Samenstelling Bestuur:
Naam

Plaats

William
Meulendijks

Adres
E-mailadres
Wittedijk 9
info@meulendijks.biz

Mariëlle van
Lieshout

Straatsebaan 6
mobichamp@gmail.com

5757PX
Liessel

0493-341319
0493-342719
06-24877718

John
Verhoeven

Eikenlaan 45
Verhoeven.geboers@hetnet.nl

5757PS
Liessel

0493-342258
06-20976319

Carola van
de Beek
Yvon
Lenssen
Jeroen
Kuijpers

Milhezerweg 86
carola@vdbeekdeurne.nl
Eekhof 3
yvonlenssen@gmail.com
Walsbergseweg 38
Jeroen_kuijpers38@hotmail.com

5752PL
Deurne
5752AB
Deurne
5752PA
Deurne

0493-310561
06-22586891
06-1095 5756
0493-311472
06-5247 8299

Ruimtelijke
Ordening/Milieu

Marielle
Zwakhoven

Parallelweg 149
zltodeurne@zlto.nl

5754AM
Deurne

06-50594525

Secretariaat

Website afdeling Deurne:

www.zltodeurne.nl

Mailadres:

zltodeurne@zlto.nl

Twitter:

5754PP
Deurne

Tel/fax
Nummer
0493-323887
06-27097969

Functie
Voorzitter ZLTO
Deurne/
Varkenshouderij/
Milieu/
Ruimtelijke
Ordening
Penningmeester/
Website/Social
Media/PR
Vice-Voorzitter
ZLTO Deurne/
Rundveehouderij
/Akkerbouw/
Water
Varkenshouderij
Rundveehouderij

@zltodeurne

Facebook:
Portefeuillehouders buiten het bestuur:
Henk van Horen
Theo van Deursen
Michiel Penninx

Vollegrondstuinbouw
Paardenhouderij
Glastuinbouw

thvandeursen@hotmail.com
michiel.penninx@planet.nl

Eenentwintigste jaargang, 1e editie, april 2017
Inhoud:

1

Van de redactie,
Het is weer voorjaar. Wanneer ik mijn
voorwoordje schrijf, voor deze eerste
editie van De Ploeg in 2017, is de klok net
vooruit gezet. De dagen zijn langer en
zolang het licht is blijven wij ‘boeren’ aan
het werk. De tuin kan nog worden gedaan,
de mest kan het land op, het erf
opgeruimd. Van die eerste voorjaarszon
krijgen we energie, zin om naar buiten te
gaan waar altijd wel wat te doen is.

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

Redactie en advertenties:
Marielle Zwakhoven
Parallelweg 149

Wij hebben met de redactie ons best
5754AM Deurne
gedaan om er een mooie editie van te
zltodeurne@zlto.nl
maken. Zoals U wellicht in de vorige
uitgave heeft gelezen, hebben wij een
nieuw redactielid: Horry Gouvernante stelt zich aan u voor. Verder een
interessant interview met de directeur van ZLTO, mevrouw Elies Lemkes.
Ondanks haar drukke agenda, nam zij dik een half uur de tijd om onze vragen te
beantwoorden. Ook schrijft de jonge, enthousiaste Jessie Hesseling over haar
passie, de veehouderij. En dan in de rubriek `Er was eens een Boer` een mooi
stukje van Frans Geboers. Dus zowel de jonge generatie als de oudere komen
aan het woord.
Zoals altijd leest u ook het laatste nieuws van het bestuur, inclusief de bijdragen
vanuit de verschillende vakgroepen. John van Paassen praat ons bij over de
laatste ontwikkelingen omtrent Kumac, dat net het 10-jarig bestaan heeft
gevierd! En de actieve damesstudieclub is ter afsluiting van het seizoen een
dagje op excursie geweest. Ook daarover meer in deze Ploeg. Een woordje van
onze adverteerders is geschreven door Nellie Goevaerts uit Liessel, die er voor
zorgt dat ons boekje er altijd perfect gedrukt uitziet!
Wij hopen dat u met plezier deze editie leest, bijvoorbeeld
werkdag met een welverdiende, lekkere kop koffie!

na een lange

Groeten, Carola van de Beek.
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Van de voorzitter,

Het eerste kwartaal zit er al weer op en na een iets te nat begin, kunnen we nu
volop aan de slag op het land!
Na het extreem natte seizoen vorig jaar hoop ik nu op een extreem goed jaar!
Ook in andere sector is het jaar weer beter begonnen en wordt er weer geld
verdiend.
In de varkenshouderij komen prijzen voor die in jaren niet voor gekomen zijn en
in de melkveehouderij trekken de prijzen ook weer aan.
Maar ook de tuinbouwsector maakt een betere tijd door. En dit is ook weer te
merken in de interesse in glastuinbouwlocaties.
Dit kunnen we ook weer eens goed gebruiken na een aantal spannende jaren.
De opbrengsten zijn natuurlijk een belangrijk ding in de bedrijfsvoering, maar
ontwikkeling van je bedrijf is ook belangrijk. En op dit punt wordt het de
komende tijd wel spannend!
De verordening ruimte treedt in werking en we hebben nog steeds te maken met
een te strakke PAS-wetgeving in Brabant! Maar ook in Deurne staat de derde
herziening van het bestemmingsplan dit jaar op de rol.
En dan nog een nieuw kabinet waarbij, zoals het er nu naar uit ziet, GroenLinks
mee gaat regeren.
Dit allemaal geeft aan dat we dit jaar als belangenbehartiger weer vol aan de bak
moeten en gaan!

William Meulendijks, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne.
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Van de bestuurstafel:
Glasvezel
Het doel is om geheel Deurne te voorzien van glasvezel en dit niet te beperken
tot alleen het buitengebied. Glasvezel is stabiel, heeft een vaste kwaliteit en
genoeg capaciteit. Er wordt gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Wethouder Verhees werkt hard aan dit project. Eind 2017 moet duidelijk zijn of
de ambities haalbaar zijn.

Openbare verlichting
Er zullen op termijn 1200-1500 lichtpunten in de gemeente Deurne gaan
verdwijnen. De verlichting die blijft zal ook na 23.30 uur blijven branden en alle
fietspaden zullen worden verlicht. In Neerkant worden de plannen al uitgevoerd.

Hemelwaterafvoer
Als gevolg van verstening en de grotere pieken kan het water in sommige
gebieden niet snel genoeg afgevoerd worden. Er zal meer bewustwording
moeten komen bij ondernemers. Wat kunnen we zelf doen om in de toekomst
de pieken zoals die nu soms voorkomen op te vangen? Regenwater indirect of
met vertraging op sloten lozen? Afdammen? De verwachting is dat de
grondwaterstand 15-20 cm zal dalen, in dat kader moeten we daarom proberen
om het water langer vast te houden. Het is een gezamenlijk probleem wat we
hebben, en dit zullen we dan ook op deze manier op moeten pakken.

Ontwerpverordening ruimte provincie Noord Brabant
Deurne heeft ter aanvulling van de zienswijze van ZLTO Den Bosch aangegeven
dat er in het buitengebied mogelijkheden zijn voor locaties voor
mestverwerking. Het is echter nauwelijks tot niet mogelijk is om mestverwerking
bij derden te realiseren door middel van pijpleidingen naar centrale punten.

