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Van de redactie 
 
 
Beste Lezers, 
 
Voor u ligt de eerste editie van 2020.  
Het is ondanks deze roerige tijd toch gelukt om 
deze ploeg vorm te geven.   
 
U kunt enkele stukken van het bestuur lezen. Ook 
heeft Anke de Brouwer een artikel aangeleverd over de Coronacrisis. Daarnaast 
kunt u een interview vinden met Kathleen Goense, directeur ZLTO. In het gezin 
van geeft Marjan Rasing een kijkje in hun gezinsleven. In er was eens een boer 
geeft Jo van Dooren haar ervaringen weer.  Nelis Kools vertelt over het werk als 
commandant Brandweer. Als adverteerder stelt Pieter Keunen zich voor. Verder 
is er nieuws van gemeente en de Rabobank.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe. Ook wil ik iedereen veel sterkte toewensen in deze 
roerige tijden en hoop ik dat snel rustigere tijden aanbreken. 
 

Groet, Lins Keijzers 
 

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

  Redactie en advertenties: 
   Marielle Zwakhoven 
   zltodeurne@zlto.nl  
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Van de voorzitter 
 
Beste Lezers, 
 

Als ik dit aan het typen ben moet ik het laatste nieuws van de corona 
epidemie nog even laten bezinken. Het is niet niks wat ons als Nederland en 
Europa overkomt. Veel extra zorgen vooral over je familie ‘blijft iedereen gezond?’ 
maar ook wat ‘betekent dit voor mijn bedrijf?’, ‘hoe verder?’, ‘waar kan ik om 
advies of hulp vragen?’ etc. Vele vragen waar we lang niet overal een antwoord 
op hebben.  

We zijn als ZLTO actief de leden aan het benaderen om ten eerste te 
vragen hoe het met ze gaat en verder waar ze als bedrijf tegenaan lopen. Mijn 
ervaring is dat het heel verschillend is per sector, maar ook per bedrijf binnen een 
bepaalde sector is. Waar de een het moeilijk vindt, ziet de ander er weer een 
uitdaging in om deze crisis het hoofd te bieden. Wat wel blijft en wat je ook leest 
is dat het toch moeilijk wordt voor bedrijven om na de hagel en overstroming van 
2016, nu ook deze tegenslag positief te verwerken zowel geestelijk als financieel.  

Wat wel heel duidelijk naar boven komt is hoe onze economie afhankelijk 
is van het buitenland voor vaak de banaalste dingen. Maar ook hoe alles in elkaar 
gevlochten zit. En dus hoe afhankelijk dat we als BV Nederland zijn van import en 
export en hoe gemakkelijk dat vergeten wordt als de wereld gewoon draait. Ben 
benieuwd óf, en welke, lessen dat we trekken uit deze crisis. 

Schroom niet om te bellen naar het bestuur of naar Anke de Brouwer, 
onze relatiebeheerder voor onze afdeling. We kunnen op zijn minst een luisterend 
oor bieden en, zoals een ondernemer zei, fijn om even stoom af te kunnen blazen 
tegen iemand die begrijpt waar het in de agrarische sector om gaat. Het vergt veel 
van de veerkracht van de ondernemer. We staan u als ZLTO ook in deze moeilijke 
tijd met raad en daad bij. 

Als ZLTO Deurne hebben we met hulp van verschillende leden ook de 
zorgsector in onze regio een beetje kunnen ondersteunen met het leveren van  
beschermingsmateriaal zoals wegwerpoveralls, mondkapjes en haarnetjes. 
Dit is zeer positief ontvangen en onze dank gaat dan ook uit naar de schenkers. 

U zult begrijpen dat we onze algemene jaarvergadering uitstellen totdat 
de wereld weer een beetje tot rust is gekomen en we weer over alledaagse zaken 
kunnen debatteren zoals stikstof, geur, mega stallen, opkoop, fosfaat, 
omgevingswet, RES, water en nog meer van dit soort zaken. Wanneer duidelijk is 
dat we een jaarvergadering weer kunnen organiseren, zullen we hiervoor een 
datum prikken en een uitnodiging sturen. 
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Sommige boerenbedrijven gaan nu door, anderen liggen bijna of helemaal 
stil, maar uiteindelijk komt het weer allemaal bovendrijven. Wat ons als bestuur 
wel zorgen baart is de manier waarop de politiek er nu bepaalde beslissingen door 
duwt. Een minister die doof is voor argumenten en gezond boerenverstand. Een 
provinciebestuur dat gelukkig op haar laatste benen loopt, maar toch meent om 
zeer discutabele beslissingen te moeten nemen en daarbij alles en iedereen tegen 
zich in het harnas jaagt. Dus op dat front is er ook nog werk genoeg. Ook plaatselijk 
zijn er nog genoeg issues om op te pakken en dat zullen we als bestuur zeker doen. 

 
Blijf gezond en let op elkaar!  

Met vriendelijke groeten, 
Mario Berkers, Voorzitter ZLTO - Afdeling Deurne 
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Van de bestuurstafel  
 
 
 
Whatsapp groep ZLTO Deurne  
Sinds een aantal weken hebben we een Whatsapp groep met leden van ZLTO 
Deurne. We zijn deze app gestart om jullie in deze zware en onzekere tijd op een 
snelle manier van informatie te kunnen voorzien. Het bestuur is beheerder van de 
app en ook alleen zij kunnen berichten plaatsen. Heb jij je nog niet aangemeld en 
wil je graag deelnemen in deze app groep, stuur dan even een berichtje naar 
Mario Berkers via 06 23 78 48 59. Loop je tegen zaken aan, laat ons dit weten, 
misschien dat wij je kunnen helpen.  
  
Afzet  
In sommige sectoren zijn enorme afzetproblemen ontstaan door de sluiting van 
de horeca en de moeizamere export. LTO heeft de Koop Onze Oogst 
Facebookpagina opgezet om overschot en vraag met elkaar te bundelen. Heb jij 
een overschot? Meld dit dan aan via www.facebook.com/KoopOnzeOogst  
Mogelijk dat er partijen zijn die iets voor je kunnen betekenen.   

Er zijn in deze periode ook verschillende nieuwe maaltijdboxen ontstaan. 
Hier zijn Support Your Locals en Home Made Chefs mooie voorbeelden van. Home 
Made Chefs stelt de boxen zelf samen met overschotten van boeren (zie 
www.boerschappen.homemadechefs.nl ) Het Support Your Locals (zie 
www.supportyourlocalsnl.nl ) roept juist heel Nederland op om de lokale 
producenten in de armen te sluiten en samen korte ketens op te bouwen. Mocht 
er vanuit Deurne interesse zijn om met een aantal ondernemers een gezamenlijke 
box te maken en aan te bieden dan horen we dat graag.   

Bij de platforms www.findfarm.nl  www.lekkerder.nl  en 
www.kopenbijdeboer.nu  kun je gratis je boerderijwinkel, melktap of 
versautomaat aanmelden. Consumenten willen in deze tijden graag boeren 
ondersteunen door rechtstreeks bij ze te kopen. Dus verkoop je iets aan huis, zorg 
dat je (online) zichtbaar bent.   

Een ander bestaand platform is Too Good to Go. Hun missie is voorkomen 
dat goed eten in de prullenbak terechtkomt. Ze willen wereldwijd 
voedselverspilling verminderen. Dit doen ze door winkels, bakkerijen, restaurants 
en traiteurs te helpen hun overtollig voedsel via de Too Good To Go app te 
verkopen. Sinds de Corona crisis is het ook mogelijk dat boeren zich aansluiten bij 
dit platform. Het is gratis om deel te nemen. Wil je hierover meer info kijk op 
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www.toogoodtogo.nl  of bel even met Marielle van Lieshout 06 24 87 77 18. Zij is 
hier onlangs mee gestart en er erg enthousiast over. 
  
Samenwerking ZLTO-afdelingen  
De gesprekken over de vormen van samenwerking met de afdeling Asten, 
Someren en Mierlo/Helmond worden weer opgepakt zodra de maatregelen 
worden versoepeld.   
  
Algemene jaarvergadering  
Zoals in het voorwoord van Mario te lezen is, hebben we helaas ook onze 
jaarvergadering voorlopig uit moeten stellen. We hopen zo snel mogelijk een 
nieuwe datum te kunnen plannen.    
  
