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Van de redactie,
De zomervakantie zit er alweer op. De
scholen zijn begonnen en sommige
moeders zijn blij dat de kinderen weer
naar school gaan en vaders aan het werk
gaat. Iedereen heeft weer lekker veel zin
en energie opgedaan. De zon heeft ons
niet teleurgesteld af en toe wilden we ook
een lekkere regenbui. De maïs heeft het in
ieder geval goed gedaan. De avonden zijn
al eerder donker en de eerste tekenen
voor de herfst zichtbaar. Maar we mogen
niet klagen, we hebben een goede zomer
gehad. Wie weet komen er nog een paar
mooie zonnige september dagen.

Redactie:
Carola van de Beek
Horry Gouvernante
Dirk Hoogendoorn
Henk Verbaarschot
Marielle Zwakhoven

Redactie en advertenties:
Marielle Zwakhoven
Parallelweg 149
5754AM Deurne
zltodeurne@zlto.nl

De sector blijft in de spotlights zijn het niet de eieren dan weer de koeienboeren
of een varkensstal die is afgebrand. Maar we blijven doorgaan met allerlei
activiteiten en informatie die wij graag geven en laten zien.
Wij hebben in ieder geval niet stil gezeten en hebben weer leuke verhalen en
interviews. Degenen die de nieuwe directeur van Voergroep Zuid, Wim
Maaskant, nog niet kennen krijgen nu de gelegenheid. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst en gelukkig hebben we een enthousiaste Freek van Leunen bereid
gevonden die ons mee neemt in zijn passie en blik voor de toekomst. Ook was er
de mooie en gezellige fietstocht van de ZLTO. Die moet je een keer hebben
meegemaakt. Afijn, nog vele andere verhalen die je vast niet wilt missen.
Er gebeurd van alles in onze sector, maar we laten ons niet kisten. En hopelijk als
je de Ploeg weer gelezen hebt denk je bij jezelf: Daar doen we het voor!
Veel leesplezier, Horry Gouvernante.
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Van de voorzitter,
De vakantie is voorbij en de kinderen gaan weer volop naar school. Een vakantie
die voor ons ook volop in beweging is geweest. Er waren een aantal
evenementen om onze trots te kunnen tonen en te laten zien wat voor mooie
producten we allemaal maken. Voor we het weten staat de herfstvakantie
evenwel weer voor de deur en zijn de velden weer leeg gehaald met al die
waardevolle producten. Ja, waardevolle producten want wat er ook op staat,
ergens wordt er voedsel van gemaakt!
En laten wij daar in Nederland, en zeker Brabant, goed in zijn om dat op een
goede en efficiënte manier te doen. Van vroeger uit met de paplepel in gegeven
om op de waardeloze zandgronden te zorgen dat er niemand meer honger
hoefde te lijden.
Het is alleen jammer dat wij in een provincie wonen die daar nu juist anders over
denkt. De veehouderij heeft goed zijn best gedaan en lag bijvoorbeeld volledig
op koers als het gaat over de gemaakte afspraken ten aanzien van uitstoot.
Vervolgens worden we gewoon bij de neus genomen met een waardeloos
flankerend beleid.
Maar jullie kunnen op ons rekenen dat we zullen blijven knokken voor onze
mooie sector. Zodat er in de toekomst nog vele mooie vakanties volgen!
William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel:
Peelvenen:
Waterschap Aa en Maas is op dit moment bezig met het schrijven van de
gebiedsvisie Leegveld. Deze bestaat uit een samenvatting van eerdere visies en is
op bepaalde punten geactualiseerd:
 Landinrichtingsplan Peelvenen
 Natura 2000-ontwerpbeheerplan
 Peelbeleving in de Peelvenen
 PAS gebiedsanalyse
 Visie Peel-Raamstelling
De gebiedsvisie Leegveld vormt het kader waarbinnen maatregelen binnen het
projectgebied worden afgewogen en in samenhang met elkaar worden
uitgevoerd. De gebiedsvisie Leegveld omvat het westelijk deel van de Deurnsche
Peel, met daarin de Liesselse Peel, het Soeloopdal en de omliggende
landbouwgronden. De totale grootte van het gebied is 1.072 ha.
Op 26 oktober wordt de concept gebiedsvisie voorgelegd aan de IGC Peelvenen.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met John
Verhoeven of Marielle van Lieshout.

Gemeenteraadsverkiezingen:
Het lijkt nog ver weg maar de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan.
Op woensdag 21 maart 2018 zal er een nieuwe raad worden gekozen. Ter
voorbereiding zullen wij net zoals voorgaande jaren een politiek debat
organiseren. Dit zal plaats vinden op maandag 12 maart 2018 in de Reizende
man. Het beleid van de gemeente kan van grote invloed zijn op uw
bedrijfsvoering. Een juiste keus maken in het stemhokje is dus van groot belang.
Kom daarom ter voorbereiding naar het politiek debat.

We Are Food 2018:
In 2018 draagt Brabant trots de titel European Region of Gastronomy. Met de
campagne WeAreFood laat Brabant aan de wereld zien wat wij op het gebied
van food te bieden hebben. Daarbij verdienen in 2018 alle mooie food
initiatieven in Brabant een podium.
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Na het Toon Kortoomsjaar in 2016 en het muziekjaar in 2017 wil Deurne bij dit
themajaar aanhaken omdat ook onze gemeente veel te bieden heeft op het
gebied van productie, verwerking, bereiding en nuttigen van eten.
VVV Deurne heeft het initiatief genomen om samen met diverse partijen uit
Deurne, waaronder ZLTO, te kijken met welke bestaande en nieuwe activiteiten
aangehaakt kan worden bij het themajaar. De doelgroep waarop gericht wordt is
kinderen. ZLTO heeft aangegeven waarschijnlijk Toer de Boer weer te willen
organiseren. Mochten jullie een leuk idee hebben of wil je graag je bedrijf
openstellen voor het publiek dan horen wij dat graag!

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied:
ZLTO Deurne heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
buitengebied.
Op diverse ontwerpen is een reactie gegeven zoals het onderscheid in typen
veehouderij en mogelijkheden voor omschakelen. Dat het belangrijk is dat er een
gebied blijft waar
de intensieve veehouderij het primaat heeft en landschappelijke inpassing ook
buiten het bouwblok mogelijk moet zijn. Mestverwerking op bedrijfsniveau moet
mogelijk zijn en het oppervlak voor teeltondersteunende voorzieningen moeten
ruimer opgenomen worden. De complete zienswijze is te lezen op onze website.

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 Milieu:
De ijsstorm die inmiddels alweer een tijd terug heeft plaatsgevonden, heeft een
sterke invloed gehad op de grote renovatieslag welke we in de omgeving hebben
meegemaakt. Veel bedrijven waren genoodzaakt het dak te renoveren door
schade of door asbest die is vrijgekomen tijdens de storm.