PRIMAG
ZLTO had een brief opgesteld voor alle raadsleden, ter voorbereiding van de
raadsvergadering over het PRIMAG. Het standpunt werd verdedigt dat het met
name voor de lange termijn zinvol is om een PRIMAG te behouden. We zijn dan
ook tevreden dat het PRIMAG is vastgesteld. Begin juni ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De inkadering van het PRIMAG is
beleidsmatig bekeken. Bekijk deze plannen zelf ook kritisch, mogelijk zijn ze voor
uw bedrijfsvoering van belang.
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 Rundvee:
Het jaar is voor onze sector roerig begonnen, net zoals we het vorige jaar
afsloten hebben. We begonnen met de onzekerheid rondom het fosfaat
akkoord. Daar bovenop ook nog eens een enorme daling van de melkprijs in
januari van -3 cent per liter. Gelukkig zien we de afgelopen maanden weer een
stijging van de melkprijs die nu redelijk stabiel lijkt te blijven op 36 cent.

Fosfaatreductieplan:
Inmiddels is 1 maart 2017 gepasseerd wat betekent dat het fosfaatreductieplan
in werking is getreden. Voor vele van ons een datum die we niet snel zullen
vergeten. Zoals andere collega’s het ook wel verwoorden: ‘het grote koeienruimen is begonnen’. En dat is het: de overgebleven maanden van dit jaar zullen
zo’n 166.000 koeien ons moeten verlaten door middel van slacht of export. Niet
alleen melkkoeien maar ook vrouwelijk vleesvee telt mee met deze regeling.
Zoals bij iedereen inmiddels wel bekend, wordt het plan uitgevoerd voor het
behoud van onze derogatie. Derogatie voor dit jaar, maar ook zeker voor behoud
in komende periode van 2018 tot 2021.
In de fosfaat regeling wordt de rundveestapel dit jaar stapsgewijs verkleind. Elk
bedrijf moet met het aantal GVE’s (Groot Vee Eenheden) terug naar het niveau
van 2 juli 2015 (peildatum) minus 4%. Grondgebonden bedrijven worden
uitgezonderd van de korting van 4%.
Hierbij telt een rund dat minimaal 1 keer gekalfd heeft als 1 GVE. Een vrouwelijk
rund ouder dan 1 jaar en niet gekalfd als 0,53 GVE, en een vrouwelijk rund
jonger dan 1 jaar als 0,23 GVE.
Bedrijven moeten dit jaar de GVE’s verminderen zolang als zij niet voldoen aan
het aantal GVE’s op de peildatum minus de eventuele korting.
De overgebleven maanden van dit jaar zijn verdeeld in vijf periodes van twee
maanden. In die maanden moet ieder bedrijf volgens een formule het aantal
GVE’s verminderen. Naast het reductieplan op basis van GVE vermindering per
bedrijf, vindt er ook reductie plaats via het voerspoor en middels een
stoppersregeling.
Medio februari was het dan zover. Melkveebedrijven konden zich vanaf die
datum inschrijven voor de eerste ronde van de stoppersregeling. 498 bedrijven
hebben zich de eerste dag ingeschreven. Dit waren vier keer zoveel bedrijven als
het budget toestond. Gelukkig lijkt het erop dat alle bedrijven die zich meteen
ingeschreven hebben ook toezegging krijgen vanuit Den Haag.
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Van de ene kant natuurlijk ongekend dat zoveel bedrijven willen of gedwongen
moeten stoppen met hun bedrijf, mede veroorzaakt door de trage en vage
regelgeving van onze regering. Aan de andere kant biedt de regeling hopelijk
voor de stoppers wat ze ervan verwachten, en voor de overblijvers wat ruimte
op de interne markten en natuurlijk behoud van derogatie.

Tweede Kamer Verkiezingen:
Half maart mochten we allemaal stemmen voor de Tweede Kamer Verkiezingen.
Een belangrijk moment ook voor onze sector. Persoonlijk denk ik dat de uitslag
kansen bied voor onze sector met als grootste partijen de VVD en het CDA.
Natuurlijk is het afwachten hoe de formatie van het nieuwe kabinet eruit komt
te zien. Blijven we in het voordeel? Of krijgen we het nog lastig met partijen
zoals GroenLinks in het mogelijke nieuwe kabinet?
Een lichtpuntje, dat alvast vaststaat na de uitslag, is dat er eindelijk weer een
melkveehouder in de Tweede Kamer plaats neemt. Von Martels staat op de lijst
van het CDA en heeft zoveel voorkeursstemmen gekregen dat hij definitief een
zetel in de tweede kamer krijgt. Met dit goede nieuws én de kans op het
herintreden van een Minister van Landbouw, hoop ik dat de komende vier jaar
kansen biedt voor de melkveehouderij. Meer duidelijkheid, betere regels,
eerlijke kansen en goede prijzen voor onze sector.
Ook van belang is de bemoeienis van onze regering op de praktische inhoud van
onze sector. Denk hierbij aan fokkerijbeleid en eventuele verplichte weidegang.
Hopelijk ziet de nieuwe regering in dat het niet nodig is om hier wetten en regels
voor te maken, en dit over te laten aan onze eigen sector.
Tegen de tijd dat deze editie uitkomt hebben sommigen de eerste grassnede
alweer in de kuil zitten. Het groeiseizoen lijkt goed begonnen, iedereen is druk in
de weer op het land. Hopelijk houden we deze positieve markprijzen en
weersomstandigheden vast voor het gehele jaar.
Met vriendelijke groeten,
Yvon Lenssen.
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Vakgroep Varkens:
In de varkenshouderij staan er komende tijd veel zaken op de rol.
Na een aantal bestuurlijke spanningen gaat één varkensgeluid er nu echt komen!
Komende maand worden de statuten voorgelegd aan de leden en zal er een
overgangsbestuur gevormd worden om de organisatie het komende half jaar
vorm te geven. Na dat half jaar, rond november, zal er dan een definitief bestuur
komen en is één varkensgeluid 1 januari 2018 echt een feit! Eén sterke
belangenbehartiger in de varkenshouderij die een zeer sterke binding zal hebben
met de LTO (en ZLTO).
Ook zal er binnenkort meer bekend worden over de fosfaatreductie regeling.
Hier staat de varkenshouderij voor 1 miljoen kilogram fosfaatreductie aan de lat
voor 1 jaar! Wat wel belangrijk is dat het vrijwillig is, en dat er een vergoeding
voor staat als het jou past om er aan mee te doen!
Ruimtelijk gezien passeren er de komende tijd ook een aantal dingen.
Deze kunnen voor de ontwikkeling van onze bedrijven grote impact hebben.
In Brabant willen ze namelijk het stikstofconvenant vervroegen van 2028 naar
2020. Dat zou betekenen dat alle stallen die nog geen stikstof reducerende
technieken bevatten voor 2020 aangepast moeten worden. Dit is absoluut
onacceptabel!
Dan ook nog de stalderingsregeling die er voor zorgt dat de innoverende
bedrijven de oude rommel op moeten
ruimen.
Op al deze zaken zullen we ook als ZLTO
er bovenop zitten en er alles aandoen
om dit te voorkomen! Je zult hier de
komende tijd ook nog het een en ander
van lezen in de Nieuwe Oogst.
William Meulendijks.
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Portefeuille Water:
17-04-2017
De enorme waterschade van vorig jaar juni houdt de bestuurders binnen ZLTO
nog steeds enorm bezig. Er is veel overleg met de waterschappen over hoe in de
toekomst de watersystemen beter stuurbaar kunnen worden. Ook wordt er nog
steeds fel gestreden voor een veel flexibeler maaibeleid.
In de Nieuwe Oogst van 15 april jl. staat op pagina 12 een achtergrondverhaal
over de spanningen en over het vertrouwen naar elkaar toe wat hier betrekking
op heeft.