Regionale Energie Strategie  
De RES is een omvangrijk plan met een grote impact op het buitengebied en tot 
dusver wordt het belang van de agrarische sector in deze RES nog onvoldoende 
erkend. We verwachten dat de gemeente, ondanks de Corona crisis, op z’n minst 
de concept-RES zorgvuldig gaat beoordelen en hier geen overhaast besluit over 
gaat nemen. Na de Corona crisis hopen wij met de gemeente in gesprek te gaan 
om het belang van de agrarische sector beter te borgen. We hebben van de 
gemeente doorgekregen dat de planning voor het aanleveren van de bestuurlijk 
vastgestelde concept RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.  
 
 
Ziet u graag een onderwerp op de agenda van onze maandelijkse bestuursvergadering, 
meld dit dan via de mail zltodeurne@zlto.nl  of bel met één van onze bestuursleden.  
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Vakgroep Rundveehouderij 
 

Ondanks het mooie lenteweer is de stemming is de sector verontrustend. 
Midden in een zeer onzekere tijd waarin iedereen zich afvraagt hoelang deze crisis 
gaat duren en wat zijn de gevolgen voor onze sector? Hoe diep gaat de melkprijs 
zakken ten gevolge van een onzekere afzet? Kunnen de melkfabrieken hun 
productie voldoende omschakelen en zo toch voor genoeg afzet zorgen? 

Waar de vraag naar producten voor de horeca, restaurants, scholen en 
hotels nagenoeg helemaal is stilgevallen loopt de vraag in supermarkten op. 
Melkfabrieken over de hele wereld ondervinden de gevolgen hiervan om snel 
productielijnen stil te leggen, om te schakelen en op te schalen. Met als extreme 
gevolgen dat er zelfs melkveehouders zijn die gedwongen worden een deel van 
de melk weg te laten lopen. Er is momenteel geen tekort aan melk maar het 
probleem ligt bij de verschuiving van de vragende kant waar de aanbod kant 
momenteel niet aan kan voldoen. Daarnaast werken de logistieke problemen, 
minimale bezetting in de fabrieken en de drukte in de distributiecentra ook niet 
mee om de schappen altijd vol te houden. Hopelijk kunnen de Nederlandse 
zuivelverwerkers omgaan met deze druk en voorkomen dat ook wij onze melk weg 
moeten laten lopen.  

Naast de actuele crisis waarin we ons bevinden zijn de problemen van 
vorig jaar ook nog steeds niet opgelost. Al is het nu geen onderwerp van de dag, 
het ‘stikstofprobleem’ is er nog steeds en politiek Den Haag is daar nog druk mee 
doende.  

Hoe hard wij ook roepen dat wij niet de vervuilers zijn, deze crisis heeft 
misschien toch een lichtpuntje. De lucht is op dit moment schoner dan ooit door 
de afwezigheid van vliegverkeer, veel minder wegverkeer en de industrie die veel 
minder stikstof (NOX) produceert. Onze sector draait op volle kracht zonder dat 
we een koe minder houden. Hopelijk brengt deze crisis (nog) meer waardering 
voor onze vitale sector.  

Toch werkt politiek Den Haag daar nog niet zo hard aan mee. Ondanks de 
crisis drukken ze de plannen die in 2019 gemaakt zijn om stikstof te verminderen 
er doorheen, en negeren ze de voorstellen van het Landbouwcollectief.    

Het plan was opgezet om de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden te 
reduceren. Niets is minder waar want nu blijkt dat elke vorm van reductie ten 
goede komt aan verschillende bouwactiviteiten. Een belangrijk onderdeel van het 
plan is het opkopen van veebedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden. Een 
enorme investering voor de overheid en de provincies met als gevolg een 
minimaal resultaat. Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) van de provincie 
Noord-Brabant laat er letterlijk geen gras over groeien en is alvast begonnen met 
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het opkopen van veebedrijven voordat hij de coalitie van Noord-Brabant moet 
verlaten. Helaas is er door de Corona-crisis nog geen mogelijkheid voor de nieuwe, 
voor ons gunstige, coalitie van Noord-Brabant om bij elkaar te komen waardoor 
de huidige coalitie nu nog kansen ziet om de stikstof uitstoot door veebedrijven 
snel te reduceren.  

Ondanks dat de derogatie aanvraag voor 2020 en 2021 nog steeds bij het 
Nitraatcomité van de Europese Commissie ligt, is iedereen maar vast begonnen 
met het uitrijden van mest. De LTO vakgroep Melkveehouderij gaat ervan uit dat 
de derogatie aanvraag onder dezelfde voorwaarden als die van 2018 en 2019 
wordt verlengd. Er zijn vrij veel fosfaatrechten op de markt, maar de 
mesthoeveelheid omgerekend naar fosfaat is afgenomen tot ver onder het 
fosfaatplafond. En bovendien zijn de controles op mesttransport verder 
aangescherpt en weten we de mestketen beter te waarborgen.   

Ook is er een lichtpuntje over de Kringloopwijzer te  melden. Dit jaar wil 
landbouwminister Carola Schouten ontheffing verlenen voor een pilot ten gunste 
van de bedrijfsspecifieke fosfaat en stiktofbemesting.  

Hopelijk valt de crisis de komende tijd mee voor onze sector en hopelijk 
blijft het bij een minimale melkprijsdaling. We gaan het zien of onze melkfabrieken 
in staat zijn om zich aan te passen aan deze omstandigheden zodat de melk en 
productafzet gewaarborgd kan blijven.   

Toch wens ik iedereen een fijne lente toe. Let goed op elkaar want alleen 
samen komen we hier goed doorheen. Op naar groeizame zomermaanden, laat 
de regen maar komen en het gras maar groeien.... 

Groet, Yvon Manders 
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Vakgroep Varkens 
 
Beste mensen, hierbij weer een berichtje van POV regio Zuid-Oost: 
 

De Corona crisis houdt ons allemaal flink in de greep nu. Dit heeft ook 
invloed op onze varkensbedrijven. De markt heeft meteen gereageerd met 
abrupte en forse prijsdalingen voor zowel vleesvarkens als biggen. Van groot 
belang is dat de slachtcapaciteit behouden kan blijven door voldoende personeel 
en keuringsartsen. Ook is van belang dat de grenzen voor export van levende 
dieren open blijven. Als de capaciteit op peil blijft en de export mogelijk, dan 
kunnen de financiële gevolgen nog beperkt worden. Maar blijft koffiedik kijken 
natuurlijk nu.  
Van veel groter belang is nog wel dat u en uw familie gezond blijven. Daarom ook 
onderstaand advies van de POV: 

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Het belangrijkste is dat we er 
met elkaar, ook als varkenshouders, voor zorgen dat het virus zo min mogelijk 
mensen raakt door de richtlijnen van het RIVM strikt op te volgen. Dat geldt ook 
voor de activiteiten op, van en naar onze bedrijven. 
   
Kritisch op bezoekers: 
Basis is dat we zo weinig mogelijk mensen op ons bedrijf ontvangen. En als mensen 
beslist op het bedrijf moeten zijn, voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen en 
de eigen hygiëneprotocollen nauwkeurig toepassen. 

Het is begrijpelijk dat de coronamaatregelen en de effecten daarvan op 
onze sector nu centraal staan, maar de dreiging voor insleep van AVP is ook nog 
steeds aan de orde. Alert blijven en de standaard voorzorgsmaatregelen 
toepassen is het advies. Daarmee houden we corona en AVP buiten de deur. 

De POV heeft in samenspraak met controlerende instanties binnen de 
varkenshouderij de volgende afspraken gemaakt: 
Controleorganisaties voeren uitsluitend fysieke bedrijfscontroles uit als dat strikt 
noodzakelijk is in het kader van het garanderen van de volksgezondheid en het 
behoud van markttoegang. Dit in overleg met de varkenshouder. 
1. Controleorganisaties schakelen zoveel mogelijk over op ‘remote auditing’, 
op een risicogerichte manier. De verlenging van certificaten wordt gebaseerd op 
de uitkomsten van deze controles. Voorkomen moet worden dat boeren en 
tuinders hun certificaat kwijtraken en daardoor hun marktpositie. 
2. Ook milieucontroles en keuringen vanuit de gemeenten en verzekeraars 
(brandveiligheid) zoveel mogelijk ‘op afstand’ invullen. 
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Stikstof problematiek en Provincie: 
Hoewel de kaartjes van de luchtvervuiling opmerkelijk helder zijn geworden de 
laatste weken, dendert de stikstoftrein gewoon door. Op 1 april was er overleg 
tussen het landbouwcollectief en minister Schouten (Premier Rutte heeft vanwege 
de coronacrisis af moeten zeggen, red.). We moeten voorkomen dat er nu in de 
storm die Corona heet, geen stikstofregels op de achtergrond door de strot van 
het landbouwbedrijfsleven geduwd worden. POV zal daar kritisch op toezien.   

