandidaat wilde
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na lang wikken en wegen was ze
bereid om op de lijst te gaan staan. Ze werd als hoogste vrouw op de lijst geplaatst.
Zodoende gebeurde het dat ze op haar 29e in de gemeenteraad van Laarbeek
zitting nam. In de tweede gemeenteraadsverkiezingen werd ze met
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voorkeursstemmen gekozen. Na 8 jaar in
de raad gezeten te hebben en vier jonge
kinderen verder, werd het tijd voor rust.
Deze rust werd echter niet gegund want
vanuit ZLTO-Laarbeek kwam het verzoek
of Tanja niet voorzitter wilde worden van
de afdeling. Na 6 jaar (mede) de kar
getrokken te hebben bij ZLTO-Laarbeek, is
ze gestopt omdat ze wederom met
voorkeursstemmen in de gemeenteraad

van Laarbeek verkozen werd.
Weer driekwart jaar later kwam het verzoek vanuit CDA-Brabant om zich
kandidaat te stellen voor Provinciale Staten. Na wat bedenktijd werd het besluit
genomen om de uitdaging aan te gaan. Uiteindelijk op plek 3 op de kieslijst door
inzet van de lokale CDA afdelingen en uiteindelijk verkozen in de Provinciale
Staten.

Wat is je politieke drijfveer?
“Ik moet het doen want er moet wat veranderen”. Met puur idealisme en het niet
kunnen verdragen van onrecht en onderwaardering van de agrarische sector,
wordt zitting genomen in de Provinciale Staten. De coalitiebesprekingen vallen
voor het agrarische niet mee, het veehouderijbesluit van 7 juli 2017 blijft staan.
Toch wordt ervoor gekozen om deel te nemen aan de coalitie: “Door deel te
nemen aan de coalitie kunnen we meer bereiken dan in de oppositie. In de vorige
periode zat het CDA in de oppositie en zie wat er besloten is voor onze
veehouders. Zie het als een afrekening uit het verleden waar de veehouders zwaar
de dupe van zijn. Door mee te regeren trachten we het realisme in de provinciale
staten terug te krijgen”.
Het viel zwaar bij de achterban dat
het zo gelopen is. Wat kun je eraan
doen als Statenlid?
“Geloof me, dat weet ik maar al te
goed, slapeloze nachten heb ik gehad
tijdens de onderhandelingen, maar we
moeten nu weer vooruit kijken en het
proberen te veranderen. Als statenlid
werk ik hier hard aan, om het meeste
voor de sector te bereiken. Door in
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gesprek te gaan met andere politieke partijen en mijn netwerk te vergroten tracht
ik verbindingen te leggen, erachter te komen wat hun beleefwereld is om zich
tegen ons te keren. Ik wil meer respect in de Staten voor de agrariërs en dat er
geregeerd wordt op basis van feiten, niet op emotie”.
Hoe zie je de toekomst van de landbouw?
“Als je het mij vraagt, is er zeer zeker
toekomst voor de landbouw in Brabant
en Nederland. Wij hebben een
voorbeeldfunctie voor de rest van de
wereld. De uitdaging ligt hem in het feit
dat we de kloof tussen de agrariërs en
onze maatschappelijke en politieke
opponenten zullen moeten verkleinen.
Voor de verbinders in die kloof wordt
het steeds lastiger. Samen zullen we
een brug moeten bouwen gemaakt van wederzijds begrip, inlevingsvermogen,
gedeelde verantwoordelijkheid, maar vooral met respect voor elkaar. Hoe
moeilijk dit ook gaat zijn, geloof ik heilig in open communiceren met elkaar. We
moeten voorkomen dat het maatschappelijk debat nog meer verhardt. Ik hoop
oprecht dat ik een van die verbinders mag zijn. Ik blijf me inzetten voor onze
prachtige sector die de waardering moet krijgen die het verdient1”.
Is een en ander goed te rijmen met een privé leven?