Asbestsanering:
De overheid maakt het er echter niet gemakkelijker op om alle asbest daken
voor 2024 te saneren. Zo is er besloten dat saneerbedrijven niet meer mogen
saneren met een torenkraan. Het is volgens het ministerie van Sociale zaken en
werkgelegenheid namelijk niet veilig om vanuit een bak van een torenkraan te
werken. Hierdoor zou er dus alleen gesaneerd kunnen worden met een verreiker
of hoogwerker. Nu is het probleem dat lang niet alle bedrijven en gebouwen
zonder torenkraan kunnen worden gesaneerd, doordat de gebouwen tegen
elkaar zijn gebouwd of doordat gebouwen naast bomen of water staan.
Saneerbedrijven lopen kans op
fikse boetes wanneer ze toch
saneren met een torenkraan.
Kortom
geen
gemakkelijke
beslissing van de overheid. LTO
en brancheorganisaties zijn dan
ook al een tijd in overleg met de
overheid en doen een dringend
beroep op aanpassing van het
nieuwe beleid. Het toepassen
van een torenkraan is in veel
gevallen toch de veiligste manier
van werken.
De subsidie welke door de overheid op de asbestsanering wordt gegeven loopt
ook alweer een tijd. Bedrijven kunnen nog steeds 4,50 euro per vierkante meter
krijgen vanuit de overheid wanneer een asbest dak wordt gesaneerd. Om voor
de subsidieregeling in aanmerking te komen moet er minimaal 35m2 asbest
worden gesaneerd. Voor 2017 is een budget beschikbaar gesteld van 25 miljoen
euro. De subsidie kan het gehele jaar worden aangevraagd. Als er subsidie wordt
aangevraagd terwijl het budget voor dat jaar is uitgeput, dan wordt de aanvraag
automatisch meegenomen naar het volgende jaar. Hierdoor krijgt de
ondernemer wel zijn geld maar moet dus wat langer wachten. Er kan uiterlijk tot
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31 december 2019 subsidie worden aangevraagd. Tenslotte is het van belang dat
er per bedrijfslocatie maximaal 25.000 euro aan subsidie kan worden
aangevraagd, omgerekend wil dit dus zeggen dat er maximaal 5.550m2 per
bedrijfslocatie wordt gesubsidieerd.

Zonne-energie:
Naast het feit dat veel bedrijven de afgelopen tijd hun daken hebben
gerenoveerd, zijn er ook veel bedrijven welke geïnvesteerd hebben in zonneenergie. We zien steeds grotere systemen verschijnen dankzij de SDE+ subsidie
welke nu al een aantal jaren loopt. Deze subsidie is vooral voor de grotere
bedrijven bedoeld met veel dak oppervlak, en waar veel stroom wordt verbruikt.
Zonder subsidie is het voor deze bedrijven dan ook niet rendabel om een
zonnestroom systeem te plaatsen. Deze bedrijven betalen namelijk gemiddeld te
weinig voor de stroom ten opzichte van kleine bedrijven of particulieren,
waardoor de besparing uit zonne-energie laag is. De SDE+ subsidie is er op
gebaseerd om grote bedrijven een bedrag per geproduceerd kWh uit te betalen
gedurende 15 jaar.
Voor de kleinere zonnestroom systemen is geen directe subsidieregeling
beschikbaar. Alleen enkele fiscale regelingen zijn toepasbaar. Denk hierbij aan de
Energie investering aftrek (EIA), de Vamil en de Kleinschaligheid investering
aftrek (KIA).
Jeroen Kuijpers, ZLTO Deurne.

9

10

11

Vakgroep Varkens
Varkenshouderij als altijd volop in beweging
Komend jaar gaat het een en ander veranderen in de belangenbehartiging van
de varkenshouderij. Vanaf 2018 zal de POV (Producenten Organisatie
Varkenshouderij) de belangenbehartiger zijn voor de varkenshouderij. Daarmee
komt er één krachtig geluid vanuit deze mooie sector.
Er komt een landelijk POV-bestuur met daaronder 7 regionale besturen. Zo gaat
de ZLTO-Afdeling Deurne onder de Regio Zuid-Oost vallen. Door deze structuur
wordt een goede landelijke dekking gecreëerd waarin de vaktechnische
belangen van elke varkenshouder goed behartigd worden.
Naast de vaktechnische belangen zijn er natuurlijk ook de regionale en
plaatselijke zaken die van belang zijn voor onze bedrijven. Daarin heeft en houdt
de ZLTO een belangrijke rol. Over de rolverdeling tussen ZLTO en POV zijn
afspraken gemaakt om dubbel werk te voorkomen. Als ZLTO Deurne zal dat
betekenen dat wij, zoals u van ons gewend bent, de lokale belangenbehartiging
op ons nemen. Deurne zal verder nauw contact onderhouden met het POV
Regiobestuur Zuid-Oost. Verdere details worden in de komende maanden
bekend. Wij zullen jullie daarover tijdig informeren.
Verder wil ik nogmaals dringend aandacht vragen voor de hygiëne op en rond
onze bedrijven. De dreiging met Afrikaanse Varkenspest is nog steeds
levensgroot. Na Polen zit de ziekte inmiddels ook in Tsjechië. En er zijn nog
steeds regelmatig uitbraken in Oost Europa. Dat baart ons ernstige zorgen! Zorg
dus dat u uw hygiëneprotocol naleeft en wijs uw transporteur daar ook op. Maar
vergeet ook onze (buitenlandse) werknemers niet. Er zijn inmiddels in vier talen
waarschuwingen gemaakt om bijvoorbeeld geen eten mee te nemen uit het land
van herkomst. Die waarschuwingen kunt u vinden op de website van de POV
www.pov.nl
William Meulendijks.
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Portefeuille Water:

05-09-2017

Na de wateroverlast van begin 2016 is er erg veel overleg geweest tussen het
waterschap en ZLTO bestuurders, zowel lokaal als provinciaal. Het doel van deze
vergaderingen was hoe we in de toekomst het watersysteem beter stuurbaar
kunnen maaien en eerder kunnen maaien, om zo de kans op wateroverlast te
verminderen.
Nu stoort het mij dan ook dat veel waterschap sloten nog steeds niet gemaaid
zijn, en dat er zelfs leden zich melden met klachten over de manier van werken
van de nieuwe aannemer Pennings Groenvoorziening. Deze klachten geef ik dan
ook door aan het waterschap zodat er actie op kan worden ondernomen.
Graag wil ik u dan ook vragen om bij klachten over het maaiwerk, of wanneer
waterschap sloten te laat of zelfs niet gemaaid worden, dit door te mailen naar
mij, via verhoeven.geboers@hetnet.nl