In de Provincie is de coalitievorming nog bezig. Zover als nu naar buiten 
komt is er nagenoeg een akkoord tussen VVD-FvD-CDA en Lokaal Brabant. Laten 
we hopen dat deze nieuwe coalitie snel aan de gang kan, en dat daarmee een 
realistischer en haalbaar provinciaal beleid in beeld komt.  
 
De corona crisis toont eens te meer aan dat een land als Nederland niet afhankelijk 
moet worden van andere landen voor essentiële zaken. Actueel is nu het gebrek 
aan mondkapjes bijvoorbeeld, testmateriaal en IC apparatuur.  Overal in de 
wereld moet nu geschooid en gehandeld worden om die zaken hier te krijgen. De 
maakindustrie mocht Nederland uit van de overheid schijnbaar. We moeten 
diensten leveren, handelen en recreatie bieden. Maar nu krijgt Nederland het 
deksel hard op de neus.  

Hopelijk wordt nu beseft dat ook de voedselvoorziening een essentiële 
behoefte is van een land, waarbij je niet afhankelijk mag of wilt zijn van anderen. 
Boeren zijn nu een ‘vitale sector’ geworden in ons land. Eindelijk erkenning, maar 
wrang dat er eerst een crisis voor nodig moet zijn, om dit erkend te krijgen. Zaak 
is nu om de varkenshouderij (en de gehele landbouwsector) ook na deze crisis 
deze erkenning te laten houden.  
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond, 
 

Namens POV regio Zuid Oost 
Henny Driessen, Someren, 

Bestuurslid 
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Portefeuille Water 
 
Maaibeleid Gemeente Deurne: De gemeente wil voor maaironde winter 2020-
2021 het maaibeleid van de bermsloten herzien. Na ongeveer 10 jaar het huidige 
beleid uit te hebben gevoerd gaan er bij de gemeente intern steeds meer geluiden 
op dat er te veel administratieve kosten aan besteed moeten worden en dat er 
veel onvrede heerst in het gebied. Dit door het steeds aanpassen van de kaarten 
waarmee de machinisten te werk gaan. Met de gemeente wordt besproken over 
hoe we het in de toekomst in gaan vullen.  Ook het zwerfafval (plastic ed.) in de 
sloten is een probleem. Gemeente Deurne is zich er goed van bewust dat dit niet 
zomaar bij aangelanden achter gelaten mag worden, maar alles opladen kost nog 
meer. 
 
Beregening en grondwaterpeil: Na 2 droge zomers en een natte februari maand, 
met ongeveer 3x de normale neerslag, staan de grondwaterpeilen gelukkig weer 
op het 5-jarig gemiddeld niveau. Het waterschap Aa en Maas heeft het 
beregeningsverbod niet verlengd. Dit houdt in dat er met een bedrijfswaterplan 
of de vergunningen op zak wel weer beregend mag worden op grasland. Rondom 
de Natura 2000 gebieden loopt nog een overleg met o.a. de Brabantse en 
Limburgse waterschappen, LLTB, Staatsbosbeheer, Werkgroep Behoud de Peel 
(WBDP), beide provincies en ZLTO. Reden is de rechtszaak die WBDP heeft 
gewonnen tegen het beregenen in de bufferzone’s rond Natura 2000 gebieden. 
Dit onder leiding van Marco Lier. Onze inzet is het in stand houden van de 
beregeningsmogelijkheden en andere water sturende zaken. Ook proberen we de 
voordelen van de Limburgse collega’s mogelijk te maken op het Brabantse.  
 
Erfafspoeling: In 2027 mag volgens de waterwet er geen piek emissie op de grond 
plaatsvinden. Dit houdt in dat alle emissies opgevangen dienen te worden. Denk 
hierbij aan sap uit de vaste mestopslag en perssappen van sleufsilo’s. Het 
Waterschap controleert hier sinds enige tijd steeds meer op. Vanuit ZLTO Den 
Bosch loopt er nu een project waarbij het bedrijf geheel doorgelicht wordt op 
emissies. Ook worden er conform de eisen die eraan komen, aanbevelingen 
gedaan voor erf aanpassingen zodat je in 2027 de zaken goed voor elkaar hebt. 
 
Wanneer je vragen hebt over bovenstaande, neem dan gerust contact op! 
 

Groeten, Ard van Calis 
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Coronacrisis in de Agrarische Sector 
 
De enige zekerheid die bestaat is dat het leven onzeker is. Alles is continu in 
verandering. Aldus een uitspraak van een oud-collega die me altijd is bijgebleven, 
en de laatste weken weer wat vaker door mijn hoofd gaat. Bestaande sociale en 
economische systemen worden in korte tijd overhoop gezet en mensen worden 
in hoog tempo uit hun comfortzone geschud. Er wordt veel flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen gevraagd zowel van mensen, zorgpersoneel, onderwijs, als 
ook van bedrijven in de agrarische sector.  

Waar in maart vooral door de sierteeltsector de noodklok werd geluid, 
zagen we in hoog tempo ook problemen ontstaan in andere sectoren. Veelal 
veroorzaakt door wegvallen van de vraag, logistieke problemen en 
inreisbeperkingen voor personeel. In de eerste week dat de maatregelen in 
Nederland zijn afgekondigd, zijn we een belactie gestart. We willen op deze 
manier inventariseren waar ondernemers tegen aan lopen, waar nodig 
doorverwijzen naar de juiste instanties of regelingen, en vooral ook een hart onder 
de riem steken. Er zijn ondernemers die naast de gevolgen voor het eigen bedrijf, 
ook in de persoonlijke omgeving wat meegemaakt hebben. Iedereen kent wel 
iemand die getroffen is door het coronavirus.  

Daarnaast hebben we een crisisteam dat de signalen doorlegt naar LTO, 
en ons eigen expertiseteam, voor specifieke vragen van ondernemers. 
Bijvoorbeeld als het gaat om gebruik van de noodmaatregelen, het aanvragen van 
extra financiering, etc. We hebben gewerkt aan een brief die via de lokale 
afdelingen richting de gemeentes gestuurd is. Afdeling Deurne was zelf een van 
de eerste afdelingen die dit heeft opgepakt, naar aanleiding van de wens van een 
van de leden om tijdelijk huisvesting op het erf te realiseren.  

Ik heb de afgelopen weken een groot aantal ondernemers aan de lijn 
gehad. Ik heb gemerkt dat de verschillen, ook binnen de sectoren, erg groot zijn. 
Het maakt veel uit voor welke markt je produceert en wie je afnemer is. Op basis 
van contracten of op de vrije markt? En of je werkt met vreemde arbeid. Afzet, 
arbeid en open grenzen zijn dan ook belangrijke thema’s voor de inzet van LTO. 
Als ondernemer moet je schaken op meerdere borden. Het oplossen van de 
problemen van vandaag én de blik op de toekomst. En hoe anticipeer je dan op 
een crisis die zo onvoorspelbaar is? Heb ik over een paar maanden de handjes om 
de producten te oogsten die ik nu plant? Hoe ziet de markt er over een jaar uit? 
En wat doet dit met jou als ondernemer? Ik heb veel bewondering voor de 
veerkracht en de wijze waarop de problemen worden aangepakt; praktisch en met 



17 
 

gezond boerenverstand. Tijd om stil te staan is er niet. Dat is in mijn ogen 
kenmerkend voor het ondernemerschap in de agrarische sector.  

Aan de andere kant zie ik in mijn eigen omgeving ook een stuk waardering 
en het besef dat voedselvoorziening erg belangrijk is. Zeker op het moment dat je 
voor lege schappen staat.  

Vanuit het verleden hebben we veel ervaringen met crisissen, maar als het 
gaat om communicatie en afstemming is dit wel een bijzondere situatie. Ook wij 
verlangen weer naar het moment dat we praktisch en snel in een ruimte in Den 
Bosch zaken direct kunnen afstemmen en regelen. We zien soms dat appjes met 
gedateerde informatie te lang rondgaan, en wie heeft dan de juiste informatie?   

LTO heeft alle informatie gebundeld op de website www.LTO.nl/corona 
Hier vind je updates, tips, sjablonen, en posters voor op het bedrijf om veilig te 
kunnen werken, etc.  