Een druk bestaan is het wel. Het is inderdaad een uitdaging om het rond te zetten
en om gezin, bedrijf en politiek in balans te houden. Daarbij verlies ik mijn hobby’s
niet uit het oog zoals vrienden, familie, bezoeken van popfestivals en skieën.
Als laatste vraag wat is je favoriete eten? We zijn tenslotte een club van voedsel
producenten.
Poeh. Eigenlijk gewone Hollandse kost. Goed stuk vlees met aardappels en
groente
We bedanken Tanja voor het leuke, openhartige gesprek en rijden weer
huiswaarts.
Lins Keijzers en Dirk Hoogendoorn
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Dorpscommissie Vlierden: uitstapje 12 juli 2019
Hallo Leden,
Het was 7 mei jl. dat we voor de 2e keer vergaderden over onze jaarlijkse
fietstocht/uitstapje/BBQ. Mijn idee was om naar het museum te gaan voor
nostalgie en techniek van Wim van Schayik in Langenboom. Deze tip kreeg ik van
een AB bedrijfsverzorger die vorig jaar bij mij werkte. We waren het hier over
eens, dus Francien heeft gebeld met Wim en het was geregeld. Nu de
dag/avondlocatie nog. Na een uurtje vergaderen bij de familie van Paassen belde
John na +/- 10 minuten terug dat het akkoord was. Dus dat was ook geregeld.

Het idee was om het een keer anders te doen. De leden werden ontvangen met
een brunch die perfect was verzorgd door de dames van de organisatie. Daarna
was er een korte rondleiding van John en werden de varkens bekeken door de
ramen van de stal.
Vervolgens zijn we met auto’s vertrokken naar Langenboom. Daar werden we
ontvangen door Frans van Schayik (vader Wim lag helaas in het ziekenhuis) met
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koffie en thee. Frans gaf een inleiding over het ontstaan van het museum en de
verzameling.
Hierna werd de groep gesplist. Twee vrijwilligers verzorgden de rondleiding van
zo’n twee uurtjes door de imposante verzameling machines en andere
voorwerpen zoals fietsen, was afdeling , poppen afdeling, etc. Het was gewoon
teveel om op te noemen.
Na de rondleiding konden we onder het genot van een drankje vragen stellen aan
Frans. Kortom: het was schitterend en de tijd vloog voorbij. Je zou er gewoon
dagen rond kunnen zwerven om alles te bekijken, echt geweldig.
De tractor is van een topstuk uit de provincie Zeeland met een speciaal verhaal.
Het is namelijk een Canadese Cockshutt-tractor, door Canada geschonken na de
watersnoodramp van 1953.

‘s Avonds werden we ontvangen voor een BBQ bij de familie van Paassen. Het was
een geweldige avond.
Nogmaals dank voor het beschikbaar stellen van deze mooie locatie.
Groet, Hendrik Kersten
Dorpscommissie lid ZLTO Vlierden
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Aankondiging dorpscommissie Deurne: Citytrip Eindhoven
Uitnodiging aan alle leden, partners en meewerkende gezinsleden
Het is weer tijd voor ontspanning samen met collega’s van ZLTO Deurne. Daarom
heeft de dorpscommissie Deurne dit jaar een schitterend evenement bedacht,
met een heel nieuwe opzet!
We gaan naar de bruisende stad Eindhoven voor een interessante Citytrip inclusief
wandeling met gids door de stad. Rond 21 uur zijn we weer terug in ons eigen dorp
en zullen daar naborrelen en bijbuurten bij een café in de buurt van station
Deurne. De Citytrip is op vrijdag 11 oktober. We gaan met de trein. De vertrektijd
is stipt 15.24 vanaf spoor 1 op station Deurne. Graag uiterlijk om 15.15 uur
verzamelen bij het station.
Je kunt je tot uiterlijk 1 oktober aanmelden voor deze dag door te appen, mailen
of bellen met één van onderstaande dorpscommissieleden.