Bedrijfswaterplan
Graag wil ik u er ook op attenderen dat wanneer u in 2018 nog wilt beregenen in
Brabant, dat u dan een bedrijfswaterplan op moet stellen. Dit moet voor 1
januari 2018 opgesteld zijn.
Het bedrijfswaterplan hoeft, als er niets verandert op uw bedrijf, maar één keer
opgesteld te worden.
Meer informatie kunt U vinden op www.bedrijfwaterplan.nl en op de site van
het waterschap.
Groeten John Verhoeven, ZLTO Deurne.
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Fietstocht en BBQ Dorpscommissie Deurne:
“Op 1 september wordt dit jaar de fietstocht met barbecue gehouden, jongen”,
hoorde ik mijn vader zeggen.” Dus dan weet je het, dan mag je het bedrijf die
dag alleen runnen. Want wij gaan daar heen”. Dit is inderdaad duidelijk want dit
is het jaarlijkse leuke uitstapje voor mijn ouders.
’s Morgens om 10.00 uur zijn ze bij John van Paassen waar ze lekker rustig
beginnen met een kopje koffie of thee en zelfgebakken cake. Lekker kletsen,
andere agrariërs treffen die ze al lang niet meer gezien hebben en niets moet!
Effe echt een dagje relaxen.
Om half 11 fietsten ze in twee groepen aan richting Helmond, Mierlo en Lierop.
Een schitterende route waar stukken bij zitten waar de meesten nog nooit
geweest zijn, ook al is het zo dicht bij huis. Ja, hier is Peter Kuipers echt een kei
in. Want hij zet, samen met zijn vrouw Anita, elk jaar de route uit en weet dan
altijd weer nieuwe paadjes te vinden.
Ze hadden dit jaar trouwens de pech dat beide groepen voor de lunch al een
lekke band hadden gehad. Waardoor ze met z’n allen vrij laat aankwamen bij het
lunchadres: ’t Pastoorke in Lierop. De broodjes en koffie/thee ging er daar dan
ook goed in want iedereen had ondertussen wel flinke honger. Ze hadden
trouwens geweldig fietsweer die dag! Lekker zo’n 20 graden, af en toe een
zonnetje en bijna geen wind. Tijdens de pauze moesten de dames en heren zich
ook nog buigen over een A4-tje vol met vragen die door Henk Kerkers waren
opgesteld. En over sommige vragen moest wel erg diep worden nagedacht!
Maar wel leuk natuurlijk.
Na een uurtje de benen gestrekt te hebben klommen ze met z’n allen weer in
het zadel en gingen via Someren en Asten naar Ommel. Waar op het kerkplein
Peter en Henk klaar stonden met een fris drankje en een koe die gemolken
moest worden. Van elk team mocht een vrouw en een man zich daar aan wagen
en ze werden flink aangemoedigd door de overige teamgenoten.
Na deze korte pauze gingen de fietsers richting Vlierden en door de Bikkels weer
naar John zijn verblijf. Rond 17.00 waren mijn ouders thuis en gingen ze even
lekker languit want ’s avonds was er nog de barbecue met de uitslag van de
vragen.
Wat ik er de dag daarna van heb gehoord is dat het erg gezellig was, buiten
onder het afdak bij van Paassen. Er was “goei vlis” en van Mariëlle van Lieshout
kwamen de blended hamburgers (een hamburger gemaakt van 50% rundvlees
en 50% oesterzwammen). Ze waren erg lekker volgens de mensen die aanwezig
waren en er was ontzettend goed gegeten.
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Nadat alle buiken gevuld waren, ging Henk Kerkers de antwoorden op de vragen
geven en maakte hij ook bekend dat groep 2 de dag winnend had afgesloten. Ze
kregen een specialiteit uit de tuin van Henk in een glazen potje als prijs. Met
natuurlijk de beschrijving erbij hoe je deze groente het best tot zijn recht kunt
laten komen. Daarna was het tot ongeveer 2 uur nog erg aangenaam vertoeven,
daar op de Rakt.
Peter, Henk en John, bedankt voor het organiseren van deze leuke dag. Mijn
ouders hebben er weer ontzettend van genoten en ik denk de andere mensen
ook. Je ziet niet voor niets bijna elk jaar dezelfde mensen terug. Als ze een keer
mee zijn geweest, hebben ze vaak de smaak te pakken. Misschien moet ik
daarom volgend jaar ook eens de stap maken om mee te doen…..
Houdoe,
een zoon van ZLTO fietsliefhebbers.
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Damesstudieclub:
Hallo dames van ZLTO Deurne.
Ook onze vakantie zit er op en we gaan weer aan de slag!
Afgelopen week zijn we als werkgroepje weer bij elkaar geweest, en we gaan
proberen een mooi programma te maken voor de komende wintermaanden.
De bedoeling is dat we een bijeenkomst houden in de maanden september,
oktober, november, januari, februari en aan het eind van de maand maart/ begin
april sluiten we het seizoen af met een excursiedag.
Er komen meestal 2 tot 3 algemene onderwerpen aan bod, die voor elke
agrarische vrouw interessant zijn.
Zo zijn we nu bezig met Vitelia, met Melissa van de Kam van ‘Boer en Wet’, en
met Erik Smolders van ‘Agro Advies’. Daarnaast organiseren we 2 of 3
bijeenkomsten die meer gericht zijn op de rundvee- en varkenshouderij. Hierbij
kun je denken aan een bedrijfsbezoek bij één van de dames, het uitnodigen van
een dierenarts die over een bepaald thema komt spreken, een accountmanager
die over bijvoorbeeld de liquiditeitsprognose een lezing komt houden en er ook
in de praktijk met de dames mee aan de slag gaat. Ook kun je altijd zelf een
thema aandragen. We staan altijd open voor ideeën en suggesties.
Het programma voor komende winter is rond t/m eind 2017. Natuurlijk maken
we aanvullingen meteen bekend als het zo ver is. Dus houd de ZLTO nieuwsbrief
in de gaten.
Heb je na het lezen van dit bericht zin om eens een keer een bijeenkomst bij te
wonen? Dat kan natuurlijk altijd! Laat het even weten bij één van ons en je bent
welkom! Als je lid bent van ZLTO Deurne dan is de deelname gratis. Ben je geen
lid dan betaal je €25,00 voor een heel seizoen.
Wil je lid worden van onze studieclub, dat kan natuurlijk ook. Laat het ook dan
even weten bij één van ons.
Nieuwsgierig geworden? Mooi! Dan horen we graag van je, tot ziens!
Groetjes van ons,
Petra Raymakers en Inie Peters
Wilma Berkers en Mieke van Paassen.
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Programma Damesstudieclub tot en met december 2017:
17 oktober:
Excursie naar Feed Design Lab en we nemen een kijkje in de toren (66 meter
hoog) van het op- en overslag bedrijf van Vitelia. Dit is in Wanssum.
31 oktober:
Voor de vrouwen van de rundveegroep komt Laura Surink van Trouw Nutrilon.
De middag gaat kortweg over hoe we jongvee moeten selecteren in verband met
de wetgeving fosfaatreductieplan 2017.
7 november:
Voor de vrouwen van de varkensgroep komt dierenarts Marina Schuttert. We
gaan alle ins en outs bespreken wat betreft PED.
21 november:
Melissa van der Kam en Niels Croymans komen vertellen over een nieuw
initiatief genaamd “Boer en wet”.
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Activiteiten 2017 ZLTO Deurne
In de vorige editie hebben jullie kunnen lezen dat er in 2017 diverse activiteiten
op ons programma stonden. Zo was er het POP UP restaurant in de Kasteeltuin
te Deurne, Tour de Boer en het Boerenontbijt.
We geven hier alvast een (foto-)impressie van het POP UP restaurant en de 2
zeer succesvolle edities van het Boerenontbijt. In de december editie van De
Ploeg volgt een verslag van Tour de Boer 2017.