Gemeentelijk maaibeleid :
In Noord Deurne zijn in februari/maart alle gemeentesloten volgens het nieuwe
maaibeleid gemaaid . Dit wil zeggen dat iedereen een brief van de gemeente
heeft gehad en daar een keuze uit enkele opties kan maken. Begin April hebben
we dit met de Gemeente en de aannemer besproken. We kwamen tot de
conclusie dat het maaien zo naar tevredenheid werkt, maar dat het opruimen
van het zwerfafval niet goed loopt. De verantwoordelijke wethouder heeft
beloofd om dit te verbeteren. De Gemeente is ook voornemens om dit jaar een
aantal knelpunten aan te pakken.
Er wordt begonnen bij de Breemortelweg, `t Loon en bij Coppelmans. Er wordt
gestart met een watersysteemanalyse om de afvoerknelpunten te berekenen als
basis voor een oplossing.
Groeten John Verhoeven.
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Damesstudieclub:
Dinsdag 4 april was het weer zover, het jaarlijkse uitje ter afsluiting van het
seizoen van de damesstudieclub.
We kwamen met 22 dames samen bij de Philips Fruittuin in Eindhoven. We
werden ontvangen met koffie en een lekker stuk appeltaart. Na eerst wat te
hebben bij gebuurt gingen we de boomgaard bekijken. De eigenaresse vertelde
vol enthousiasme over haar bedrijf.
In eerste instantie bestond de boomgaard uit 24 hectare fruit, nu resteert nog 11
hectare. Op deze manier kunnen ze al hun fruit zelf vermarkten en hoeven ze
niet aan de veiling te leveren. Het minder mooie fruit bijvoorbeeld ging in
appelmoes of appeltaart. In eerste instantie werd er op biologische wijze geteeld
maar dat leverde toch teveel problemen op. Nu is het bedrijf weer gangbaar. Ze
hebben wel elementen vanuit hun biologische periode in hun huidige
bedrijfsvoering ingepast.
Na de rondleiding was het tijd voor een heerlijke lunch en moesten we weer
vertrekken naar de volgende locatie, het pluimveebedrijf van de familie
Claessens Jenniskens.
Daar werden we hartelijke ontvangen door Marian. Al snel bleek dat ook zij een
goede vertelster is. Allereerst mochten we een kijkje nemen in Landhuis
IJsstelsteyn, het voormalige woonhuis van de familie Houben dat enkele jaren
terug is aangekocht door het echtpaar Claessens. Zij hebben het hele woonhuis
ingericht als groepsaccomodatie. Het zag er tot in de puntjes verzorgd uit. Ook
de parkachtige tuin rondom het huis was een lust voor het oog.
Daarna gingen we naar het pluimveebedrijf van de familie. Nadat we voorzien
waren van koffie en wat lekkers, kregen we een presentatie te zien van het hele
bedrijf. Hier worden de kippen helemaal zelf opgefokt tot legkippen. De familie
heeft op meerdere locaties bedrijven. Het echtpaar is in 2013 agrarisch
ondernemer van het jaar geworden. Bij een van de gelegenheden waar Marian
in die tijd sprak, was er een erg negatieve stemming over de sector. 2013 was
ook een erg slecht jaar. Al pratend is er toen een stel vrouwen opgestaan om de
sector op een goed en leuke manier op de kaart te zetten. Deze dames noemen
zichzelf Mmmeggies. Zij komen enkele keren bij elkaar om leuke promotie acties
op te zetten. Zo waren ze afgelopen jaar te vinden op de Nijmeegse 4-Daagse om
de deelnemers te voorzien van een lekker gekookt eitje. Dit levert veel positieve
reactie op.
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Tot slot zetten John en Marianne zich in voor Big Challenge. Dit jaar fietst hun
jongste dochter mee. Mieke zorgt ervoor dat er vanuit onze groep een bijdrage
naar dit goede doel gaat.
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PR-activiteiten 2017 ZLTO Deurne
In de vorige editie hebben jullie kunnen lezen dat er voor dit jaar diverse
activiteiten op ons programma staan. Wij zijn met de werkgroep druk bezig met
alle voorbereidingen hier omtrent. De definitieve activiteiten, de deelnemende
bedrijven en de datums waarop de activiteiten plaats vinden zijn ondertussen
bekend. De aftrap wordt gedaan met het POP-up restaurant, gevolgd door Toer
de boer en tot slot in september het boerenontbijt.

POP UP restaurant
Datum: zondag 4 juni + maandag 5 juni
Locatie: de Kasteeltuin in Deurne
Er wordt een sprankelend diner verzorgd met verse ingrediënten uit de streek.
De leveranciers van deze producten mogen tijdens het diner een korte
toelichting geven over hun product. Heb jij een product wat je graag onder de
aandacht zou willen brengen dan krijg je tijdens deze activiteit een unieke kans.
Omdat de organisatie van het POP UP restaurant in handen is van Natuurpoort
de Peel kun je voor vragen over het aanleveren van producten het beste contact
opnemen met Leny van den Eijnden. Binnenkort zullen er tickets worden
verkocht om deel te nemen aan het diner. Iedereen is welkom om te genieten
van deze unieke ervaring.

Toer de boer
Datum: zondag 2 juli
Tijdstip: 11.00-16.00 uur
Locaties:
Familie Kuijpers, Walsbergseweg 38 in Deurne
Familie Verberne, Schooteindseweg 24 in Vlierden
Familie van Lieshout, Straatsebaan 6 in Liessel
Natuurpoort de Peel, Leegveld 6 in Deurne
Ossenbeemd, Haageind in Deurne
Een fietstocht langs agrarische bedrijven uit het project FoodLabPeel en Food
Heroes. Voorafgaand aan toer de boer zal er een prijsvraag plaatsvinden. In
leegstaande winkelpanden in het centrum van Deurne zullen een aantal etalages
ingericht worden ter promotie van Toer de boer. Bij inschrijving worden
picknickkleden aangeboden. Gezellig picknicken bij de boer en genieten van
lekkere hapjes die bij de deelnemers worden uitgedeeld. Op de bedrijven wordt
uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken maar ook worden de projecten
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van FoodLabPeel en Food Heroes “tentoongesteld”. Er zullen hapjes worden
uitgedeeld en voor de kinderen is er volop vermaak. Kortom een hoop
gezelligheid wat u zeker niet mag missen.
Voor de prijsvraag zijn we nog op zoek naar prijzen. We willen onze leden de
kans geven om prijzen beschikbaar te stellen waarmee je bekendheid kunt geven
aan de producten of diensten die jullie bedrijven bieden. Alle prijzen zijn welkom
van een lekker stuk vlees tot een overnachting op de boerderij.
Wanneer je iets beschikbaar wilt stellen neem dan contact op met Carola van de
Beek.