De kosten voor dit dagje uit zijn:
•
Trein, citytrip, naborrelen: € 20,- per persoon
•
Alleen naborrelen na 21 uur: € 10,- per persoon
•
De culinaire kleine stop bij https://youtu.be/m2VHqxer6Y4 is voor
eigen rekening
Het bedrag kunt je per bank voldoen op de rekening van ZLTO Deurne: NL 34 RABO
0110 8319 34 onder vermelding van je naam en Citytrip ZLTO Deurne.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van de
dorpscommissieleden. Het wordt een leuke, gezellige en interessante dag. Dus
maak tijd voor jezelf en ga met ons mee. Je kunt ons bellen, appen of mailen: alles
is goed. Tot vrijdag 11 oktober
Henk Kerkers
06-46115613
info@bijzonderbrabants.nl
Peter Kuypers
Walsbergseweg 19 Deurne
06-20125466
kuypers@chello.nl
John van Paassen Raktseweg
8 Deurne 06-20398757
paashof@planet.nl
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Boerenontbijt 2019
In september zijn er opnieuw 2 mooi bezochte edities van het boerenontbijt
gehouden. Een kleine impressie:
Zondag 8 september zijn we voor het boerenontbijt te gast bij de familie
Verbaarschot te Deurne. Henk en Loes runnen aan de Bruggenseweg 12 een
melkveebedrijf van 250 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Achter het
boerenbedrijf bevindt zich Liever Buiten, het recreatiebedrijf van dochter Lieke.
Hier worden diverse soorten uitjes georganiseerd zoals bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten, familiedagen, kinderfeestjes, teamuitjes en schoolreisjes.
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Op zondag 15 september zijn we voor het boerenontbijt te gast op de
sierteeltkwekerij van Nelis Kools aan de Vlierdenseweg 115. Het was prachtig
weer, het ontbijt werd geserveerd in de bijzondere collectie- en onderzoekstuin.
De soorten in deze tuin zijn wereldwijd verzameld. Ook ligt er een grote vijver met
daarin vissen van meer dan 2 meter (steur), en er lopen een aantal landgeiten
rond. Na het ontbijt werd een rondleiding gegeven door de tuin en de kas.
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Novafarm zorgboeren
Gezocht Zorgboer(in)
De laatste tijd verandert er veel in de agrarische sector. Ieder probeert zijn bedrijf
voort te zetten. Sommige maken de keus om te stoppen en andere hebben een
opvolger of gaan in de verbreding. Voor degene die nog op zoek zijn en niet weten
welke richting je opgaat is dit misschien een nieuwe uitdaging.
Nova Farm grip is op zoek naar nieuwe locaties met zorgboeren. Mensen kunnen
om wat voor reden dan ook het spoor bijster raken in het leven. Ons uitgangspunt
is dat een nuttige en positieve dagbesteding onmisbaar is voor ieder
mens. NovaFarm-Grip biedt hierbij dagbesteding op boerderijen waarbij er ook
de mogelijkheid bestaat om op de boerderij te wonen. De boerderij met de dieren
en de rustige omgeving vormen het decor van waaruit jij je leven weer beter op
de rit krijgt.
NovaFarm-Grip toont al sinds begin jaren 90 aan dat deze aanpak werkt. Het
werken met dieren in de buitenlucht en even weg uit de eigen vaak hectische
omgeving zorgt weer voor een positieve bijdrage aan iemands leven.
NovaFarm-Grip biedt zorg op diverse locaties die verspreid liggen over de
provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het zijn zeer uiteenlopende
locaties waardoor wij ook echt zorg op maat kunnen bieden. We hebben plekken
waar we zeer laagdrempelige dagbesteding kunnen bieden, maar ook plekken
waar hulpboeren intensief mee kunnen draaien in het arbeidsproces.
Voor de dagelijkse begeleiding van de hulpboeren werken wij samen met ervaren
casemanagers
die
ieder
een
eigen
werkgebied
hebben.