Daarnaast is de werkgeverslijn voor leden beschikbaar voor alle vragen op 
gebied van arbeid via www.werkgeverslijn.nl of 088 888 66 88. Zij organiseren ook 
regelmatig webinars om ondernemers te informeren over de actuele stand van 
zaken.  
 
Houdt tot slot ook onze eigen nieuwsvoorziening in de gaten voor actuele 
informatie. In deze tijd organiseren we wekelijks op donderdagavond een webinar 
over de gevolgen van het coronavirus, steeds met een ander thema.  
 
Heb je vragen, loop je ergens tegenaan, of wil je signalen kwijt richting (Z)LTO, bel 
gerust!  

 
Met vriendelijke groeten, Anke de Brouwer,  

Relatiebeheerder regio Zuid-Oost Brabant, 
M: 06 29520294 
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Er was eens een boer: Jo van Dooren 
Hallo, wij zijn Jan en Jo van Dooren.  Er is ons gevraagd een stukje te schrijven voor 
in De Ploeg. Dat willen we graag doen. 
 
Wie zijn Jan en Jo van Dooren?  Wij zijn allebei 76 jaar oud en getrouwd in augustus 
1969.  Na ons huwelijk kregen we een zoontje, maar helaas is hij kort na zijn 
geboorte overleden.  Later hebben we nog 3 dochters gekregen en veel later ook 
nog 3 schoonzonen en 10 kleinkinderen. 
 

 
Boerderij 1970 

In mei 1969 heeft Jan de boerderij overgenomen van zijn ouders. De boerderij 
bestond uit 10 hectare land, 9 stamboekkoeien en 9 stuks jongvee en er was een 
werkpaard. De gebouwen waren oud. De koeien stonden in een grupstal en de 
varkens zaten in strohokken.  Binnen 1 jaar bouwden we toen een kraamstal met 
10 hokken. Een andere stal verbouwden we voor drachtige zeugen op roosters. 
De eerste jaren verbouwden we bieten, aardappelen, koren en groenknollen en 
hadden we weiland. De ruilverkaveling kwam en we kregen grotere kavels dichter 
aan huis. Het paard ging weg en er kwam een tractor, wat later een grotere tractor 
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en nieuwe machines. In 1976 hebben we veel oude hokken en hokjes gesloopt en 
een nieuwe jongveestal gebouwd met roosters voor 30 stuks vee. In de boerderij 
hebben we toen nog 10 plaatsen voor melkkoeien bijgemaakt en konden we er 33 
houden. Ook de kraamstal werd aangepast naar 3 afdelingen met 18 hokken en 
ook de biggenbaterijen werden aangepast en er werd een melktank aangeschaft, 
dat werd verplicht in 1979 en we beperkten ons alleen nog tot maïs- en grasland. 
In 1983 hebben we de zeugen geruimd vanwege snuffelziekte en kregen we vrij 
snel een vergunning om een ligboxenstal voor 50 koeien te bouwen met een 2 x 4 
melkstal erin, deze werd in november in gebruik genomen. Maar toen kwam de 
superheffing die ons beperkte, toen zijn we weer opgestart met nieuwe zeugen. 
We hadden toen veel werk en Jan werd voor 50% arbeidsongeschikt. In die tijd 
hebben we veel met de bedrijfshulp moeten werken en ook hadden we vaak 
stagiaires. Dat zijn dingen waarvan je ook veel leert. In 1991 zijn we gestopt met 
de zeugen. 60 stuks was een te kleine tak en we mochten nog maar 257 
vleesvarkens houden, omdat we te dicht bij de burgerij woonden. Na de 
varkenspest zijn we helemaal met de varkens gestopt. 
In 1999 kwam de omleiding rond Vlierden en werden onze weilanden doorsneden 
door de rondweg. De koeien konden daardoor niet meer naar buiten en na veel 
wikken en wegen hebben we besloten om ons bedrijf te stoppen. We waren toen 
55 jaar.  Ook voor Jan zijn gezondheid was dat beter en voor mij werd het vele 
werk ook te zwaar. 70 stuks rundvee werden verkocht en ook 8 ha grond. 
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Jan kon zich toen gaan bezighouden met hobbyen, zoals een inpandige woning 
maken voor onze dochter in het achterstuk van onze boerderij en helpen bij 
verbouwingen van onze andere dochters en vele andere klusjes. Zelf heb ik nog 
10 jaar bij een schoonmaakbedrijf gewerkt. Een beetje geboerd werd er nog wel, 
Jan maakte nog vaak kleine pakjes hooi om die te verkopen aan hobby boeren. En 
tot 2 jaar terug hadden we nog 2 koeien en kalfjes en nu nog steeds 2 paarden. 
We gingen vaak wandelen met onze hond Senna, maar die is helaas korte tijd 
terug overleden. Samen maken we heel veel fietstochten en doen we ook mee 
aan meerdere fietsvierdaagse. Maar ‘s avonds zijn we graag weer thuis. Mijn 
grootste hobby is toch wel onze bloemen- en groententuin. We passen ook heel 
veel op onze kleinkinderen op en 1 avond in de week gaan we kaarten. Ook 
puzzelen we graag.  
 

 
Boerderij 2020 

In 2011 hebben we de woning gesplitst. We wonen nu midden in de boerderij.  
Onze moeilijkste keuze was om te stoppen met de boerderij, maar dat hebben we 
op tijd gedaan. Was vroeger alles beter? Nee, maar we hebben de tijd wel mee 
gehad. En ons allermooiste geschenk was toch wel ons gouden huwelijksfeest op 
31 augustus vorig jaar. 

Groet, 
Jo van Dooren 
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Het gezin van: Marjan Rasing-Kuijpers 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Marjan Rasing-Kuijpers en ik woon op de Kanaalstraat in het fijne 
dorp Liessel. Getrouwd met Henk Rasing uit het Limburgse dorp America. Samen 
hebben we drie kinderen. Jan (21), Lian (20) en Dré (18).  

 
Henk is geboren in Velp, waar zijn vader een melkboer was en zijn moeder 

een drogisterij runde. Zijn opa was een ‘stadsboer’. Het huis in de stad en de 
akkers aan de rand ervan. Met de opkomst van de supermarkten, besloten Henk 
zijn ouders te verhuizen naar een kippenbedrijf in America.  Henk had al vroeg 
interesse in het boerenbedrijf. Na de lagere school naar de MAVO, maar hij wilde 
boer worden, dus het werd gauw genoeg de L.A.S. en daarna de M.A.S. Op zijn 
22ste  zijn eerste stuk grond gekocht en in maatschap gegaan met zijn vader op 
zijn 24ste. Deze had ondertussen de veestapel uitgebreid met zeugen en 
vleesvarkens. Henk heeft verschillende jaren bij een koeienboer gewerkt, daarna 
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nog wat loonwerk erbij gedaan en als chauffeur varkens gereden. Er werden 
asperges geteeld en verkocht aan huis en de eieren van de (inmiddels) legkippen 
gingen ook vaak over de toonbank. 

Ik ben geboren in Deurne, aan het Haageind. Daar had mijn opa een 
boerderij en woonden mijn ouders bij hen in. In het kraambed hebben mijn ouders 
de koopakte ondertekend van de boerderij met varkens en koeien aan de 
Kanaalstraat in Liessel. Ondertussen had ik na de lagere school de MAVO en de 
HAVO gedaan. HAVO gaf als advies om toch maar naar de MAS te gaan, dat lag 
meer in mijn richting. Met een klasgenote een keer naar een kleine kroeg (de 
Columbia-bar) in America gegaan en daar kwam ik Henk tegen.  

Op mijn 22ste kwam ik in de maatschap met mijn vader en oudste broer. 
Na twee jaar hakte mijn broer de knoop door om toch geen boer te worden. Mijn 
ouders dachten erover om het bedrijf te verkopen. En Henk en ik dachten, 
waarom dan niet aan ons? Op mijn 24ste had ik toen dus een boerderij. 
Voorlichters begonnen meteen over een hele grote stal bouwen en flink 
uitbreiden. En wij hadden zoiets van: datgene wat we hebben sterk verbeteren, 
scherpe rondes draaien, kleine aanpassingen doen en meer perfectioneren.  

Mijn schoonvader had dus zeugen, Henk woonde ondertussen op een 
klein zeugenbedrijf in de Meterik en ik had zeugen in Liessel. Dus de competitie 
iedere maand met elkaar wie de beste cijfers draaide, was best wel hoog. En ook 
leuk, want we leerden van elkaar.  