POP UP
RESTAURANT
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BOERENONTBIJT
Op zondag 10 september heeft ZLTO Deurne in samenwerking met Natuurpoort
De Peel bij ons een boerenontbijt georganiseerd.
Het idee is vorig jaar ontstaan tijdens een boerenontbijt voor genodigden op het
bedrijf van John Verhoeven. Dit jaar is het boerenontbijt gericht op burgers.
Omdat de veehouderij steeds verder van de burgers af is komen te staan. Door
het organiseren van een boerenontbijt, kunnen de burgers een kijkje te nemen
op een veehouderijbedrijf.
Dat dit idee een groot succes is, blijkt uit het grote aantal deelnemers. Dit jaar is
het ontbijt bij familie Verhoeven en bij ons georganiseerd. Met 74 en 110
deelnemers werden het twee succesdagen met mooi weer.
Met de mensen van de Natuurpoort De Peel zijn op de voergang een rij tafels
over de hele lengte geplaatst. Aan beide zijden zijn pakjes stro neergezet om op
te zitten. Op tafel kwam een variatie aan streekproducten als brood, kaas, vlees,
jam, karnemelk en fruit. Deze werden verzorgd door ’t Streeckhuys uit Deurne.
Dat het organiseren van deze bijeenkomst een succes was, bleek uit het feit dat
de gasten veel interesse toonden en vragen hadden over ons bedrijf. Bij
ontvangst van de gasten waren de koeien aan het grazen in de wei. Tijdens het
ontbijt kwamen veel koeien die melktoegang hadden naar binnen om te melken
en aan het voerhek te vreten. De koeien, het melken met de robots, de
jongveestal, en de kalveren kregen veel aandacht van de gasten met veel vragen.
Ook de kinderen stelden veel vragen van het hoe en waarom.
Na afloop zijn er veel mensen geweest die heel positieve reacties lieten horen.
Ook het Eindhovens Dagblad plaatste een mooi artikel in de krant met een
mooie foto.
Wij zijn een positieve ervaring rijker!
Familie van Calis, Neerkant.
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Jongeren in de veehouderij: Freek van Leunen
Mijn naam is Freek van Leunen en ik ben 17
jaar oud. Ik ben de oudste zoon van Stefan
en Marian van Leunen. Samen met mijn
twee jongere broers, Martijn en Kris woon
ik aan de Zonnewende in Deurne. We
hebben een varkensbedrijf met 4000
vleesvarkens, verder nog een hond en
katten. Mijn vader doet het meeste werk
op stal, als er veel afdelingen leeg gaan,
help ik met het schoonspuiten daarvan. Als
ik niet naar school ga, werk ik bij mijn oom
Henk, hij heeft een gesloten varkensbedrijf
in de Walsberg.
Ik zit op het CitaVerde College in Horst. Hier volg ik de opleiding Varkenshouderij
niveau 4, dit is een BOL opleiding, dat betekent dat ik vijf dagen per week op
school zit, afgewisseld met periodes van stage. Deze opleiding duurt 3 jaar. Het
leukste van school, vind ik de diverse excursies. Ik zit nu in het tweede leerjaar.
In dit leerjaar loop ik twee keer stage. Een stage aan het begin van het schooljaar
en een aan het einde van het schooljaar. De stages loop ik op verschillende
varkenshouderijen. De laatste stage mag eventueel ook in het buitenland. Ik heb
voor deze opleiding gekozen, omdat ik interesse heb in de varkenshouderij. Ik
probeer mijn opleiding zo goed mogelijk af te sluiten, zodat ik eventueel nog kan
doorstromen.
Via school, stage en werk heb ik de algemene werkzaamheden al redelijk onder
de knie. Ik heb gemerkt, dat er op de verschillende bedrijven een andere
werkwijze wordt toegepast. Het liefste wat ik op stal doe is werken met de
biggen, behandelen of enten. Maar de zeugen verzetten of rond de stal werken
doe ik ook graag. Als ik vrij ben spreek ik graag wat af met vrienden en ik probeer
een keer per week te gaan sporten.
Ik verwacht dat er nog veel nieuwe regels zullen worden opgelegd, door de
regering. Ik hoop dat de Nederlandse varkenshouderij flexibel genoeg is om de
vele veranderingen te kunnen doorstaan.
28

Ik hoop dat er nog volop toekomst is voor de jeugd in de varkenshouderij en de
gehele agrarische sector. De tijd zal het leren.
Groeten, Freek.

“Koester de toevalligheden die op je pad komen,
Zij zijn de verbinding met het veld van
oneindig veel
Mogelijkheden !”

Hannie van Leeuwen.
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Ik vertrok - Familie van der Zanden:
De familie Van der Zanden besloot in 2006 om het vertrouwde Beringe
achter zich te laten en te vertrekken naar Canada. Daar starten ze met
een varkensstal.
Frans (58) is geboren in Deurne, hij was het tweede kind bij de familie van der
Zanden, daarna zijn er nog 7 broers en zussen geboren. De familie van der
Zanden woonde in Deurne, op de Strijpen en had een gemengd boerenbedrijf
met koeien, kippen en een boomgaard.
Frans is zelf begonnen met varkens bij het ouderlijk huis in een kleine stal,
voordat hij in 1981 een bedrijf huurde in Helmond. Dat bedrijf heeft hij gehad tot
1985.
Hannie (55) is ook geboren in Deurne en is de helft van een tweeling. Bij Hannie
hadden ze thuis geen boerenbedrijf, maar haar ouders komen wel alle twee van
een boerderij. Ze was het 5de kind in huize van der Linden, daarna is er nog een
jongetje geboren.
Frans en Hannie hebben elkaar ontmoet bij van der Putten in Deurne. Na zes en
een half jaar verkering gingen ze trouwen en in Beringe wonen.
Zij vertrokken samen met hun drie
kinderen tien jaar geleden (9 juli 2006
om precies te zijn) naar Canada. De
varkensstal en het huis in Beringe
werden verkocht om een nieuw
bestaan op te bouwen. “De reden van
ons vertrek was vooral de regelgeving
in Nederland”, vertelt Hannie. “Die
liep, vooral bij de landbouw, de
spuigaten uit. Nog steeds zijn we blij
dat we hier zitten, want de regels in
Nederland blijven maar komen”. Ook
de kinderen Monique (25), Nicole (23)
en Simone (21) waren een reden om
naar Canada te trekken. “We dachten
dat we hen een betere toekomst
konden geven hier.”
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De keuze voor Canada ontstond toen Hannie en Frans het land een aantal keer
bezochten. “Frans heeft twee nichtjes hier wonen en daar zijn we nog een paar
keer op bezoek geweest, voordat we nog maar iets beslist hadden”, legt Hannie
uit. “Het land beviel ons zo goed en maakte een hele fijne indruk op ons”. Dat
gevoel bleek te kloppen. “De aanpassing hier was niet moeilijk. De mensen zijn
meer op zichzelf, maar alles is ook heel relaxed. Daar hebben we wel aan
moeten wennen. Nederland is een haastig land. Alles moet vlug. Hier heerst
gewoon meer rust”.
De aanpassing werd nog makkelijker gemaakt doordat de familie contact had
met andere Nederlanders die eerder al naar Canada waren verhuisd. “Zij hadden
eerder precies hetzelfde meegemaakt als wat wij op dat moment doormaakten”,
vertelt Hannie. “Ze konden ons dus helpen met de aanpassing. Daar hebben we
veel steun aan gehad”. Alleen de oudste dochter, Monique, had wat problemen
met wennen in het voor haar nieuwe land. Hannie: “Ze miste natuurlijk haar
vrienden, maar toen ze naar haar nieuwe school ging, was dat ook zo opgelost.
Daar leerde ze nieuwe mensen kennen, waardoor ook zij hier beter kon aarden.”
De kinderen zijn inmiddels allemaal gevlogen, vertelt Hannie. “Monique woont
met haar vriend Cody in London, Ontario en ze werkt bij het Canadese ministerie
van transport. Nicole woont samen met haar vriend Randy sinds 2,5 jaar weer in
Nederland. Ze gaat één dag in de week naar school in Helmond en de rest van de
dagen werkt ze bij een varkensbedrijf. Als ze haar studie heeft afgerond, komt ze
weer terug naar Canada. Simone zit momenteel een jaartje in Nieuw-Zeeland en
reist daar rond. In de weekenden werkt ze als facepainter, waarbij ze gezichten
van mensen beschildert. Doordeweeks werkt ze op de klantenservice bij de NZ
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Bank.”
Ook na tien jaar hebben Hannie en Frans nog veel contact met de
achtergebleven familie en vrienden. “We brengen nog regelmatig een bezoek
aan Nederland, zeker nu Nicole er weer woont”, vertelt Hannie. “Veel familie en
vrienden hebben ons overigens al opgezocht hier in Canada, dus we vergeten ze
zeker niet.” Het echtpaar praat ook nog altijd Nederlands tegen elkaar en tegen
de kinderen. “Die reageren dan in het Engels, maar ze kunnen alle drie nog wel
Nederlands praten.” Terugkomen zit er waarschijnlijk niet meer in voor Hannie,
Frans en de kinderen. “We zijn allemaal erg gelukkig hier en we heel erg blij dat
we deze stap hebben gezet.”