Mocht je interesse hebben of meer willen weten dan kun je meer informatie
verkrijgen via onze website www.novafarm-grip.nl of contact opnemen met
Bart van den Boogaard, teamleider
bart@novafarm-grip.nl
Tel: 06-51013472
Kuijpers Farmers vof
Horry Gouvernante (zorgboerin)
Tel: 06 - 53615046
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Erik, hulpboer op een zorgboerderij
‘Eigenlijk ben ik al jaren clean, maar om dat vol te houden, doorliep ik nog
verschillende trajecten binnen Novadic-Kentron en de GGZ. Een paar maanden
geleden rondde ik ook die trajecten af en viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Ik
kwam door mijn vroegere problemen niet zomaar aan een baan, waardoor ik
eigenlijk alleen maar vrije tijd had. Ik wist niet goed hoe ik daar mee om moest
gaan en was bang weer in mijn oude gedrag terug te vallen. Nova Farm-grip bood
me toen aan op een zorgboerderij te gaan werken en dat is precies wat ik zocht.
‘IK VERTROUW ALLE DIEREN, TERWIJL MENSEN MIJ IETS TE VAAK TELEURSTELDEN’
Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Er zit weer ritme in mijn leven en het werk
is een mooie opstap naar een eventuele baan via de WSW, de Wet sociale
werkvoorziening. Nu ik tussen de dieren werk, voel ik dat het steeds beter met me
gaat. Ik vertrouw namelijk alle dieren, terwijl mensen mij in het verleden iets te
vaak teleurstelden. Daarom moet ik nog werken aan mijn sociale vaardigheden.
Doordat ik nu toch met mensen in een werkproces in aanraking kom, ben ik
verplicht met hen om te gaan en dat gaat me steeds beter af.’
‘EEN ZORGBOERDERIJ WAS PRECIES WAT IK ZOCHT’
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Horry en Henk, zorgboer(in)
‘In 2017 hebben wij kennis gemaakt met Nova farm-grip. We zagen bij een andere
boer zoveel knechten rondlopen waarvan wij toen dachten ‘die boer heeft het
goed voor elkaar’. Dat bleken dus hulpboeren te zijn. In eerste instantie schrikt
het je af als je hoort dat het een doelgroep is met verslavingsproblemen, (ex)
justitiabelen en mensen met problemen op psychisch en sociaal gebied. Het
betreft hier meestal mensen die op meerdere leefgebieden (middelengebruik,
financiën, wonen, werken) forse problemen hebben gehad.
De boerderij is hierbij de rustige, stabiele omgeving van waaruit de cliënt weer
gaat herstellen. De samenwerking met Nova Farm-grip is zo ingericht dat de
boeren de dagelijkse aansturing op de dagbesteding verzorgen en natuurlijk ook
een oogje in het zeil houden. De casemanagers van Nova Farm-grip 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. Het is bijzonder wat je gewoon vanuit je
thuisplek kunt betekenen voor deze groep mensen. Je ziet ze veranderen en hun
zelfvertrouwen groeit doordat ze worden gewaardeerd. Dit doet ons goed om zo
een bijdrage kunnen leveren voor je medemens’.
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Wet Arbeid in Balans
De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in mei 2019 aangenomen in de Eerste
Kamer en treedt op 1 januari 2020 in werking. Het kabinet heeft met deze wet
tot doel om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Tijdelijke contracten minder aantrekkelijk en duurder.
Het aangaan van een vast contract wordt aantrekkelijker gemaakt voor
werkgevers. Dat leidt tot meer zekerheid voor werkenden. De kosten- en
risicoverschillen tussen vaste en tijdelijke contracten worden verminderd, waarbij
tijdelijke contracten minder aantrekkelijk en duurder worden gemaakt.