In 1996 zijn we getrouwd en in de Meterik gaan wonen. Ik reed iedere dag 
op en neer naar Liessel. Na een half jaar kon ik weer terug naar de Kanaalstraat. 
Mijn ouders hadden een huis gekocht in dezelfde straat. Wel handig als je kleine 
kinderen hebt en er cellen uitgespoten moeten worden. Nu mocht Henk iedere 
dag op en neer rijden naar de Meterik. De uitvinding van de mobiele telefoon was 
ook zeker een uitkomst. Er kon onderweg van Meterik naar Liessel (of andersom) 
veel geregeld en bedacht worden.   

Ondertussen werd de boerderij in de Meterik verkocht. Zeugen houden is 
arbeidsintensief. Alle zeugen werden omgezet naar vleesvarkens en in America 
waren de legkippen er nog bij. Henk ging af en toe nog chauffeuren. Niet langer 
dan een weekend weg.  En omdat we samen inmiddels 30 ha akkerbouw hadden, 
werden er ook andere gewassen geteeld. De asperges werden te arbeidsintensief 
en de regels werden meer, dus daar werd mee gestopt. Er kwamen niet alleen 
bieten, maïs en aardappelen, maar ook bloembollen. Gladiolen waren mijn 
favorieten. Helaas kun je die maar 1 keer telen, dus dat stopt ook een keer. Henk 
kwam in contact met een lelieboer, waar hij diverse loonwerkzaamheden voor 
doet. Ploegen, bollen rijden, beregenen en met de oogstperiode de bollenoogst 
op het land regelen. Dat zijn dan soms lange dagen.  
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De kinderen worden ouder. En onze oudste zoon Jan bleek interesse in 
het boerenbedrijf te hebben en ging na de MAVO naar het Citaverde. Kippen en 
varkens hadden zijn voorkeur, maar hij heeft ook stage gelopen bij een 
koeienboer, alleen al om ervaring en eventueel ideeën op te doen. Omdat de 
kinderen ouder werden, was het voor mij ook eenvoudiger om in America meer 
mee te helpen aangezien mijn schoonvader ook een dagje ouder werd. Eieren 
rapen werd mijn werk na het overlijden van mijn schoonvader.  

In 2017 hebben Henk en ik een V.O.F. opgericht en sinds anderhalf jaar zit 
onze zoon Jan er ook bij.  Jan gaat ook nog iedere week een paar dagen ZZP-en bij 
diverse varkensboeren. Ieder heeft zijn inbreng in de V.O.F. en we kunnen voor 
elkaar invallen waar nodig. We hebben veel variatie in ons werk, wat het ook 
uitdagend en leuk houdt.  Loonwerk, beter leven vleesvarkens en biologische 
legkippen. En in al die jaren hebben we beetje bij beetje uit kunnen breiden tot 
2.000 vleesvarkens, 12.000 bio-leghennen en 30 ha akkerbouw. We zitten op twee 
locaties, America en Liessel. Dus wordt er veel heen en weer gereden.  

Soms wordt er wel eens gevraagd of men een kijkje mag nemen in onze 
stal. Voor zulke dingen staan we open, vooral om mensen te laten zien hoe het 
echt gaat en voor kinderen is vooral het contact met de dieren, een genot waar ze 
nog weken over kunnen praten.  

 
Wij zijn trots op wat we doen en wij vinden dat we een geweldig vak hebben. 
Want…… EEN BOER DIE WERKT MET PLEZIER, IS GOED VOOR MENS DIER! 
 

Hele hartelijke groeten! 
Henk, Marjan en Jan Rasing. 
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De Hobby van: Nelis Kools 
 
Hallo, mijn naam is Nelis Kools en ben woonachtig aan de Vlierdenseweg 115 te 
Deurne. Ik ben 46 jaar oud en run vanaf 1992 een Sierteeltkwekerij in Deurne. 
Nu dus zo’n 27 jaar, net zoals mijn vader dat daarvoor al deed vanaf 1976. De 3e 
generatie zit er ook al aan te komen in de vorm van mijn zoon Jop van 18 jaar, 
die al veel mee werkt op het bedrijf. Ook werkt onze 15-jarige dochter Guusje al 
regelmatig mee op het bedrijf met bijvoorbeeld het stekken. Na de hagel waarbij 
veel schade is ontstaan en de volle grond zelfs als ‘Total Loss’ beschouwd kon 
worden, toch volle moed verder gegaan om weer iets op te bouwen. 

Toen mij weken geleden gevraagd werd iets over mijn hobby te vertellen 
wilde ik dat wel doen. Niet wetende in wat voor tijden we nu ineens zitten met 
zijn allen. Eindelijk konden we sinds 2016 weer producten gaan verkopen van uit 
het veld en slaat precies op dit moment het Corona-virus toe. Slechter moment 
was er niet te verzinnen, maar we moeten er met zijn alle mee zien te dealen, en 
gelukkig ben ik en zijn de mensen in mijn omgeving nog gezond en wel. Maar we 
kennen helaas ook de andere nare en ernstige gevolgen, dus dat relativeert dan 
wel weer. We wensen iedereen heel veel sterkte toe. 
 

Mijn hobby sluit hier wel bij aan…. BRANDWEERMAN. Doordat je met 
een bedrijf aan huis dus ook heel veel thuis bent, heeft dat zijn voordelen maar 
zeker ook zijn nadelen. Om te beginnen ben je nooit afgewerkt… haha, maar je 
ontmoet ook minder mensen. Vandaar dat ik ruim 15 jaar geleden toch gezwicht 
ben, na voor de derde keer voor de brandweer gevraagd te zijn. Toen was het 
nog een gemeentelijke brandweer, sinds een jaar of 5 zijn we regionaal gegaan.  

De brandweer is een serieus beroep, waar je niet te licht tegen aan moet 
kijken. Ja je hebt leuke collega’s, leerzame en ook gezellige oefenavonden, tal 
van opleidingsmogelijkheden. Maar er wordt ook van je verwacht dat je zoveel 
als mogelijk beschikbaar bent voor die brandweer, 24 uur per dag en 7 dagen per 
week…. LETTERLIJK. Het heet nog steeds vrijwillige brandweer omdat ik op mág 
komen wanneer ik kan, en niet persé moet. Voor de rest is het gewoon een 
betaalde baan en om de brandweerwagens de weg op te krijgen kun je niet 
selectief zijn en moet er onderling flink wat afgestemd worden.  

We hebben hiervoor een gezamenlijke agenda die tijdig de knelpunten 
aangeeft. En menig feestje wordt zonder alcohol gevierd, of een privé uitje 
wordt last minute gecanceld vanwege een uitruk. Brandweerman of -vrouw kun 
je dus niet alleen zijn, daar moet het hele gezin mee instemmen.  
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Als ik over die 15 jaar terugkijk is het ondanks de soms zeer zware en 

moeilijke uitrukken nog steeds een uitlaatklep voor me. Iedere vrijwilliger is op 
zijn minst brandwacht en kan daarnaast nog iets extra zijn. In mijn geval ben ik 
zo’n 12 jaar geleden al snel doorgegroeid tot bevelvoerder. Dit houdt in dat je 
tijdens een uitruk leidinggevende bent tijdens een inzet. Of dit nu een brand-
inzet is of bezig bent met een hulpverleningsincident, waterongevallen incident 
of chemicaliën inzet. Zo spreek je je collega’s in het voertuig, overige 
hulpdiensten zoals ambulance en politie, maar ook slachtoffers, omstanders en 
pers. Mijn eerder wat beperkte wereldje is daarmee aanzienlijk groter 
geworden. En daar leer je ook weer van. Bovendien ben ik op mijn bedrijf mijn 
eigen bedrijfshulpverlener. 

Tijdens de vele uitrukken zijn er zeer ernstige zaken die je bij blijven, 
zoals ongevallen met dodelijke afloop, ongevallen waar mensen hun dieren 
verliezen (dier in nood) en branden waar mensen letterlijk hun hele hebben en 
houden verliezen. Maar vooral ook de goede dingen blijven in je herinnering 
aanwezig: mensen en belangrijke zaken letterlijk uit een brandend huis redden, 
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mensen die bijvoorbeeld bekneld zitten bevrijden, eenvoudige hulpverlening om 
ernstigere zaken te voorkomen. DAAR doe je het uiteindelijk voor. En dat heeft 
gelukkig nog altijd de overhand en maakt het, ondanks dat het lang niet altijd 
uitkomt, zeer de moeite waard om brandweerman te zijn. 