“Blijf je verwonderen, Laat je overdonderen,
Zie in het dagelijkse het bijzondere!”

Hannie van Leeuwen.
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Er was eens een boer…..: Harry Verberne
Hallo, ik ben Harrie Verberne uit Helenaveen en ik ben door Dirk gevraagd om
een stukje voor De Ploeg te schrijven.
Dory en ik zijn in 2000 gestopt met de veehouderij, we hadden zeugen en
vleesstieren. De natuur kreeg voorrang in onze omgeving. We zijn nu ongeveer
net zo lang als dat we de veehouderij gehad hebben, met andere dingen bezig.
Gelukkig konden we op de boerderij blijven wonen en de 2 schuren komen nog
steeds goed van pas. Dory kreeg een baan buitenshuis en ik besloot als ZZP-er
verder te gaan.
Ik zocht ook opdrachten buiten de agrarische sector om mijn horizon te
verbreden. Vaak was dit wel binnenwerk en ik had nogal eens de behoefte om
mijn kop uit het raam te steken. Het meeste werk wat ik nu doe is in de
buitenlucht, in weer en wind, helemaal goed. Ik ben (o.a.) machinist op een
amphibische maaiboot. Een oud beestje maar voldoet nog prima. Je moet wel
een beetje hobby hebben in sleutelen en repareren, want dat hoort erbij.
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In mijn vrije tijd sleutel ik ook graag maar dan aan oude tractoren en
landbouwmachines. Het streven is om de technische staat zo te krijgen, dat ze
weer bruikbaar zijn voor het doel waar ze ooit voor gemaakt zijn. Dus gewoon
aan het werk ermee! De gebruikssporen van de vorige eigenaar mogen daarbij
gerust zichtbaar blijven. Ik ben niet merkgebonden en hoef niet zozeer een grote
verzameling maar soms kom je iets tegen en kun je daar echt niet omheen 
Tja, dan moet er toch weer een plekje in de schuur vrijgemaakt worden.
Vooral het spul uit de jaren 50 vind ik leuk omdat toen de grote mechanisatie in
de landbouw op gang kwam.

Woensdagavond is onze vaste hobbyavond. Dan komen de maten van de
tractorclub bij ons sleutelen. Altijd heel gezellig. Er moet dan natuurlijk weer het
nodige besproken worden. We bewerken als hobbyclub al een aantal jaren een
akker bij de Vlierdense molen, waar we rogge verbouwen. Hierbij zetten we
zoveel mogelijk onze oude tractoren en werktuigen in. De werktuigen hebben
we voor een groot deel samen gekocht en opgeknapt.
Onze laatste aanwinst is een Lanz-combine uit 1957, waarvan het binnenwerk
nog grotendeels van hout is. Dit jaar hebben al flink wat werk voor de combine
gehad. En helemaal zonder panne kwamen we er niet vanaf. Nou weten we in
elk geval wat er deze winter aan moet gebeuren.
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Als het ‘s winters te koud is in de schuur zit ik binnen bij de kachel oude
documentatie door te lezen. Zo probeer ik de historie van elke tractor en
machine te achterhalen, waardoor hun ‘levensverhaal’ nog interessanter wordt.

Een groot voordeel van dit oude ijzer: als je er geen tijd voor hebt hoef je het ook
niet te voeren. Elk jaar halen we het hele spul uit de schuur en gaan we naar de
HMT-show in Panningen. Misschien kom je ons daar, of bij het oogsten van het
koren, nog wel eens tegen!
Groet, Harrie.
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Foodlab Heroes:
Ruwweg een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor mensen wordt
geproduceerd gaat verloren. Dat is een groot probleem, vindt de Wereld Voedsel
Organisatie FAO, vooral omdat de wereldbevolking verder groeit en de vraag
naar voedsel steeds groter wordt. In Nederland gaat het om zo’n 150 kilo
verspilling van voedsel per persoon per jaar. Ruwweg de helft daarvan gaat
verloren in de supermarkten en bij de consument, de andere helft op boeren- en
tuindersbedrijven
en
bij
de
verwerking
van
de
producten.
De laatste jaren is er meer aandacht voor voedselverspilling, vooral de verspilling
in het eind van de keten, bij supermarkten, catering en consument. Ook aan het
begin van de keten zijn de verliezen groot, bijvoorbeeld omdat producten niet
voldoen aan de kwaliteitseisen van afnemers of omdat bepaalde onderdelen van
de geproduceerde plant of dier niet verkoopbaar zijn. In de hele keten ligt de
focus op het eersteklasse product dat in de supermarkt verkoopbaar is. Alles wat
niet aan de kwaliteitseisen van de supermarkt voldoet, is minder waard, terwijl
het vaak om goed eetbare producten gaat. Het 2e of 3e klasse product en de
reststromen kosten nu vaak alleen maar geld. De initiatiefnemers van Agri Meets
Design willen een omslag bereiken in deze ‘eenzijdige focus’ op de waardering
van voedsel. Ze noemen partijen die tegen dat denken ingaan daarom Foodlab
Heroes. Ze willen deze ‘heroes’ ondersteunen bij het zoeken naar onverwachte
ideeën en waardevolle innovatieve denkrichtingen. Daar is de creatieve sector
onmisbaar bij, stellen ze.
De FoodLab Heroes richten zich nu op het verkleinen van het verlies van voedsel
op land- en tuinbouwbedrijven, de eerste schakel in de keten. De aftrap was op
de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven. Tijdens een matchingsevent hebben
tien kunstenaars kennis gemaakt met acht ondernemer. Inmiddels zijn daar vijf
koppels uit voortgekomen. Eén van de koppels ben ik (Mariëlle van Lieshout)
met ontwerpster Doreen Westphal van Botanic Bites.
Marjon Krol van ZLTO heeft mij destijds benaderd. Na de eerste kennismaking
met de kunstenaars tijdens de Dutch Design Week was ik gelijk enthousiast. De
kunstenaars denken heel anders dan wij telers doen, heb ik gemerkt. Ze zijn veel
creatiever. Dat ben ik niet.
Ontwerpster Doreen Westphal ontwierp eerst woonaccessoires, maar in 2015
begon ze het project FungiFuturi. Een jaar lang kweekte ze in het voormalige
archief van de gemeente Eindhoven paddenstoelen op koffiedrap. Haar eerste
ervaring met het produceren van plantaardig voedsel was het ontwikkelen van
kroketten en bitterballen op basis van die paddenstoelen (shiitake). In 2016
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richtte ze Botanic Bites op en sindsdien specialiseert ze zich in de ontwikkeling
van plantaardig eiwitrijk voedsel. Inmiddels kweekt ze niet meer zelf, maar werkt
ze nauw samen met telers en telersverenigingen om voedselreststromen een
nieuwe bestemming te geven.
Ik heb voor een samenwerking met Doreen gekozen omdat ze al zo bekend is
met paddenstoelen. De samenwerking richt zich specifiek op het opwaarderen
van de voetjes van de oesterzwammen. Bij de oogst worden die van de
oesterzwammen gesneden en verlaten het bedrijf als bodemverbeteraar, samen
met het stro waarop ze groeiden. Het gaat in totaal om zo’n 10.000 kilo voetjes
per jaar. Omdat de voetjes net zo lekker en gezond zijn als de oesterzwammen
zelf, heb ik aangegeven dat ik de voetjes het liefst ook als voedsel tot waarde wil
brengen.
Doreen is een aantal keren bij ons op het bedrijf geweest en heeft een voorstel
voor een aanpak ontwikkelt. Daarna is het eigenlijke ontwerpproces gestart. Dat
is ons ons geval de ontwikkeling van een concreet product voor de consument.
Ze heeft allerlei dingen met de voetjes uitgeprobeerd, zoals er poeder van
maken, een schnitzel en chips. Alles om te ontdekken welke mogelijkheden de
voetjes hebben om ze tot waarde te brengen. Het product moest in mijn ogen
voor iedereen geschikt zijn. Een plantaardige burger of worst met geen enkele
ingrediënt van dierlijke oorsprong. Een veganistisch product dat eiwitrijk is en
dat ook vleeseters lekker vinden.
Tijdens de Kick off van
FoodHeroes op 21 juni
hebben wij ‘Paddo Bites’
gepresenteerd
en
dit
hebben
we
nogmaals
herhaald op 2 juli tijdens
Toer de Boer. De kleine
burgertjes zijn met veel
enthousiasme ontvangen.
De Paddo bites bestaan uit
draderig
gemaakte
oesterzwamvoetjes
vermengd
met
kikkererwtenmeel,
uien,
zonnebloemolie en kruiden.
Omdat dit product niet
gegaard is, heeft het een
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korte houdbaarheid. Vandaar dat Doreen verder heeft gezocht naar een
geschiktere toepassing en kwam uiteindelijk bij voorgegaarde worst. Ook is er
voor een andere naam gekozen.
Het definitieve ontwerp is Planti15 geworden. Een puur plantaardige worst op
basis van oesterzwamvoetjes. De worst is hartig en heeft een goede bite, dat is
een voordeel van de voetjes. Deze moeten wel eerst verkleint en bewerkt
worden zodat ze gegeten kunnen worden. Veel plantaardig voedsel bevat soja
uit verre landen, daarom is Planti15 sojavrij. Bovendien is Planti15 ook glutenvrij,
een samenstelling waar veel consumenten tegenwoordig voor kiezen. De worst
wordt gemaakt in een plantaardige darm, hij is dus 100% vegan.
In haar zoektocht is Doreen tegen het feit aangelopen dat men tot 15 keer meer
eetbare plantaardige eiwitten dan dierlijke eiwitten kan verbouwen op hetzelfde
stuk land. Daarom is het eindproduct Planti15 ook 15 keer langer dan een
vleesworst. Het is onmogelijk deze worst alleen op te eten, men MOET hem juist
delen, liefst met 15 mensen. Tijdens de Dutch Design Week wordt de Planti15 in
een theatrale setting gepresenteerd aan het publiek. De aandacht wordt gericht
op voedselverspilling, hergebruik van de voetjes en de sociaal-maatschappelijke
schade die door ons moderne, westers en vleesrijk dieet wordt veroorzaakt. Op
een humoristische manier wordt in gesprek gegaan met het publiek, de worst
wordt ter plekke gemaakt en gedeeld met de bezoekers. Uiteindelijk hopen we
dat een catering -bedrijf of supermarkt de Planti15 in het assortiment op wil
nemen.
Ik kijk met een zeer positief gevoel
terug op dit project. Door dit project
ben ik ook op het idee gekomen om
de oesterzwammen te combineren
met vlees. Hieruit is de Blended
burger ontstaan. Een burger die voor
50% uit beef en 50% uit
oesterzwammen bestaat.
Wil je zelf meedoen met een
vervolgtraject of wil je meer info over
de Planti15 of Blended burger dan
kun je me altijd een E-mail sturen of
bellen.
Groeten, Mariëlle van Lieshout.
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Het Interview met: Wim Maaskant, Directeur Voergroep Zuid
Een nieuwe directeur bij Voergroep Zuid… Een mooie gelegenheid om hem bij
onze leden voor te stellen. De heer Maaskant voelde zich vereerd om door ons
te worden geïnterviewd en reageerde enthousiast op de vragen die wij al eerder
naar hem hadden gemaild.