Grootste punten van kritiek zijn de hoge ww-premie voor flexarbeid en de
transitievergoeding. Die moet al worden berekend en betaald vanaf de eerste dag
van het dienstverband, waar dat nu pas vanaf twee jaar is. Dat betekent dat er
ook bij korte dienstverbanden transitievergoeding moet worden betaald. Dit kan
in sommige situaties tot 7% meer loonkosten leiden.
Laat u goed informeren wat dit voor uw bedrijf kan betekenen.
Voor meer informatie kijk bijvoorbeeld op:
https://ondernemersplein.kvk.nl
Mariëlle van Lieshout
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Raad het plaatje?
De goede oplossing van de vorige editie was: ’t Kasteeltje op De Baarschot in
Vlierden. Het Kasteeltje was eigendom van de familie De Maurissens, die aardig
wat bezittingen had in het dorp. Het familiewapen is nog altijd op verschillende
plekken terug te vinden, zoals achter in de kerk en in de gevel van Huize de Vliert.
In 1965 wordt ’t Kasteeltje uiteindelijk gesloopt.
Er waren diverse goede inzendingen. Lea Keijzers heeft de loting gewonnen en
inmiddels een leuk pakketje ontvangen van De Peelbascule uit Helenaveen.
Deze keer een nieuwe Raad het plaatje. Het plaatje kan een te raden foto zijn van
een plek in de gemeente Deurne, een (oude) boerderij, vereniging of club, of een
persoon. Welk gebouw staat er op onderstaande foto?

Weet u het goede antwoord, stuur uw oplossing dan naar:
Dirk Hoogendoorn
E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com
Telefoon: 06-20449392
We verloten ook nu weer een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijen
Het Rijk heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om in
veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te
verbeteren.
De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om
hun bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de
geuroverlast van varkensbedrijven.
Subsidie voor beëindiging varkenshouderij
Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling
Varkenshouderij. Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan deze regeling, dan
ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen.
Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning wordt ingetrokken en de locatie moet een
andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij). Informatie over de
Saneringsregling Varkenshouderij is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij.
Openstelling regeling
De subsidieregeling bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de
Europese Commissie en wordt daarom later opengesteld dan voorzien. Om stoppende
varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden op deelname
aan de regeling, opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus, zoals eerder
was voorzien. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de subsidieregeling
definitief worden gemaakt.
De regeling zal naar verwachting in het najaar voor een periode van zes weken worden
opengesteld voor inschrijvingen. Dan kunnen varkenshouders zich via de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor de regeling. Op het moment dat de
goedkeuring van de Europese Commissie er is, kan de verdere planning definitief worden
vastgesteld.
Het beëindigen van uw bedrijf of bedrijfslocatie is een ingrijpende beslissing waarbij tal
van factoren een rol spelen. De gemeente raadt u dan ook aan u hier goed op voor te
bereiden.
Geurscore
Wanneer een varkenshouder zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore
bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven
met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt
op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage
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geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van
het aantal deelnemers dat zich meldt.
Ondersteuningsnetwerk
Er is een provinciaal ondersteuningsnetwerk ingericht om de varkenshouders te
begeleiden en te informeren over de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op de
website van de provincie, www.brabant.nl.
Slopen
U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden
bij de gemeente. U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:
• Bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
• Bij de sloop verwijdert u asbest, bijvoorbeeld asbestgolfplaten
U doet de sloopmelding via www.omgevingsloket.nl. Gebruik hiervoor uw DigiD of eHerkenning.
Omschakelen
Sinds 2018 is de Derde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van kracht. Er
zijn meer mogelijkheden gekomen om om te schakelen naar een andere bestemming,
bijvoorbeeld een woonbestemming, een bedrijf aan huis, een beroep aan huis of een
reactieve (neven)activiteit. Ook zijn de legeskosten voor een herziening of wijziging van
het bestemmingsplan verlaagd.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de gemeente Deurne, telefoonnummer 0493-387711 of
info@deurne.nl.