Boerenontbijt
Datum: zondag 3 September
Locatie: Familie Verhoeven, Eikenlaan 45 in Liessel
Tijdstip: 11.00 tot 13.00 uur
De reacties die we hebben ontvangen na het boerenontbijt, vorig jaar in
september, waren geweldig. Daarom gaan we nogmaals een ontbijt organiseren
tussen de koeien. Wederom op het moderne melkveebedrijf van de Fam.
Verhoeven. Tijdens het ontbijt vertellen boeren over hun bedrijf, en is er voor de
gasten volop gelegenheid om vragen te stellen. Ondertussen geniet men van een
(h)eerlijk boerenontbijt met streekproducten. Een unieke kans, vooral ook voor
de burger, om het `boerenleven` te proeven, zien en te beleven. Binnenkort
zullen er tickets worden verkocht om deel te nemen aan het boerenontbijt.
Voor het vele werk wat de organisatie van deze activiteiten met zich mee brengt,
kunnen wij hulp goed gebruiken. Tijdens de fietstocht zou het bijvoorbeeld
prachtig zijn als de deelnemende bedrijven op hulp van collega’s kunnen
rekenen.
Wat is er nu mooier dan dat een aantal producenten meer bekendheid en uitleg
wil geven over hun eigen producten tijdens het POP UP restaurant of iets aan
willen bieden voor de prijsvraag.
Voor ideeën, vragen en hulp kun je contact opnemen met onderstaande
personen. We hopen de komende maanden de agrarische sector in Deurne
positief of de kaart te zetten. Dit kunnen we echter niet alleen en hopen daarom
op jullie medewerking! Graag horen wij van jullie, en tot ziens bij de activiteiten!
Carola van de Beek 06 22586891; Leny van den Eijnden 06 53350370
Horry Gouvernante 06 53615046; Marielle van Lieshout 06 24877718;
Hanneke Verberne 06 12443721
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Paardenhouderij De Kawei:
‘Ons Kleine wondertje’

Op 10 april 2000, dus nu 17 jaar geleden, werd er een heel klein merrie veulentje
bij ons geboren: Nika. We waren allemaal heel blij. Het was een heel mooie
diertje met veel levenslust. Het viel ons op dat ze vaak bij de moeder stond te
drinken en er melk op de grond drupte. We keken eens goed naar het veulentje
en zagen dat de melk die ze dronk door de neus terug kwam en op de grond
drupte. Dat was natuurlijk niet goed. We hadden het veulentje op de rug gelegd
en in de mond gekeken , we zagen dat ze een open gehemelte had en vroegen
ons af wat we hiermee moesten doen. We hadden de dierenarts geraadpleegd
en die vertelde ons dat de meeste veulentjes dit niet overleefden. De kans op
een longontsteking was erg groot. Dat was een grote teleurstelling, we zeiden
tegen elkaar ‘we zien wel’.
Zo gezegd zo gedaan en al gauw zagen we dat ze niet zo wilde groeien. Er zat wel
nog steeds veel levenslust in en dat was een pluspunt, het was een vechtertje. Ze
was ook verzot op suiker en daar had ik al gauw geweekte brokjes bijgedaan
zodat ze meer voedingsstoffen binnen kreeg. Ze kwam ook al gauw uit mijn hand
eten. Het werd wel allemaal een vieze bedoeling want ook die brokjes kwamen
voor een deel weer uit haar neus. Ze likte dat dan wel weer op.
Tegen de tijd dat ze gras ging eten kwamen we met het volgende probleem.
Haar neus ging verstopt zitten met graspropjes. Ze had al snel door dat ze met
niezen de proppen er ook weer uit kon blazen. Als ze ging drinken zoog ze het
water uit het waterbakje en hield haar hoofdje omhoog zodat het in haar keel
liep. Zodra ze haar hoofdje weer naar beneden boog liep er ook weer een
gedeelte terug uit haar neus.
Na 3 jaar hebben we haar een hoofdstel en bit in gedaan dat ging zonder
problemen. Uiteindelijk zijn er kinderen op gaan rijden. Ze had er altijd zin in de,
oortjes naar voren en lekker vooruit. Ze kon ook goed springen. Zo heeft ze de
eerste jaren wat manege lesjes gelopen met kinderen uit de buurt en van
pensionklanten. Je moet wel altijd opletten waar je gaat staan want ze veegt
graag haar vieze neus aan je af en snottert wat meer dan een (gezonde) pony.
Ook hoest ze elke keer als je begint met rijden want dan komt er vocht in de
longen, maar na een tijdje gaat dat ook over. Ze heeft een enorme
vechtersmentaliteit daardoor heeft ze ook leren leven met haar handicap.
Ondertussen zijn er kleinkinderen gekomen die ook graag wilde ponyrijden. Ze
zijn met Nika aan de slag gegaan en op haar 15e jaar is ze aan haar wedstrijd
carrière begonnen. Met haar amazone Vera is ze al meteen geselecteerd voor
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de Brabantse kampioenschappen springen en dressuur. Ze hebben samen al
vele prijzen gewonnen. In Oktober hebben ze met een team van HSV ’t Hoefke
ook meegedaan aan de clubkampioenschappen. Ze waren daar kampioen
geworden en mochten daarom afgelopen maart naar de Brabantse
kampioenschappen waar ze met het team van HSV ’t Hoefke de kampioenstitel
hebben gewonnen, een prachtig resultaat!
Ook gaan ze nu eventing rijden dat wil zeggen dressuur, springen en crossen.
Dat is weer een nieuwe uitdaging.
We hopen nog lang veel plezier van ons klein wondertje te hebben.
Portefeuillehouder paardenhouderij ZLTO Deurne,
Theo van Deursen
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Nieuws van Kumac: Het 10 jarig bestaan
De tijd vliegt. Het is al tien jaar geleden dat Demac en de familie Kuunders
Kumac opgericht hebben. Er is daarom een leuk feestje gehouden in de
‘Peelpoort’.
De ontwikkelingen gaan echter door. Zoals u weet maken we nu drie producten.
Fertex (dikke fractie) welke we zelf exportwaardig maken en in het buitenland
afzetten. Loosbaar water wat op de sloot gaat (terug naar de natuur). En fertraat
(concentraat) wat we als kunstmestvervanger mogen gebruiken. Voor dit laatste
zijn we weer een stap verder: we gaan een nieuwe R&O bouwen om nog meer
water uit het fertraat te halen en om meer kuubs te kunnen verwerken.
Hierdoor moeten de kosten verder dalen. Hoe meer loosbaar water en hoe meer
kuubs je verwerkt bij gelijkblijvende vaste kosten, hoe lager de
verwerkingskosten worden.
De laatste jaren hebben we steeds tussen de 60 en 70.000 kuub verwerkt.
Terwijl we een vergunning hebben voor 80.000 kuub. Dus de ruimte is er. De
financiering komt van nieuwe verwerkingscontracten die we verkocht hebben
(13.500 kuub) voor de uitbreiding. 90% is per mail gekocht door bestaande
leden. En er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen. Ook hebben we een
bijdrage van 50% subsidie aangevraagd via de nieuwe POV regeling.
De bestaande leden vinden het makkelijk dat er 12 maanden per jaar een aantal
vrachten per maand weggaan, en dat dan meteen de verwerkingsplicht is
ingevuld. Voor alle kuubs krijgt men verwerkingsrechten. Geen gemekker, ieder
doet er alles aan om zijn afspraken na te komen. En met een verwerkingsprijs
van €21.50 bij 4 kilogram fosfaat (inclusief 4kg VVO) zijn we zeer concurrerend
Dit is vergelijkbaar met een prijs van ongeveer €18,- bij 4kg als je hem naar de
akkerbouw afzet .
De prijs voor varkensmest ligt nu flink hoger. Ik vindt het daarom vreemd dat de
voorlichtingsbijeenkomst die we voor ZLTO leden georganiseerd hebben, niet
meer varkenshouders heeft getrokken. We hopen in de zomer onze nieuwe
installatie in gebruik te nemen, zodat we volgende winter al minder opslag nodig
hebben. Meer water maken betekent immers minder Fertraat(concentraat) en
toch meer kunnen verwerken.
Zo komen we samen steeds verder. Het is echter geen eenvoudige weg die we
bewandelen. We zijn begonnen met een T-ford, rijden nu in een Vectra en we
willen naar een Tesla. De mestkosten moeten verder omlaag en de mest afzet
mag geen probleem zijn. Één ding is zeker: het mestprobleem wordt opgelost.
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Doen we het zelf niet, dan doen anderen (de politiek?)het wel, maar: het wordt
opgelost.
Wilt u dit groeiseizoen nog een keer uw gewas bemesten met Fertraat, dan weet
u ons te vinden. Voor de rest wensen wij u een hele fijne zomer toe.
Gegroet John van Paassen,
namens Demac/Kumac .
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Jongeren in de veehouderij: Jessie Hesseling
Mijn naam is Jessie Hesseling, 21 jaar en ik woon in Helmond. Ik heb geen
boerenachtergrond, sterker nog, niemand uit mijn familie houdt dieren. Ondanks
dat rijd ik al mijn hele leven paard en heb ik sinds mijn negende een eigen pony.
Deze pony heb ik nog steeds, ze is nu met pensioen maar ze dient als gezelschap
voor mijn jonge paard van bijna vijf jaar oud. Daarnaast hebben we nog een
hond.
Ik heb al mijn hele leven geroepen dat ik dierenarts wilde worden, dus in mijn
middelbare schooltijd ik regelde zelf een paar meeloopdagen bij verschillende
dierenartsen. Zo sliep een week lang bij een gezelschapsdierenarts in Renkum en
liep ik een week mee met een paardendierenarts in Zuid Limburg. Daarnaast
belde ik Veterinair Centrum Someren en liep daar mee met een
rundveedierenarts. In deze dagen zag ik verschillende rundveebedrijven en ik
vond het prachtig! Toen ik zelf een paar kalveren mocht spuiten, was ik helemaal
verkocht. Dit wilde ik doen. De veearts gaf me dit tip om te gaan werken bij een
veebedrijf; zo zou ik ‘het wereldje’ leren kennen en beter mijn mannetje staan
als ik diergeneeskunde ging studeren. En zo geschiedde; op een mooie zomerdag
in augustus in 2013 fietste ik, met de zenuwen gierend door mijn lijf, richting
Henk Verbaarschot en legde daar mijn verhaal uit. Ik was meteen welkom en ik
heb daar in de afgelopen vier jaar ontzettend veel geleerd en gezien. Bovendien
vind ik het melken van de koeien ook erg leuk om te doen!
Behalve de stages bij dierenartsen, heb ik mijn profielwerkstuk op het VWO over
Q-koorts gedaan. Op dat moment werd niet alleen de interesse voor de
landbouwhuisdieren bevestigd, maar ook ontstond de interesse voor
volksgezondheid. Ik besloot daarom de decentrale selectie van diergeneeskunde
te gaan doen. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin ze vragen
stellen over je persoonlijkheid en je affectie met de veehouderij. Wanneer je
geselecteerd wordt, ben je na je bachelor verplicht om de master
Landbouwhuisdieren en Volksgezondheid te volgen. Inmiddels bestaat deze
toelatingsroute niet meer. De faculteit stelde mij onder andere de vraag waarom
ik geen paardendierenarts wilde worden, omdat ik al meer dan mijn halve leven
in de paarden zit. Maar ik vind juist de landbouwhuisdierensector zo interessant,
omdat deze ook een belangrijke rol speelt in volksgezondheid en
voedselveiligheid en dit maakt deze sector erg breed. Mijn ervaring op het
bedrijf van Henk Verbaarschot kwam uiteraard goed van pas tijdens deze
selectie; nog voor ik mijn eindexamens in ging, viel dan ook de brief op de mat
met het bericht dat ik welkom was op de faculteit!
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Inmiddels ben ik derdejaars diergeneeskundestudent, ik ben dus bijna aan het
einde van mijn bachelor. Aan het einde van dit jaar ga ik mijn onderzoeksstage
doen aan de andere kant van de wereld; Australië. Ondanks de dieren thuis wil ik
na mijn onderzoeksstage toch op kamers gaan in Utrecht, na drie jaar elke dag
op en neer reizen. In mijn drie jaar durende master wil ik mij naast de
landbouwhuisdieren, ook meer focussen op het ‘one health’ principe; iets wat
met de toenemende wereldbevolking steeds belangrijker wordt als we zowel de
diergezondheid als volksgezondheid willen blijven garanderen.
Wie weet kom ik u over een jaar of drie wel tegen, wanneer ik afgestudeerd
dierenarts ben!
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Jaarvergadering ZLTO: een impressie
Donderdag 30 maart jl. werd de jaarvergadering van onze ZLTO afdeling
gehouden bij De Reizende Man in Deurne. Er waren ongeveer 30 leden
aanwezig. Dit zal ongetwijfeld ook te maken hebben het mooie lenteweer van
die dag…. maar uiteraard hopen wij een volgende keer op een hogere opkomst.