Wie is Wim Maaskant?
Wim Maaskant is 61 jaar, getrouwd en vader van 5 kinderen. Hij woont met zijn
vrouw en nog 2 kinderen in Vught. Wim komt niet uit een agrarisch nest, maar is
wel opgegroeid met veel respect voor alles wat groeit en bloeit. Vanaf jonge
leeftijd heeft hij een voorliefde voor alles wat met natuur en dieren te maken
heeft. Zo is hij ook in de agrarische sector terecht gekomen en is daar zijn hele
werkzame leven actief in geweest. Verder staat hij open in het leven en probeert
hij altijd open, respectvol, eerlijk en transparant met mensen om te gaan.

Heeft u bewuste keuzes gemaakt voor wat betreft uw opleiding / werk?
Vanaf de Havo ging ik naar de HAS (Veehouderij) in Dronten. Dat was een
bewuste keuze. Dat was de keuze voor een MBA (Food & Finance) in Nyenrode
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ook. De MBA studie is een mooie combinatie tussen praktijk en theorie. Naast
netwerken met medestudenten levert dit mooie ervaringen en contacten op.
Na de HAS ben ik begonnen bij een mengvoerbedrijf (UTD), als
verkoper/begeleider van rundveevoer. Ik deed dit met veel plezier en had veel
contact met de boerenondernemers. De klik met boeren, maar vooral ook de
passie die boeren voor hun dieren tonen, sprak me enorm aan.
In totaal heb ik 10 jaar bij UTD gewerkt en heb daarna de overstap naar Cavo
Latuco gemaakt. Vanaf dat moment heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt
en werd uiteindelijk directeur veehouderij bij Agrifirm in Meppel (na de fusie
tussen Cavo Latuco en ACM). In 2007 ben ik overgestapt naar Cehave
Lanbouwbelang in Veghel. In 2011 gingen Cehave en Agrifirm in Meppel verder
als Agrifirm Feed en heb ik in deze periode het voerbedrijf van Agrifirm geleid als
algemeen directeur.

Hoe kijkt u naar de coöperatie en hoe zou u die in de toekomst meer
inhoud kunnen geven?
In de afgelopen 30 jaar heb ik bij verschillende coöperaties gewerkt. Dat je als
coöperatie/ vereniging veel voor leden kunt betekenen spreekt me enorm aan.
Ondernemen in het belang van de leden/boeren in plaats van voor de winst voor
het bedrijf. Dat is een prachtig uitgangspunt van een coöperatie en daar probeer
ik steeds weer de focus op te leggen. Bovendien geeft het veel zingeving aan je
werk.
In de basis moet een coöperatie de werkzaamheden gewoon goed uitvoeren,
slim investeren en een ontwikkelpotentieel laten zien. Net als een particulier
bedrijf moet je de processen op orde hebben en moeten we onze klanten
voorzien in hun behoefte, passend binnen de beleidskaders die afgesproken zijn.
Als coöperatie hebben we geen winstoogmerk, maar wordt de winst enerzijds
geïnvesteerd in de continuïteit van de coöperatie en een deel wat terug vloeit
naar onze klanten.
Binding met klanten houden is belangrijk en het bedrijf moet professioneel en
strak gestuurd worden. Effectiviteit, efficiency en betrokkenheid maken succes:
er moeten de juiste keuzes gemaakt wordt door goede mensen in het belang van
onze klanten. Hierbij richten we ons op de kwaliteit van de grondstoffen en het
voer wat we produceren.
Als coöperatie moeten we blijven presteren en ons ontwikkelen tot een bedrijf
dat echt toegevoegde waarde levert voor de leden en afnemers met
klantgerichte concepten, optimale bedrijfsprocessen en een klantgerichte drive
van de medewerkers.
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Het is moeilijk om jonge agrariërs te motiveren voor bestuurswerk en
actief te krijgen binnen de agrarische sector. Hoe kijkt u er tegen aan?
Wij zien een categorie jonge ondernemers die zeer betrokken zijn met hun vak.
Zij ondernemen in een nieuw tijdperk en krijgen te maken met hele andere
vraagstukken dan 10-20 jaar geleden. Mede daarom hebben we als Voergroep
Zuid onder andere een Masterclass ‘Boeren met Toekomst’ opgestart om jonge
ondernemers te helpen en op te leiden om gericht keuzes te maken. Jonge
boerenondernemers krijgen dan een gericht t programma om hun
ondernemerskwaliteiten verder te ontwikkelen. Dat is niet gratis: een eigen
bijdrage vanuit de ondernemer is vereist, maar dat betaalt zich dubbel terug. Er
is dan ook veel animo voor en hiermee proberen we de betrokkenheid van jonge
ondernemers bij onze coöperatie te vergroten