 
En ondanks mijn zorgen 
voor mijn gezin, mijn 
bedrijf en de mensen om 
mij heen, vanwege 
Corona, zijn we ook 
bezig om met de 
brandweer paraat te 
staan om te kunnen 
helpen waar we dat 
kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kortom… een uitdagende, soms gevaarlijke en spannende maar vooral 
GEWELDIGE hobby! 
 
       Groet,  Nelis 
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Interview: Kathleen Goense, directeur ZLTO 
 
Voor deze editie van de Ploeg zijn we voor het interview afgereisd naar Den Bosch. 
Op het kantoor van ZTLO staat een interview gepland met Kathleen Goense. 
Kathleen is sinds afgelopen jaar directeur van de werkorganisatie ZTLO. 
 
Kunt u zich aan ons voorstellen, wie is Kathleen Goense?  
In Zeeland ben ik opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Op dit bedrijf werden 
aardappelen, uien, suikerbieten en graan geteeld. Daarnaast werd er op het 
bedrijf altijd gezocht naar meer winstgevende gewassen.  Na het VWO ben ik de 
studie International Management gaan volgen. Na deze opleiding succesvol te 
hebben afgerond vervolgde ik mijn studie met de opleiding Bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na mijn studie ben ik getrouwd met Bart en 
heb met hem twee kinderen gekregen.  
 
Wat voor werk deed u voordat u bij ZLTO aan de slag ging? 
Ik ben begonnen bij de Lage Landen. Binnen dit bedrijf heb ik vele verschillende 
functies bekleed. Deze functies werden vrij snel leidinggevende functies. Daarin 
heb ik veel strategische veranderingen in gang gezet en geleid om tot resultaten 
te komen. Toen ik directeur was van De Lage Landen Factoring, en daarna drie en 
een half jaar de resultaten die met een strategische heroriëntatie beoogd waren 
bereikt had, heb ik mijn baan bij de Lage Landen opgezegd vanwege het werk van 
mijn man en zijn wij als gezin naar Kenia verhuist. Hier ben ik een eigen 
onderneming gestart. Het bedrijf was gericht om klanten te helpen bij strategische 
veranderingen in Afrika. Voor een grote Bank in Kenia heb ik de agribusiness 
divisie opgezet. Hierbij heb ik met mijn team me op de zuivel, graan en 
tuinbouwketen gericht, waarin boeren en tuinders een centrale rol speelden en 
waar ik win-win stukken opzocht om de positie voor boeren en ook de andere 
ketenspelers te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat de producten over de 
gehele keten een betere waarde kregen en dat er bijvoorbeeld in Kenia minder 
graan geïmporteerd diende te worden. Door juiste afspraken te maken binnen de 
keten en betere regulering van vraag en aanbod door middel van 
opslag/warehousing. 
 
U werd directeur van ZLTO, wat was uw motivatie? 
Vanuit mijn thuissituatie vroeger en door mijn werk in verschillende landen is het 
vooral voor mij in Afrika duidelijk geworden dat ik mijn competenties meer in wil 
zetten voor boeren en tuinders en de gehele agrarische sector. De Nederlandse  
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agrarische sector is nog koploper 
in de wereld, maar ik wil wel dat 
we deze behouden. Er is veel 
concurrentie vanuit andere 
sectoren. Om dit het hoofd te 
bieden geloof ik heilig in de 
kracht dat je samen meer kunt 
bereiken.   
 
Wat wilt u de komende jaren 
gaan bereiken? 
Er liggen veel uitdagingen op het 
bordje van boer en tuinder. Ik 
zou graag bereiken voor boeren 
en tuinders dat er meer 
overtuigend toekomstperspec-
tief is voor de jonge boeren en 
tuinders. Het huidige 
zwabberende beleid en de 
kostenopstapeling door onder 
andere extra en nieuwe regels 
die niet terugverdiend kunnen 
worden, maken de situatie nu 
zodanig dat jonge aanstaande 

ondernemers twijfelen. Het valt me op hoeveel boeren kansen zien en in 
mogelijkheden en oplossingen denken.  Hier werkt ZLTO ook aan mee door nieuw 
potentieel en innovaties met groepen boeren en tuinders uit te proberen en op te 
schalen. We werken aan veel zaken die leden raken, om zoveel mogelijk 
ondernemersperspectief van de sector te bereiken. Daarnaast geldt dat we onze 
activiteiten nog beter op de behoeften van boeren en tuinders willen afstemmen.  
Bij ZLTO wordt veel werk uitgevoerd, echter is het bij de leden niet altijd duidelijk 
wat er precies gedaan wordt. Om de behoefte van onze leden duidelijk te krijgen 
en om daar onze visie op af te stemmen hebben we afgelopen zomer een leden-
behoefte-onderzoek gestart. Uit de resultaten kwam duidelijk naar voren waar de 
behoefte bij leden (maar ook niet leden en ex-leden) ligt. Dit is namelijk bij de 
lobby, bij die activiteiten waar boeren collectief sterker staan en het positief 
beïnvloeden van de publieke opinie. De maatschappij laten zien welke mooie 
dingen boeren en tuinders doen. Dit nemen we ter harte en hier zullen we de 
komende jaren op inzetten.  
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Wat zijn uw belangrijkste taken en werkzaamheden als directeur? 
In eerste instantie richt ik me op de werkorganisatie die ik richting geef: 145 
medewerkers die iedere dag werken voor leden en impact op het erf. Om dit goed 
te kunnen doen ga ik er op uit om te horen en ervaren wat er speelt bij leden en 
andere partijen in de keten, en ook in de maatschappij. Daarnaast zet ik dit totale 
netwerk aan partijen in de keten, de politiek en maatschappij in voor zaken waar 
boeren en tuinders mee geholpen zijn.  
Uiteindelijk wil ik dat onze leden trots boer zijn en kunnen laten zien welke 
verandering op hun erf heeft plaatsgevonden. Dat ze positief naar de toekomst 
kijken omdat er ondernemersperspectief is. Hier kan ZLTO aan bij dragen door 
bijvoorbeeld rondom een omgevingsvisie of daar waar meer natuur moet komen 
volgens de plannen van gemeente of provincie, aan tafel te zitten om de positie 
van boer en tuinder optimaal te borgen. Ook bij bestemmingsplannen rondom 
multifunctionele landbouw of de regionale energie strategie, gaan wij rond de 
tafel want ook daar gaat het om hoe het land in Nederland gebruikt wordt. Een 
andere bijdrage is dat ZLTO de inkomenspositie op het boerenerf aan de kaak stelt 
en collectieve initiatieven ondersteunt, zodat de marge verbeterd kan worden of 
waardoor het Ministerie van LNV een onderzoek naar inkomensverdeling in de 
keten begint. 
 
Hoe ziet u de toekomst voor agrarisch Nederland? 
We moeten de koers verleggen naar een Nederland dat trots is op de boer, en dat 
elkaar de ruimte geeft om te ontwikkelen. Het begint immers bij de boer. Gezond 
en lekker eten, een aantrekkelijk platteland en een beter klimaat… Daar moeten 
we op inzetten om ervoor te zorgen dat onze leden trotse ondernemers kunnen 
zijn.  
 
Heeft u naast de drukke baan tijd voor hobby’s? 
Naast mijn drukke baan zijn mijn man en gezin zeer belangrijk. Graag ga ik kijken 
bij mij kinderen tijdens wedstrijden van Rugby en Turnen.  Daarnaast besteed ik 
mijn vrije tijd aan hand-en-spandiensten bij familie en trek ik graag op met 
vriendinnen. Ook het lezen van een boek, buiten zijn, in de tuin bezig zijn en 
sporten doe ik graag.  
 
Als laatste vraag: wat is uw lievelingseten? 
Een lekker stuk Nederlands rundvlees van de slager met aardappels en veel verse 
groenten. 

Carola van de Beek en Lins Keijzers 
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Van onze adverteerders: Pieter Keunen 
 

Hallo, mijn naam is Pieter Keunen. Ik ben 51 jaar 
en geboren in Helenaveen. Na de basisschool en 
de LTS heb ik 2 jaar de MAS gevolgd maar.… 
studeren was echt niet mijn ding. Gelukkig was 
ik van werken niet vies en waren machines toen 
al mijn passie. Hoe groter de machines en hoe 
meer PK’s, des te beter. Mijn ouders hadden een 
melkveebedrijf maar het houden van vee heeft 
mij nooit zo getrokken.   