Na ontvangst met koffie, thee en vlaai werd iedereen welkom geheten door
voorzitter William Meulendijks.
Met een presentatie werd teruggekeken op het roerige jaar 2016, met onder
meer de ijsstorm en de schade door de enorme hoeveelheid regen in juni in
combinatie met het tot dan toe terughoudende maaibeleid door de gemeente
Deurne. De plannen die er nog altijd liggen om het stikstofconvenant naar voren
te halen van 2028 naar 2020 en het invoeren van het PRIMAG in Deurne. Dit
gebied is onlangs aangenomen in de raad, maar moet nog verder beleidsmatig
verankerd worden. Er werd stilgestaan bij de activiteiten die onze afdeling het
afgelopen jaar (mede) organiseerde of bijwoonde, zoals het Boerenontbijt in
september, de kennismaking met de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening
Marinus Biemans, de nieuwe website van ZLTO, en diverse huiskamer- en
informatiebijeenkomsten.
In 2017 staat ook weer het een en ander op de rol om bijvoorbeeld de burgers
meer bij onze sector te betrekken. Zo is er Tour de Boer, een Pop-Up restaurant
in de Kasteeltuin, opnieuw een Boerenontbijt, en wordt het aantal
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klassenboeren (bedoeld om op locatie voorlichting te geven aan schoolklassen)
uitgebreid.
Tijdens de jaarvergadering werd uiteraard ook het financieel jaarverslag
toegelicht en goedgekeurd. Punt van zorg is het dalende ledenaantal. Door te
wijzen op het grotere belang van een centrale aanpak via ZLTO en de grotere
invloed die uitgeoefend kan worden door te spreken middels het collectief van
de vereniging, kan door alle leden wellicht nieuwe aanwas geworven worden.
Om daadkrachtig te zijn te blijven, is dit belangrijk. Verder werd bestuurslid
Mariëlle van Lieshout opnieuw verkozen, en werden vragen vanuit de zaal
beantwoord. Binnen een aantal weken wordt het uitgebreide jaarverslag op de
site van ZLTO gepubliceerd, waar alles nog eens terug te lezen is.
Na het formele gedeelte, was het de beurt aan spreker Koert Verkerk. Koert
werkt fulltime als lobbyist voor LTO Nederland in Brussel, en is daarmee
verantwoordelijk voor de coördinatie van alle lobby activiteiten op
internationaal niveau. Koert hield een interessant en boeiend verhaal over zijn
werk in Brussel en de manier waarop hij daar de belangen van de Nederlandse
boeren vertegenwoordigd. Tegelijkertijd werd het belang van de Europese Unie
haarfijn uiteengezet en tevens afgerekend met de fabel dat de EU teveel geld
kost, en er teveel landbouwsubsidie uitgereikt wordt. Afgezet tegen de juiste
cijfers (in verhouding tot de bijdrage van landbouw aan het Bruto Nationaal
Product) blijkt alles juist in verhouding en wellicht zelfs te bescheiden bemeten.
Uiteindelijk wordt rond 23.00 uur de avond afgesloten met een informele borrel.
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Even voorstellen: Ploeg-redactielid Horry Gouvernante
Carola van Beek belde mij met de vraag of ik bij de redactie van de Ploeg wilde
komen. In eerste instantie dacht ik gelijk ‘nee’. Maar was toch ook wel
nieuwsgierig hoe dit ledenblad wordt samengesteld. Daarom heb ik eerst een
vergadering meegemaakt om daarna mijn beslissing te nemen. Het was een
leuke kennismaking met de andere redactieleden en daardoor werd ik toch
enthousiast.
Mijn naam is Horry Gouvernante 52 lentes en de partner (vriendin) van Henk
Kuijpers. Ik ben de middelste van 7 kinderen, ik heb nog 4 broer en 2 zussen. Ik
ben geboren in Paramaribo, Suriname. Mijn vader is in 1969 naar Nederland
gekomen en heeft eerst een baan en een huis gezocht. Ongeveer één jaar later
kwamen wij hier in het natte en koude Nederland.
Ik heb twee lieve kinderen: dochter Lisa van 24 jaar en zoon Jim van 21 jaar. Mijn
dochter woont op zichzelf. Mijn zoon woont nog thuis. Beiden hebben een baan.
Mijn zoon is zzp-er.
Mijn allereerste baan was bij de NCB en daar mocht ik de schoenendozen vol
met bonnen en facturen van boerenbedrijven coderen. Later ging ik de richting
van Personeelszaken of wel Human Resource Management en heb ik jaren bij CZ
gewerkt in Tilburg. Waarvan de laatste twee jaren als zorgmanager wat ook heel
leuk was, totaal een andere wereld dan van Henk.
Ik ben opgegroeid in Breda en mijn moeder woont samen met Jim in ons huis. In
het begin heb ik wat kilometers versleten naar Deurne. Maar nu is het meer
andersom.
Toen ik Henk leerde kennen was ik in het begin toch wel sceptisch. Henk de
varkensboer wat voor raakvlakken zouden we hebben. Toch heeft Henk mij
interesse behoorlijk gewekt. In het begin ging ik stiekem kijken op stal. Hij wilde
mij niet op stal hebben. Als leek had ik natuurlijk vele vragen. Soms kreeg ik
antwoord maar soms keek hij mij ook echt aan van ‘hoe kom je op zo een
gedachte’. Maar het is hem niet gelukt mij uit de stal te krijgen. Zijn beeld heb ik
wat kunnen veranderen. Waardoor wij nu sinds 3 jaar samen op stal werken. Ik
de kraamstal en Henk de rest van de stallen.
Vroeger heb ik wel in de buurt van boerenbedrijven gewoond maar echt in de
stal was ik nog niet geweest. Bij ons thuis was mijn vader altijd samen met ons in
de weer met Vlaamse reuzen (konijnen). Die fokten we en verkochten deze voor
de slacht. Ook hadden we krielkippen voor de eieren, alleen aten niet alle
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kinderen de eieren vanwege het kleur verschil van het eigeel, dat was oranje
(haha biologisch waren we toen al). Daarnaast nog wat zangvogels, witte muizen
een cavia en een kater.
De laatste jaren ben ik mij door Henk meer gaan verdiepen in de agrarische
sector en de varkenshouderij. Ik vond dat Henk best zijn mooie werk en varkens
mocht laten zien aan de buitenwereld. Naar aanleiding daarvan ben ik de
FaceBook pagina Het Spekrijt
en de website www.hetspekrijt.nl gaan
ontwerpen. Nu probeer ik af en toe wat te delen met wat er bij ons op stal
gebeurd door filmpjes en verhalen.
Vorig jaar zijn wij gevraagd in het project FoodLabPeel. Daardoor hebben we
veel filmpjes gedeeld in de sociale media. Hierdoor hebben we veel volgers
gekregen, maar ook wel veel kritiek. Maar ondanks dat, konden we ook de
kritische volgers een helder en duidelijk beeld laten zien en werd er weer positief
gereageerd.
Het is hard werken op de boerderij en mijn leven is 180 graden gedraaid. Maar ik
ben blij met het skône werk wat ik nu doe en ben nog creatiever geworden in
veel opzichten. Ook in de wei hebben we het aardig aangevuld met kippen,
koeien, een paard en varkens van Het Spekrijt.
Dit is toch wel heel bijzonder. De mensen die in de buurt wonen of voorbij