Hoe ziet een werkdag van Dhr. Maaskant eruit?
Dat vragen mijn kinderen ook vaak. Mijn dagen zijn grotendeels gevuld met
werkoverleggen. Ik vergader veel met interne en externe mensen, stakeholders
en bezoek daarnaast klanten. Ik zie mezelf als een regisseur die van allerlei zaken
moet stroomlijnen en de juiste mensen op het juiste moment in verbinding
brengt. Dat betekent voortdurend keuzes maken op basis van
(investerings)plannen en een visie en beleid uitdragen waar wij als bedrijf naar
toe willen groeien in het belang van onze klanten. Van dat werk is 60% intern en
40% is extern gericht.
Dagelijks vertrek ik vroeg van huis en ben doorgaans rond 19.30 u thuis. Maar
dat laatste is meer uitzondering dan regel: meestal is het later en vaak zijn er ook
bijeenkomsten in de avond. Daardoor maak ik veel uren, maar doe het met veel
plezier en toewijding.

Hoe combineert u zo’n drukke baan met uw gezin en uw sociale leven?
Het is inderdaad een drukke baan en de combinatie is voor vrouw en kinderen
niet ideaal. Je bent zelf regisseur van je leven en ik heb bewust gekozen voor dit
werk. Dat heeft zijn voordelen, maar ook consequenties voor de geringe tijd die
je kunt besteden aan sociale dingen. Ik ben weinig thuis en heb nauwelijks tijd
voor hobby’s. Ik werk graag in mijn tuin en ben actief in de kerk van Vught met
allerlei hand- en spandiensten. In de weekenden probeer ik zoveel mogelijk te
ontspannen en tijd te besteden aan mijn gezin en de kinderen. Zeker omdat de
leeftijden uit elkaar liggen (de oudste kinderen zijn inmiddels volwassen en de
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jongsten zijn 11 en 14 jaar oud) vergt dat ook aanpassing. Verder vind ik het leuk
om met gezin op reis te gaan en de wereld te ontdekken.

Waar haalt u de energie vandaan?
Als je ziet dat dingen écht beter gaan! Ontwikkeling van bedrijven en mensen.
Heeft geeft veel voldoening en energie wanneer je een groep mensen, waar het
minder goed gaat, weer aan het draaien krijgt en resultaten boekt. Dat je ziet dat
er stappen worden gezet, gemotiveerd zijn en net dat extra stapje willen zetten
om nog succesvoller te zijn. Voor mij is het zaak om de juiste voorwaarden te
creëren zodat ze dit kunnen uitvoeren en voldoening en plezier kunnen halen in
de dingen die we gezamenlijk ondernemen.

Waarom zouden agrariërs klant moeten worden van Voergroep Zuid
welke argumenten draagt u aan?
Ik geloof in de coöperatieve ondernemingsvorm. We moeten het minstens zo
goed doen als particuliere bedrijven. Een groot voordeel is dat we dichter bij de
boeren staan en winst maken in het belang van onze klanten. De winst vloeit
terug naar onze klanten. Wat ook belangrijk is dat we in het hart van de
Nederlandse veehouderij actief zijn. De klant is nooit ver weg en hierbij
Voergroep Zuid houden we de afstand tussen bedrijf en klant zo klein mogelijk.
Dat geeft niet alleen kans op meer en betere aandacht, maar ook het voordeel
van transportkosten.
Het bedrijf wordt verder gekenmerkt door medewerkers met een passie voor de
agrarische sector. Door kwalitatief goed voer te produceren en dat – mede door
de lage transportkosten – tegen een scherpe prijs weg te zetten hebben we een
groot voordeel. Mensen maken daarin het verschil: met de juiste persoon op de
juiste plek die onze klanten voorzien in hun behoefte. Daarom kan Voergroep
Zuid als coöperatie met goede producten, kennis en advies maximaal bijdragen
aan het rendement op het boerenerf. Dat is ook onze missie: geld verdienen
vóór onze klanten in plaats van áán onze klanten..

Wat wilt u bereiken binnen Voergroep Zuid?
We hebben het afgelopen half jaar de strategie verder verscherpt. De
ontwikkelingen gaan snel en daar spelen we op in. Tactisch door nu de juiste
dingen te doen, maar ook met een meerjarenplan om de continuïteit te
waarborgen. Binnen Voergroep Zuid maken we onderscheid tussen agrarische
activiteiten en niet-agrarische activiteiten. Onze strategie is erop gericht om de
agrarische activiteiten (voer en grondstoffen) te versterken en de niet-agrarische
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activiteiten (Verzekeringen, Retail en de Uitgeverij) staan ten dienste van de
agrarische activiteiten en dienen winstgevend te zijn. De winst die de nietagrarische activiteiten maken sluizen we door naar de agrarische activiteiten,
waarmee we het voerbedrijf sterker maken. Bovendien letten we scherp op de
kosten: we willen gericht geld uitgeven aan zaken die ons bedrijf sterker maken.
Dat is in het belang van Voergroep Zuid én onze klanten.

Hoe ziet u de toekomst voor ons agrariërs in Nederland?
Ik ben er van overtuigd dat de agrarische sector in Nederland een belangrijke
positie behoudt. Er komen wel meer verschillen: je ziet echte ondernemers
ontstaan die efficiënt en grootschalig produceren en ondernemers die dit
combineren met meer balans tussen werken privé. Maar ook ondernemers die
kleinschalig blijven met nevenactiviteiten. Niets is standaard en het vergt meer
maatwerk.
De landbouw verdwijnt niet uit Nederland en alle veranderingen komen op een
goede manier terecht. Uiteindelijk produceren we voedsel en leggen we de basis
voor ons bestaan. Dat zal altijd nodig blijven.

Kunnen we de hele wereld bedienen?
We zijn een klein land, dicht bevolkt met een hoogwaardige agrarische sector.
De landbouw komt in de verdrukking en we moeten de ruimte goed vullen en
het landschap beheren. Er moet een balans komen tussen al die verschillende
stakeholders en belanghebbenden. Dat vergt afstemming en draagvlak.
Boeren zijn overtuigd dat ze goed bezig zijn. Burgers en de anderen hebben soms
een ander beeld. Daarom is het belang van goed communiceren belangrijk: we
moeten immers wel samenleven op het kleine stukje aarde. We moeten de
agrarische sector blijven promoten én goed uit blijven leggen wát we doen,
wáárom we het doen én het laten zien. We kunnen niet alles onbeperkt blijven
doen zoals het vroeger was. Communicatie, openheid en transparantie is het
belangrijkste.