Nieuws van de Gemeente Deurne:
Meer mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten
Meer informatie
Op www.deurne.nl is de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten 2019’ te vinden. De gemeente raadt
ondernemers of andere partijen die arbeidsmigranten willen huisvesten aan deze regels
goed door te nemen, om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar rekening mee moet
worden gehouden.
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Planning aanleg glasvezel
Zowel E-Fiber als KPN NetwerkNL gaat in de gemeente Deurne een
glasvezelnetwerk aanleggen. Aannemer Spitters legt de beide
glasvezelnetwerken aan.
In het overlappende gebied in de kern Deurne legt Spitters, als onafhankelijke aannemer,
de beide glasvezelnetwerken gelijktijdig aan. In de praktijk betekent dit dat de aannemer
het trottoir open legt, één sleuf graaft en daar twee buizen voor de glasvezelnetwerken in
legt. De woning ontvangt twee gratis glasvezelaansluitpunten, waarmee de bewoner kan
kiezen om het netwerk van E-Fiber of KPN NetwerkNL in gebruik te nemen. Door de
gelijktijdige aanleg wordt de overlast voor bewoners en aanliggende bedrijven zo veel
mogelijk beperkt.
Planning
In de week van maandag 19 augustus vangen de graafwerkzaamheden voor de aanleg van
glasvezel aan. Volgens de planning beschikken alle adressen in de gemeente Deurne voor
de zomer van 2021 over een gratis glasvezelaansluiting. In totaal ligt er dan circa 400
kilometer glasvezelnetwerk van E-Fiber en circa 120 kilometer glasvezelnetwerk van KPN
NetwerkNL. Kijk voor meer informatie over de planning op www.e-fiber.nl/deurne.
Vragen over de werkzaamheden
Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners over de start van de
werkzaamheden in hun straat. Voor vragen over de aanlegwerkzaamheden kunt u terecht
bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch 040 258 08 30.
Vragen over de providerdiensten
Meer informatie over de diensten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op
www.e-fiber.nl/deurne, e-mail info@e-fiber.nl of telefoonnummer 030–2251901.
Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op
www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.
Gebieden
E-Fiber legt glasvezel aan in de hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden en
bedrijventerreinen. KPN NetwerkNL legt glasvezel aan in de kern Deurne, met
uitzondering de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270. Inwoners
mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije
marktkeuze’.
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Nieuws van de Gemeente Deurne:
Bibob-toets geldt nu ook bij milieuaanvragen
De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek
en Someren werken samen bij de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob.
Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een
vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten,
bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.
Per 1 september 2019 geldt de Bibob-toets ook bij omgevingsvergunningen met de
activiteit milieu of een beperkte milieutoets. Dit betekent dat een aanvrager vanaf die
datum bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning milieu of beperkte
milieutoets ook standaard een Bibob-formulier moet aanleveren.
Wet Bibob
Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit is
een middel voor de overheid om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en
overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar
dreigt dat dit het geval is, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning
intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij onbedoeld meewerkt aan criminele
activiteiten.
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Nieuws van de Rabobank:
‘Geen Zeilberg zonder boeren’
Groep 7 van Basisschool Zeilberg wist wel raad met het Kinderraad-vraagstuk:
‘Hoe kunnen we het buitengebied van Zeilberg versterken en toekomstbestendig
maken?’ De kinderen kwamen met veel ideeën voor de agrarische sector.
Rabobank is trotse partner van de Kinderraad en vindt het belangrijk dat kinderen
betrokken worden bij lokale vraagstukken. Accountmanager Rob Hoefmans ging
samen met de kinderen van basisschool Zeilberg aan de slag met dit agrarisch
vraagstuk.
BOERENSCHOOL
Leerlingen Maud (11) en Linda (10) hadden een bijzonder idee om nieuwe
boeren(opvolgers) te vinden voor Zeilberg, namelijk ‘onderwijs op de boerderij’.