fietsen waarderen het heel erg en stoppen om even te genieten van ons klein
vee.
Nu, ik denk dat ik zo wel voldoende heb verteld en wens jullie nog veel
leesplezier!
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Er was eens een boer…..: Frans Geboers
Van de redactie kreeg ik de vraag om een stukje te schijven over het
boerenbedrijf. Op de vraag hoe het is begonnen en hoe ik verder ben gegaan na
de bedrijfsoverdracht, probeer ik nu te antwoorden:
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Frans Geboers, geboren in Liessel in
1944, en getrouwd met Greet Nooijen. Samen hebben we 4 dochters en 12
kleinkinderen. Ze hebben ieder met hun echtgenoten een zelfstandig bedrijf. Ik
ben de jongste zoon uit een gezin van negen kinderen en op de boerderij in de
Eikenlaan 45 te Liessel opgegroeid.
Na de landbouwschool en avondcursussen ben ik thuis blijven werken. In 1967
heb ik de boerderij van mijn vader mogen overnemen. Met wat aanpassingen en
vernieuwingen van de grupstal naar ligboxenstal, waar mijn vader het niet altijd
mee eens was… In 1972 ben ik een maatschap met mijn broer Jan aangegaan.
We hebben samen een nieuwe ligboxenstal gezet en vele jaren een goede
samenwerking gehad. Toen zijn twee zonen in het bedrijf kwamen, is er op hun
locatie aan het Leegveld in Liessel een nieuwe stal gezet, zodat ze daar verder
konden boeren.
Koeienboer zijn was altijd mijn grote passie. De veranderingen in het melken van
de koeien ging van handmelken naar machinaal tot robots. Na een tijd ben ik een
maatschap aangegaan met dochter Helma en schoonzoon John. In 1995 hebben
wij een huis gekocht in het dorp Liessel. Zodat ik met mijn 50e jaar in het dorp
woonde. Dit naar alle tevredenheid, ofschoon het een hele verandering was.
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Toen ik 60 was ben ik uit het bedrijf gestapt. Ik ben nog vaak op de boerderij
bezig. Met klussen en tractorwerk. Dit doe ik dagelijks met veel plezier.
Zodoende blijf ik betrokken en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op
dinsdag ga ik bij mijn schoonzoon Mark Aarts werken, samen met onze
kleindochter Marloes Verhoeven. Mark heeft in St.Oedenrode een
verzamelplaats van koeien en kalveren. Ook de twee andere dochters en
schoonzonen doen regelmatig een beroep op mij. Mijn tijd word zodoende goed
ingevuld.
Hobby’s zijn er ook. Muziek is altijd een grote hobby van mij geweest. Zo was ik
23 jaar lid bij blaaskapel KiekOnsUs. Een gezellige club waar we samen veel
plezier aan hebben beleefd. Ook met paarden omgaan is altijd een grote hobby
geweest. Wekelijks ga ik met mijn kleindochter naar de ponyclub en ik bezoek
regelmatig wedstrijden. Met mooi weer span ik graag mijn Fries paard voor de
kar om een tocht te maken door peel en bos.
Dit was in het kort mijn verhaal. Hopende op een goede gezondheid en dat we er
nog lang van dit alles mogen genieten!
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Het Agrarisch Café Deurne: Een verslag
Op donderdagavond 16 februari vond het Agrarisch Café plaats in de
Natuurpoort in Deurne. Er waren drie gastsprekers uitgenodigd om iets over hun
bedrijf te vertellen met een blik op de toekomst en manier van werken.
Henk Kerkers uit Deurne kwam iets vertellen over ‘vergeten groenten’ welke hij
teelt op het perceel rond zijn boerderij. Er zijn veel groenten welke door de tijd
heen steeds minder worden gegeten of zelfs zijn vergeten. Henk zijn inspiratie is
dan ook om deze ‘vergeten groenten’ weer opnieuw te verbouwen op zijn grond
en deze weer onder de aandacht te brengen van de mensen. Dit wordt onder
andere gedaan door excursies, de verkoop van zijn producten in winkels en het
bereiden van gerechten met zijn producten door bekende chef-koks. Dit loopt
steeds beter en steeds meer mensen weten Henk te vinden wanneer het draait
om speciale groenten waarmee veel gerechten en streekproducten kunnen
worden gemaakt.
Daarnaast is Bart Witteveen van het Streeckhuys in Deurne zijn verhaal komen
vertellen over zijn bedrijf dat hij samen met zijn familie runt. Van oudsher
hadden ze vleeskalveren bij de familie Witteveen. Bart wilde het bedrijf van zijn
vader graag opvolgen. Dit was jammer genoeg niet voor hem weggelegd doordat
hij erachter kwam dat hij een allergie voor de dieren had. Hierdoor kon hij niet
dagelijks met de dieren werken, waardoor opvolging in het bedrijf lastig zou
worden. Vandaar dat de omschakeling naar het Streekhuys is gemaakt. Een
keurslagerij waarin veel producten kunnen worden verkocht zoals kaas, vlees,
groenten, dranken, etc. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een goed
draaiend bedrijf waar verschillende mensen werken. Hierin kan de familie alsnog
haar agrarische kennis kwijt. De producten uit de winkel komen van
verschillende boeren uit Deurne en omgeving, en dat kun je aan de producten
merken volgens Bart. Wat de toekomst gaat brengen is nog niet zeker voor het
Streeckhuys . Maar het belangrijkste is dat ze het bedrijf kunnen voortzetten en
ontplooien, en dat iedereen die nu in het bedrijf werkzaam is ook in de toekomst
voortuit kan binnen het bedrijf.
Ook Gerard van Driessen uit Someren kwam iets vertellen over zijn bedrijf.
Gerard heeft verschillende locaties waar vleesvarkens worden gehouden. In
totaal heeft hij rond de 40.000 vleesvarkens. Daarnaast heeft hij bij een locatie in
Lierop een biogasinstallatie waar voor het bedrijf zelf en daarnaast nog voor
1800 huishoudens aan stroom wordt geproduceerd. Elke locatie heeft een eigen
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bedrijfsleider welke verantwoordelijk is voor de bedrijfsresultaten bij het
betreffende bedrijf. Op deze wijze kan Gerard zijn tijd verantwoord indelen en
kan het overzicht per bedrijfslocatie duidelijk worden behouden. Gerard ziet nog
genoeg toekomst voor de agrarische sector in Nederland.
Dick Kroot en Mariëlle van Lieshout hebben de avond begeleid.
Kortom een interessante avond waarbij in de keuken van drie verschillende
bedrijven kon worden gekeken: op de manier van werken, de visie op de sector
én de toekomstvisie.
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Het Interview met: Elies Lemkes, directeur ZLTO
Het valt niet mee om een drukke zakenvrouw als Elies Lemkes te kunnen
plannen voor een interview. Wij waren al een paar weken bezig om een
datum vast te zetten. Tot op het laatst bleef het nog spannend, maar
uiteindelijk is het ons gelukt!
Elies Lemkes-Straver uit Nuenen, algemeen directeur van ZLTO,
omschrijven in een paar woorden valt niet mee. Wij hebben geprobeerd
om een blik te geven in haar rollen als vrouw, moeder en directeur.