In 1990 ben ik bij Mart Munsters terecht 
gekomen en deed daar alle voorkomende 
werkzaamheden. Leerde het werk van machinist 
op een loader, monteur en heb 29 jaar de 
hakselaar bestierd ;-) In 1994 ben ik getrouwd 
met Véronique en hebben we 9 jaar met plezier 
op de Amstel in Deurne gewoond. Daar zijn ook 
onze zonen Thijs (19) en Wout (17) geboren. 
Véronique werkt in de thuiszorg bij De 
Zorgboog. We zijn in 2003 verhuisd naar mijn 

ouderlijke woning in Helenaveen, mijn ouders waren inmiddels gestopt met hun 
bedrijf en verhuisden naar het dorp.  

In de jaren die toen volgden hebben we van de koeien- en melkstal een 
loods met werkplaats gebouwd en ons huis geheel verbouwd. Naast mijn werk bij 
Munsters ben ik in 2006 voor mezelf begonnen onder de naam Keunen 
Onderhoud-, Las- en Montagebedrijf. Het werk bestond voornamelijk uit 
mechanisatiewerk en laswerkzaamheden. In het begin vooral in de avonduren en 
weekenden, maar al gauw ging ik een dag in de week minder naar Munsters omdat 
thuis steeds meer werk kwam.  De wens om volledig thuis te blijven was er al enige 
tijd maar de ‘sprong in ’t diepe’ durfde ik (nog) niet te wagen. Totdat ik 50 werd… 
een mijlpaal in je leven… toch? Mede door die mijlpaal en de confrontatie met 
kanker binnen ons gezin zette dit me toch aan het denken: ik wilde voorgoed thuis 
voor mezelf aan het werk en het dus ook wat ‘rustiger aan’ gaan doen :-)  
Aangezien ik, zoals ik al schreef, een echte ‘machineman’ ben, kwam het idee om 
een Manitou roterende verreiker te kopen.   

En zo geschiedde…. in juni 2019 ging het roer om. Na een pittige cursus 
(heb nog nooit zoveel in de boeken gezeten) een nieuwe start met een nieuwe 
naam: Keunen Verreikerverhuur, Loonwerken & Mechanisatie.  Het  
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mechanisatiewerk blijf ik gewoon behouden, daarnaast dus het werken met de 
verreiker en eventuele hulpmiddelen als jiblier, (open) manbak en roterend 
vorkenbord. De diversiteit is groot: van zonnepanelen leggen en 
snoeiwerkzaamheden tot dakplaten leggen en spanten zetten. Ook voor diverse 
loonwerken kan men bij ons terecht.   

Véronique doet de boekhouding en ondanks dat we sinds vorig jaar met 
meer regelmaat overdag samen aan de koffie of lunch zitten, zijn we na 25 jaar 
nog steeds happy getrouwd :-) Naast mijn werk zijn mijn hobby’s lekker uit eten 
en Fendt tractoren. Samen met Thijs en Wout staan we geregeld aan de start bij 
een TrekkerTrek evenement.  

 
Ik heb geen 

spijt van de 
ommekeer die ik 
vorig jaar heb 
gemaakt want wat is 
er nu leuker om van 
je passie voor 
machines je beroep 
te maken!! 

 
Pieter Keunen 
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Gedicht door Antoinette: 

 
Corona, Corona, wat doe je toch allemaal, 

Je gaat met onze gezondheid aan de haal. 

Laat ons eerst eens even weten, 

Heb je wel een zuiver geweten. 

Je kunt ons toch wel de clou ervan zeggen, 

Zeker het een en ander aan ons uitleggen. 

Zijn we niet aardig genoeg op deze planeet, 

We zijn verwend, dat is wat ik zeker wel weet. 

Maar is dit een manier om het ons uit te leggen? 

Nou het is je gelukt, dat kan ik wel zeggen. 

De wereld ligt plat, iedereen in de stress, 

We denken na, hoe komen we uit dit reces. 

De doctoren doen hun uiterste best, zijn druk aan de slag, 

Om een middel te vinden, dat het maar helpen mag. 

Winkels leveren producten met mate, 

Denk eraan, ook iets voor die ander overlaten. 

Voorzichtigheid is ons nu geboden, dat is de raad, 

Gezond blijven en houd afstand van je kameraad. 

Scholen hebben de deuren gesloten, het is verplicht, 

De kinderen leren thuis, met ouders als toezicht. 

Het is een ramp voor de wereld, voor alle mensen, 

Een draai om onze oren, niemand zou dit wensen. 

Maar het opent ook onze ogen, we denken even na, 

Hebben wij nog wel wat te vertellen in `t leven? 

Het is Corona die ons even laat weten, 

Dat we vooral ‘Dankbaarheid’ niet moeten vergeten. 

Eenieder zou het wel bevallen, 

als we weer konden LEVEN met z`n allen ! 
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Raad het plaatje? 
 
We hebben na de tip in de vorige editie veel goede inzendingen binnen 
gekregen. Op de plaat stond Villa Gena, de voormalige directeurswoning van de 
Maatschappij Helenaveen, later werd dit Jeugdherberg ’t Peleke. Evert van 
Kampen is als winnaar geloot en zal i.v.m. de corona maatregelen later van ons 
nog een mooi pakketje van de Peelbascule ontvangen. 
 
Deze keer weer een nieuwe Raad het plaatje  
Het plaatje kan een te raden foto zijn van een plek in de gemeente Deurne, een 
(oude) boerderij, vereniging of club, of een persoon.  
 
Welk gebouw staat er op onderstaande foto’s? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weet u het goede antwoord, stuur uw oplossing dan naar:  
Dirk Hoogendoorn E-mail: dirkennicolehoogendoorn@gmail.com  
Telefoon: 06-20449392 
 
We verloten ook nu weer een leuke prijs onder de goede inzenders! 
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Nieuws van de Gemeente Deurne:  
 
Corona regelingen voor ondernemers 
Veel ondernemers ondervinden de gevolgen van het 
coronavirus. Dit geldt ook voor ondernemers in de 
agrarische sector. U kunt bij verschillende instanties terecht 
voor informatie, hulp en financiële steun. 
 
Enkele van de regelingen voor ondernemers zijn: 
• Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): deze regeling is 

een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de 
coronacrisis ten minste 20% omzetverlies lijden. De regeling vervangt de 
Werktijdverkorting. Aanvragen kan via de website van het UWV 

• De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze 
moeilijke tijden heen te komen. Het gaat onder andere om bijzonder uitstel 
van betaling, verlaging van uw voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van 
de invorderingsrente en belastingrente. Ondernemers in de glastuinbouw 
krijgen uitstel van betaling van energiebelasting (EB) en opslag duurzame 
energie (ODE) in april, mei en juni 2020 

• Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor 
werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 
Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch 
ondernemers. 

• Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en waterschaps-
belastingen. Tot 1 juni 2020 verstuurt de Belastingsamenwerking Oost-
Brabant (BSOB) geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en 
dwangbevelen. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met BSOB 
voor een betalingsregeling 

Kijk voor een compleet overzicht van de regelingen op www.deurne.nl Klik op de 
knop Coronavirus en kijk vervolgens bij ‘Financiële steun voor ondernemers, 
stichtingen en verenigingen’. Per regeling is aangegeven bij welke instantie u 
terecht kunt om een aanvraag te doen.  
 
Vragen? 
Ondernemers kunnen met vragen telefonisch contact opnemen met het Kamer 
van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer 
is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. 
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Nieuws van de Gemeente Deurne:  
 
Mogelijkheden voor stoppende agrariërs 
In december 2019 heeft de gemeenteraad ‘bouwstenen’ 
voor het buitengebied vastgesteld. Met deze bouwstenen 
wordt het voor stoppende agrariërs aantrekkelijker om om 
te schakelen naar een andere activiteit. 

De eerste bouwsteen biedt ruimte om voormalige agrarische gebouwen 
in te zetten voor bedrijfsmatige opslag. Dit geldt bij de omschakeling van een 
agrarische bestemming naar wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opslag voor 
(startende) ondernemers of ZZP-ers die op een andere plek hun producten 
bewerken of verkopen. Dit biedt mogelijkheden voor zowel de eigenaar van de 
locatie als voor (startende) ondernemers. 