Als u één dag iets zelf mocht beslissen binnen Voergroep Zuid, wat zou
dat dan zijn?
Ik mag gelukkig veel dingen beslissen. Alleen doen we dit wel gezamenlijk. Wat ik
belangrijk vind is de gedragenheid voor een besluit als team. Iets anders kan ik
niet opnoemen. Ik ben echt een teamplayer: we doen het samen.
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Welke dag uit uw leven, zou u nog eens willen beleven?
De sociaal wenselijke antwoorden zijn je trouwdag en de geboortes van je
kinderen: dat waren prachtige dagen. Maar als ik nog eens terug denk aan wat
ik in mijn 60 jaar beleefd heb, denk ik vaak terug aan een bijzondere ervaring. Ik
ben met mijn oudste dochter 4 weken door Argentinië getrokken. Op een
gegeven moment zijn we walvissen gaan spotten en zagen een walvis met haar
jong. Na een half uur zwom de walvis weg en sprong ze - als een soort afscheid vlak voor ons, bijna helemaal uit het water om met een grote plons weer neer te
komen. Dat was zeer indrukwekkend.

Tenslotte wat is uw lievelingsgerecht?
Ik ben een echte carnivoor, BBQ met een lekker stukje vlees, gerookt en wat
verschroeid. Het ultieme genot om te eten!
Horry Gouvernante en Henk Verbaarschot.

“Succes in je leven, hoeft geen groot project te zijn.
Meestal volstaan enkele, maar belangrijke
veranderingen,
In onze manier van Denken!”

Hannie van Leeuwen.
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Oproep Deurne-Wiki: Wie heeft er nog Boerenbondsblaadjes?
Op 22 september 2009 werd het initiatief tot de oprichting van DeurneWiki
genomen. Bij het schrijven in DeurneWiki stuit(t)en de betrokken vrijwilligers
steeds weer op het gebrek aan authentiek bronmateriaal. Om die reden is in
2013 weer een nieuw initiatief geboren: het verzamelen, digitaliseren en online
brengen van historische Deurnese weekbladen.
In zijn boek "Rust Roest. Bemesting" (6e druk, 1908) schreef kapelaan H.W. Roes,
destijds adviseur van den Boerenbond Deurne, op pagina. 6: "Met goedvinden
van het Boerenbondsbestuur ben ik begonnen een blaadje voor geheel Peelland
uit te geven, vooral met het naaste doel, den kunstmest meer en meer bekend te
maken".
Het blaadje waar hij op doelde was het "Weekblad voor de leden van den
Boerenbond en kleinen boerenbond van Deurne en omstreken", in de
volksmond later vaak het "boerenbondsblaadje" genoemd. Het bleef bestaan tot
en met 1947. Vanaf 1948 kreeg het blaadje een andere naam ( Land- en
Tuinbouwblad) en rond 1950 kreeg het een vast formaat met een andere
opmaak en werd het tevens op een grotere doelgroep afgestemd. Vanaf 1961
werd het Land- en Tuinbouwblad vervangen door het "Weekblad voor Deurne".
De directie van het "Weekblad voor Deurne" heeft reeds de volledige
medewerking bij de digitalisering toegezegd. Hun archief, in de vorm van
ingebonden edities / jaargangen, gaat echter niet verder terug dan 1950. Het
restant moet dus gezocht worden bij personen en instanties die exemplaren van
het Boerenbondsblaadje in hun privéarchief bewaard hebben.
Ondertussen zijn er al circa 700 historische kranten van voor 1950
gedigitaliseerd. Tot nu toe zijn er echter slechts enkele exemplaren van het
"Boerenbondsblaadje" teruggevonden waarvan het oudste dateert van vrijdag
17 maart 1905.
De "stichting digitalisering historische kranten Deurne (i.o)" wil graag in contact
komen met Deurnese ZLTO-leden die exemplaren van het genoemde
boerenbondsblaadje bewaard hebben en tijdelijk ter beschikking willen stellen.
De stichting heeft tot doel deze tijdelijk ter beschikking gestelde weekblaadjes te
digitaliseren en ze voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Natuurlijk
zal de bronvermelding hierbij niet ontbreken.
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Reacties graag naar:
Theo Vosmeer
Willibrordusplantsoen 44,
5751 HX Deurne
Tel: 06-81913150
e-mail: theo@vosmeer.nl
PS.: Deurnese weekbladen, anders dan het Boerenbondsblaadje, zijn natuurlijk
ook zeer welkom.
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Wie is deze persoon....?

De vorige keer is de goede oplossing helaas niet geraden. Daarom proberen we
het nog een keer met de volgende hint:
“Deze varkensboer spant het paard niet achter de wagen…”
Volgens ons gaat deze hint vast en zeker helpen. Daarom:

Denkt u het te weten, stuur uw oplossing dan naar:
Henk Verbaarschot
Bruggenseweg 12
5752 SC Deurne
T 0493-313594 E henkverbaarschot@kpnplanet.nl
We verloten een leuke prijs onder de goede inzenders!
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Nieuws van de Rabobank:

WEL OF GEEN BEDRIJFSOPVOLGER
Dagelijks spreken wij met onze klanten over toekomstige ontwikkelingen in de
verschillende sectoren en de mogelijkheden om wel of niet uit te breiden. Steeds
vaker komt daar ook de vraag bij of er wel of geen bedrijfsopvolger is. En hoe
zorg je dat de bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging goed verloopt. Beiden zijn
lange trajecten die met veel vraagstukken en emoties samengaan. In beide
situaties zijn wij gesprekspartner voor onze klanten.
Voor ondernemers die een bedrijfsopvolger binnen de familie hebben
zijn we onlangs gestart met miniMasters Bedrijfsoverdracht. Tijdens dit traject
gaan ondernemers zich verdiepen in de belangrijkste aspecten van de
toekomstige bedrijfsoverdracht. Het hele gezin wordt daarbij meegenomen. We
werken hierbij samen met diverse deskundige partijen om alle benodigde kennis
en kunde aan tafel te krijgen.
Het komt steeds vaker voor dat een ondernemer geen opvolging
binnen de familie heeft. Wat staat de ondernemer dan te doen. Tot het eind
doorgaan, een opvolger buiten het bedrijf zoeken of anticiperen op afbouwen?
Tijdig nadenken over de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen worden,
kan fiscaal en financieel voordelen opleveren. De komende maanden besteden
we hier aandacht aan door het organiseren van bijeenkomsten Geen Opvolging!
Wat nu?
Door onder andere deze twee belangrijke thema’s tijdig bespreekbaar te
maken, hopen wij een positieve bijdrage te kunnen leveren in de keuzes die
agrarische ondernemers moeten maken. Hiermee geven we invulling aan onze
missie: U en De Peel duurzaam sterker maken, in goede en in slechte tijden.
Heeft u interesse in de miniMasters Bedrijfsoverdracht of de bijeenkomsten
Geen Opvolging! Wat nu? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken graag met
u naar de mogelijkheden.
Jorrit Dekkers | manager Grootzakelijk | Telefoon: 06 – 22 21 20 31
Jorrit.Dekkers@rabobank.nl
Martine Versteeg | manager Food & Agri | Telefoon: 06 22 86 22 15
Martine.Versteeg@rabobank.nl
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Wij feliciteren Erik Manders en Yvon Lenssen (bestuurslid ZLTO
Deurne) van harte met hun huwelijk (16-9-2017)
Heel veel geluk toegewenst samen!

Agenda:
Voor een overzicht van de diverse activiteiten in onze afdeling, neem eens een
kijkje op onze website: www.zltodeurne.nl

Versterking redactie De Ploeg:
Wij zijn als redactie op zoek naar versterking van ons ‘ploegje’ mensen dat 3 x
per jaar tracht een interessant, leuk en leesbaar boekje voor onze leden in elkaar
te zetten. Henk Verbaarschot wil namelijk na 10 jaar redactiedienst plaats maken
voor nieuw bloed. Dus, heb je interesse, meld je dan aan bij een van onze
redactieleden (zie pagina 2). Je kunt gerust ook eerst eens een keer mee draaien,
om te zien of het wat voor je is. Je bent van Harte Welkom!
59

60

61