Wie is Elies Lemkes?
Elies is geboren in Rotterdam en al 35 jaar
getrouwd met Jan Kees. Ze is trotse
moeder van twee zonen. Elies is
opgegroeid in een ondernemersfamilie
(textiel) waarbij iedereen hard werkte;
zelfs haar oma. Zij studeerde Sociale
Geografie aan de universiteiten van
Utrecht en Rotterdam en ze studeerde af
op de vakgebieden planologie en
regionale economie. Tijdens haar
opleiding kwamen alle facetten van de
mens en zijn omgeving aan bod.

Heeft Elies bewuste keuzes gemaakt
wat haar opleiding en werk betreft?
Na haar studie begon zij als onderzoeker bij de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders. Hier toonde ze veel interesse voor de ontwikkeling van
een nieuwe stad Almere. Het was ook een bewuste keuze. Binnen vijf jaar
na haar studie werd ze hoofd Bedrijfsvestigingen bij de gemeente Almere.
In 1995 verhuisde het gezin Lemkes naar Nuenen. Haar man kreeg een
baan bij de Rabobank en Elies had 2 jonge kinderen, maar wilde heel graag
daarbij ook werken. Ze werd adviseur bij de NV Rede, de economische
ontwikkelingsmaatschappij voor de regio. De voorloper van wat we nu
kennen als Brainport. In 2002 werd Elies directeur van Horizon (opvolger
van NV Rede) en later van Brainport Development. De Brainportregio heeft
een economische vlucht gemaakt, mede dankzij de breedbandverbinding
die Elies heeft gelegd met haar werk voor NV Rede en Horizon. Ze bracht
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bedrijven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar. Het liefst werkt ze ook
met mensen met verschillende achtergronden, bedrijven en gemeentes.

Hoe kwam Elies Lemkes bij ZLTO terecht en hoe gaat ze om met de
verantwoordelijkheid?
Door te netwerken met anderen hoorde Elies van de functie bij het ZLTO.
Elies ziet zichzelf meer als de eindverantwoordelijke. Er is een gedeelde
verantwoording en een nauwe samenwerking met het bestuur en de
medewerkers. Dit werkt heel erg prettig. In deze sector gebeurt op dit
moment van alles, van binnen en buiten.

Hoe ziet een werkdag van Elies eruit?
Om 06.00 uur staat ze op en leest ze het Eindhovens Dagblad en Het
Financieel Dagblad. Elies probeert altijd al vroeg op kantoor te zijn zo rond
07.30 uur of 08.00 uur. Daar bekijkt ze haar agenda, die meestal bestaat uit
verschillende afspraken zoals een overleg, ledenbezoek, externe zaken en ’s
avonds een bijeenkomst. Elies heeft geen hekel aan lange werkdagen.
Netwerken is heel belangrijk en dat doe je door zichtbaar te zijn en te
blijven. Ongeveer 50% van haar tijd is ze op kantoor en 50% buiten kantoor
en op het erf.
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Hoe combineer je zo een drukke baan met je gezin en je sociale
leven?
Beide zonen wonen niet meer thuis, dus dat scheelt veel werk. Haar man
heeft ook een drukke baan. De weekenddagen proberen ze het meest
samen door te brengen. Op zaterdag probeert Elies nog wat te sporten.
Verder bezoekt ze vaak een concert, familie of vrienden in het weekend.