Maud: ‘Er wordt veel nepnieuws verspreid over boeren. Ik dacht: straks denkt
iedereen dat boer zijn slecht is en kiest niemand meer voor het beroep. En dan
zijn er geen boeren meer in ons dorp. Toen kwam ik op het idee voor een
boerenschool, waar kinderen leren over het échte boerenleven en ontdekken hoe
leuk het is.’ Linda: ‘We willen de kinderen laten zien dat boeren hard werken. Ze
moeten ook echt meehelpen. Het moet geen softe versie zijn van het
boerenleven.’ Volgens Maud en Linda is het heel belangrijk dat de agrarische
sector blijft bestaan in hun dorp. Maud: ‘Voor het eten. Het is gewoon veel
lekkerder en handiger als dat van hier komt.’ Linda: ‘Als het helemaal uit andere
landen moet komen dan is er ook veel meer brandstof nodig. En dat is weer slecht
voor het milieu.’ Klasgenoot Stijn (10) heeft net als Maud en Linda een groot hart
voor de boeren in zijn dorp. En ook hij hecht veel waarde aan het eerlijke
boerenverhaal. Onderwijs op de boerderij vindt hij een goed idee. ‘Er zijn veel
kinderen in de stad die niets weten van het boerenleven’, zegt Stijn. Zelf kwam hij
tijdens de dialoogsessie met het idee voor een krant, die de boeren helemaal zelf
maken. Zonder nepnieuws dus!
UITNODIGING
Boerin Josine van Zuivelboerderij De Vrolijke Koe nam ook deel aan de dialoog. Ze
was enthousiast over de boerenschool van Maud en Linda en nodigde de meisjes
zelfs uit op haar boerderij om een keer te komen praten. Maud: ‘Dat is wel heel
erg vet. Dat hadden we vooraf nooit kunnen bedenken.’ Linda: ‘Nee, nooit. Want
die ideeën staan nog helemaal in de kinderschoenen. Ik vind het wel echt erg leuk.’
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Toch zijn de tieners wel realistisch. Maud: ‘Ik denk dat het nog lang gaat duren
voordat er echt een boerenschool is.’ Stijn vult aan: ‘Het gaat ook best wel veel
geld kosten.’ Linda: ‘Ik hoop echt dát het gaat gebeuren.’ Maud: ‘We gaan nu eerst
naar Josine en dan bekijken we of we posters kunnen gaan maken. Linda: ‘Ja, zo
van: hier is een boerenschool en wil je daar naartoe?’
Of er naast de boerderijschool nog meer ideeën in de smaak zijn gevallen,
bijvoorbeeld bij de locoburgemeester, hoort groep 7 van basisschool Zeilberg pas
tijdens een terugkoppeling in de klas. De toehoorders moeten alle ideeën en
inzichten van de Kinderraad eerst laten bezinken. Stijn hoopt dat de verlichting in
ieder geval weer aan gaat in het buitengebied. ‘Waar ik woon is het veel te donker
en hier bij het gemeentehuis staan alle lantaarnpalen aan.’ De windmolens vindt
hij overigens niks. Want ook al schilder je ze groen. ‘Daar kan de hakselaar toch
niet langs!’
De Kinderraad van scholenorganisatie Prodas helpt beleidsmakers en bedrijven in
de regio met ideeën voor de toekomst. Rabobank Peelland Zuid ondersteunt
vanuit haar fond Duurzame Initiatieven met haar kennis en netwerk.
Wendy Maas, Rabobank Peelland Zuid
Adviseur marktbewerking, communicatie & coöperatie
Bestuurszaken, Mobiel (06) 10 38 97 61
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Gedicht: door Antoinette
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Ons redactielid Horry
heeft ivm privé
omstandigheden haar
werkzaamheden voor
De Ploeg tijdelijk even
stopgezet. Wij wensen
Henk, Horry en hun
hele gezin heel veel
stertke toe!

De redactie van De Ploeg wenst u een mooie herfst toe!
Carola, Dirk, Lins, Marielle
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