Waar haal je de energie vandaan?
Het doel waarvoor je het doet, geeft je energie. De mensen waar je mee
werkt en die je ontmoet; leden en medewerkers voorop. En zolang je maar
gezond bent dan kun je veel aan.

Waarom zouden agrariërs lid moeten zijn van ZLTO, welke
argumenten draagt u aan?
ZLTO staat schouder aan schouder met de leden. Het verenigingsgevoel is
daarbij heel belangrijk. Leden willen zich veel eerder meer gehoord voelen:
zowel individueel als collectief. ZLTO staat voor alles wat boeren en
tuinders belangrijk vinden. Boeren kunnen het niet alleen. Ze hebben elkaar
nodig. Het verenigingsgevoel is uniek. Die sociale component is uitermate
belangrijk. Dat zal ZLTO nooit uit het oog verliezen. Elkaar steunen en
helpen in moeilijke tijden.

Het is moeilijk om jonge agrariërs te motiveren, actief te krijgen
binnen ZLTO. Hoe kijkt u er tegen aan?
Met het jongerenprogramma Jong ZLTO bereikt ZLTO door middel van
speciale activiteiten, een nieuwe groep jongeren. En ZLTO leidt jonge
bestuurders op zodat ze zich meer betrokken voelen. De belangstelling
groeit gelukkig. Boerengezinnen waar bedrijfsopvolging speelt,
ondersteunen we zo goed mogelijk.

Wat wilt u bereiken binnen ZLTO?
Boeren meer toekomstperspectief bieden met oog voor de markt en
maatschappij. De continuïteit en ontwikkeling van boerenbedrijven gaat
ons aan. Daarom willen we als ZLTO zo dichtbij mogelijk bij de leden
komen: thuis aan de keukentafel of in de kantine.

Als u 1 dag iets alleen mocht beslissen binnen ZLTO wat zou dat dan
zijn?
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De omslag in het denken over onze mooie sector in de maatschappij!

Hoe ziet u de toekomst voor ons agrariërs in Nederland?
Als de boeren geen toekomst hebben dan heeft Nederland geen toekomst.
Boeren zijn nodig en moeten de ruimte hebben om te ondernemen.
Momenteel liggen ze onder het vergrootglas van heel Nederland. Dat biedt
ook kansen. Duurzaamheid is de leidraad voor alle ontwikkelingen. De boer
is een sociale ondernemer met veel maatschappelijke plannen. Het profiel
van de sector zal veranderen, maar we blijven voedsel produceren met veel
meerwaarde. Het boerenbedrijf is de mooiste bedrijfstak van de wereld.
Die heeft de belangrijkste positie in de maatschappij en levert een bijdrage
aan een vitaal platteland, klimaat en onze leefomgeving. Internationaal
maken wij al veel indruk met Nederland. Blijf trots als boeren en kom naar
buiten. Het ledental zal weliswaar niet snel groeien. Dat is niet erg. De
verenigingscomponent blijft onverminderd belangrijk voor iedereen.

Wat zijn uw
hobby’s?
Eén keer in de
week sporten, en
verder ook
wandelen, lezen,
concert, musea en
tentoonstelling.
Elies zit ook in het
bestuur van een
orkest.

Welke dag uit u leven, zou u nog eens willen beleven?
Haar bruiloft 35 jaar geleden en de geboorte van haar twee zonen.

Tenslotte wat is uw lievelingsgerecht?
In de winter stamppot, gehaktballen en erwtensoep. In de zomer salades,
asperges en verse producten het liefst rechtstreeks van de boer!
Interview door: Horry Gouvernante, Carola van de Beek
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Even Voorstellen: Nellie Goevaerts

48

49

Informatie van de Gemeente Deurne: Hoe voorkomt u
misbruik van uw pand?
Vastgoedondernemers, agrariërs, tuinders, horeca-ondernemers en
eigenaren van winkelpanden krijgen steeds vaker te maken met
criminele activiteiten. Leegstaande bedrijfspanden, agrarische loodsen
en afgelegen plekken in het buitengebied zijn aantrekkelijke locaties
voor een hennepkwekerij of drugslaboratorium.
Hoe voorkom je nu dat je een pand verhuurt en ongewild in aanraking komt met
de criminele wereld? We helpen u graag op weg met een aantal tips en adviezen.

Wees bewust van de risico’s
Teelt de huurder hennep in uw pand? Dan loopt u als verhuurder de kans ook
verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u nergens van af wist. U draait
mogelijk op voor energiekosten, ontmantelingskosten en overige schade aan uw
pand. Deze kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s! Ook loopt u het
risico dat uw pand voor enkele maanden wordt gesloten op grond van de Wet
Damocles. Bovendien is hennepteelt en het fabriceren van synthetische drugs
vaak het werk van criminelen. Zorg dat u als pandeigenaar niet in de greep raakt
van de georganiseerde criminaliteit.

Weet aan wie u verhuurt
Het is belangrijk dat u goed weet met wie u van doen heeft en met welk doel het
pand wordt gehuurd. Een kwaadwillende huurder huurt een pand vaak door
gebruik te maken van een vals, gestolen of vermist identiteitsbewijs of op naam
van een katvanger. Dit is iemand die het pand huurt om de werkelijke gebruiker
buiten bereik te houden. Als een huurder zich niet kan legitimeren of alleen
contant wil betalen, dan kunt u er beter nog even goed over nadenken.
Datzelfde geldt voor een vaag of onlogisch verhaal over waar de huurder het
pand voor wil gaan gebruiken.

Houd toezicht op uw verhuurde pand
Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht
houdt op het pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft een
cyclus van acht tot tien weken. Na die periode kan dus weer opnieuw worden
geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. Wij raden u aan een afspraak
voor een periodieke inspectie in het huurcontract vast te leggen. Controleer bij
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de inspectie iedere ruimte in het pand, want één kleine kamer met hennep kan
al winstgevend zijn. Documenteer uw bezoek en registreer uw bevindingen met
foto’s.

Folder verkrijgbaar
Bij het Centrummanagement / Parkmanagement / ZLTO Deurne en de gemeente
Deurne is een folder verkrijgbaar met daarin meer tips en adviezen om misbruik
van uw pand te voorkomen. U kunt de folder ook downloaden:
https://www.deurne.nl/home/handhaving-en-veiligheid_43211/item/hoevoorkomt-u-misbruik-van-uw-pand_44299.html

Vermoedt u een kwekerij of drugslab in uw pand?
Denkt u dat er, ondanks al deze maatregelen, toch een hennepkwekerij of
drugslab in uw pand zit? Geef dit dan door aan de politie (0900-8844). Wilt u
liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
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Wie is deze persoon....?

Denkt u het te weten, stuur uw oplossing dan naar:
Henk Verbaarschot, Bruggenseweg 12,
5752 SC Deurne T 0493-313594 E henkverbaarschot@kpnplanet.nl
Er is een leuke prijs te verloten onder de goede inzenders.
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Lentegedicht door Antoinette:
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