Daarnaast zijn er agrariërs die stoppen met hun veehouderij, omschakelen 
naar de bestemming wonen en hobbymatig nog een aantal dieren willen houden 
of hun land willen bewerken. Zij krijgen meer ruimte met de tweede bouwsteen. 
In ruil voor het slopen van oude bebouwing, mogen zij meer m2 bijgebouwen 
hebben bij de woonbestemming. Bijv. voor het houden van de hobbydieren of het 
stallen van voertuigen of materiaal voor het bewerken van het land. 

De derde bouwsteen biedt een herbouwrecht van 10 jaar. Dit betekent 
dat een eigenaar die nu stallen of andere gebouwen sloopt, binnen 10 jaar nieuwe 
bijgebouwen kan realiseren. Hiermee wordt voorkomen dat een eigenaar wacht 
met het slopen van oude gebouwen, met mogelijk asbestdaken, om geen rechten 
te verliezen. Op het moment dat de eigenaar (of diens opvolger) de nieuwe 
gebouwen wil realiseren, wordt bekeken voor welke activiteit deze gebouwen zijn 
bedoeld, welke bestemming daarbij passend is en hoeveel m2 aan gebouwen 
daarbij is toegestaan. 
Meer informatie: Op www.deurne.nl/buitengebied  is meer informatie te vinden 
over de bouwstenen en de andere mogelijkheden om om te schakelen van een 
agrarische bestemming naar een andere bestemming. 
Contact met de gemeente of de erfbetreders: Heeft u vragen over de 
bouwstenen, het bestemmingsplan buitengebied of andere ruimtelijke 
onderwerpen? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 
0493-387711 of e-mail info@deurne.nl  Overweegt u te stoppen met uw agrarisch 
bedrijf of weet u nog niet goed wat u wilt gaan doen in de toekomst? Dan kunt u 
terecht bij de onafhankelijke erfbetreders. Samen met u brengen zij de 
mogelijkheden voor de toekomst in beeld. U kunt de erfbetreders bereiken via de 
gemeente. 
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Nieuws van de Gemeente Deurne:  
 
Aan de slag met uw Asbestdak 
Sinds 1994 is het verboden om asbest te verwerken in 
materialen. Toch komt asbest nog op veel plekken voor. 
Ruim driekwart van het totale oppervlak aan asbestdaken is 
te vinden in de agrarische sector. Een asbestdak vormt een 
risico voor de gezondheid én een financieel risico! 
 
Gezondheidsrisico:  
Ondanks dat er (voorlopig) geen verbod komt op asbestdaken, vormen de daken 
een toenemend risico voor de gezondheid. Asbestdaken zijn meer dan 25 jaar oud 
en inmiddels bijna allemaal matig tot ernstig verweerd. Er komen dan gemakkelijk 
vezels vrij die zich verspreiden in lucht en bodem. 
 
Financieel risico:  
Door brand, hagel of storm kunnen zich grote hoeveelheden asbest verspreiden 
over de omgeving. Aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten de dekking van de 
opruimkosten steeds vaker uit in hun voorwaarden. U draait dan zelf op voor de 
kosten. Overigens is ook het asbestdak zelf vaak nog maar beperkt verzekerd in 
de opstalverzekering. Een asbestdak is dus ook een financieel risico! 
 
Op tijd saneren is verstandig:  
Heeft u stallen, schuren of loodsen die zijn gebouwd voor 1994? Of vermoedt u 
dat er een asbestdak op ligt? Laat dit dan onderzoeken door een gecertificeerd 
bedrijft. Het is verstandig dat u een asbestdak zo snel mogelijk laat vervangen. 
Voordat u het dak laat verwijderen, moet u altijd eerst een sloopmelding indienen 
bij de gemeente. Dit kan op www.omgevingsloket.nl  
 
Kan ik subsidie krijgen?  
Er is geen subsidieregeling meer voor sanering van asbestdaken. Het Rijk werkt 
samen met provincies en banken aan een asbestfonds waaruit eigenaren van een 
asbestdak geld kunnen lenen voor sanering. De verwachting is dat het fonds vanaf 
medio 2020 van start gaat. 
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Nieuws van de Gemeente Deurne:  
 
Website voor buitengebied 
 

De gemeente heeft op haar website een speciale pagina 
ingericht over het buitengebied. Op deze website vindt u 
informatie over de ‘bouwstenen’ die zijn vastgesteld door de gemeenteraad, het 
bestemmingsplan Buitengebied, stikstof en het veehouderijbeleid van provincie 
Noord-Brabant. Ook vindt u er contactgegevens van de gemeente en van de 
erfbetreders. U bezoekt de website op www.deurne.nl/buitengebied  
 
Mist u bepaalde informatie op deze website? Of heeft u tips hoe we u via de 
website nog beter kunnen informeren? Stuurt u dan een e-mail naar 
communicatie@deurne.nl  
 
 
 

Glasvezel 
De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is gestart. Aannemer Spitters legt 
het glasvezelnetwerk aan. De aannemer is begonnen in de kern Deurne. Daar 
wordt zowel een netwerk van E-Fiber als van KPN NetwerkNL aangelegd. 
 
In de kerkdorpen en het buitengebied komt een glasvezelnetwerk van E-Fiber. 
Ook dat netwerk wordt door Spitters aangelegd. Op www.e-fiber.nl/deurne vindt 
u meer informatie. Daar vindt u ook de planning van de aanleg in de verschillende 
gebieden. 
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Nieuws van Rabobank Deurne: 
 
Saamhorigheid: misschien brengt corona ons dichter bij elkaar… 
  
In december 2019 duikt het op in de Chinese stad Wuhan. Het is dan niet 
meteen duidelijk dat het om het coronavirus gaat en ook niet hoeveel mensen 
besmet zijn. Dat het virus uiteindelijk een pandemie werd en de hele wereld zo 
hard zou raken, had niemand in eerste instantie verwacht. In een hele korte tijd 
ligt het openbare leven vrijwel plat en tegelijkertijd zien we mooie nieuwe 
burgerinitiatieven ontstaan. Laat ik als voorbeeld #supportyourlocalsNL, 
#flowerchallenge en Koop onze Oogst eens noemen. Initiatieven waarbij 
iedereen probeert elkaar zoveel als mogelijk te helpen, te ontzorgen en 
financieel te ondersteunen.  

Verschillende ondernemers die al jaren lang, dag in dag uit, alles voor 
hun bedrijf hebben gegeven worden hard geraakt.  De vraag naar bloemen is 
enorm gekelderd, aardappel- en vleeskalverprijzen staan onder druk, maar ook 
de ondernemers die rechtstreeks aan bijvoorbeeld de horeca leveren kunnen 
hun producten nauwelijks kwijt. De consequenties voor de veehouderij worden 
ook voelbaar door een daling van de melk- en vleesprijzen. En daarmee worden 
vele ondernemers in onze regio enorm geraakt. Dat raakt ook mijn 
ondernemershart.  

Belangrijk in deze tijden is om juist veel aandacht voor elkaar te hebben, 
met respect voor de RIVM richtlijnen. Ik zou daarom ook een oproep willen doen 
om vooral elkaar te steunen, dat kan zijn door een telefoontje, maar ook een 
bestelling bij de lokale detailhandel, boerderijwinkel of het creëren van nieuwe 

lokale samenwerkingen. 
Waarbij ik de hoop heb 
dat we, zodra de 
gezondheid het toelaat, 
we na deze periode alle 
deuren weer kunnen 
openen.  
Voor al die fantastisch, 
lekkere en eerlijke lokale 
producten. Wellicht brengt 
juist dit soort acties ons 
dichter bij elkaar en geeft 
het ons kracht om uit deze 
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crisis te komen. Want ook na deze periode hebben we die kracht en 
saamhorigheid nodig om het dagelijks leven en nieuwe kansen stapje voor stapje 
op te pakken.  

Samen met onze accountmanagers doen we er alles aan om er voor jullie 
te zijn, ook al hebben we niet altijd de oplossing. We denken heel graag mee! 
Kijk voor actuele maatregelen op www.rabobank.nl/bedrijven/corona  of neem 
contact op met je accountmanager.  
  

Met vriendelijke groet, 
Dennis Smetsers, Manager Food & Agri Oost Brabant, Rabobank 

T: 040 293 65 55 M: 06 12 15 73 50 
  
Coronavirus 
Het coronavirus raakt ons allemaal. Op www.rabobank.nl/particulieren/corona 
en www.rabobank.nl/bedrijven/corona  lichten we de maatregelen toe die wij 
nemen om onze dienstverlening aan te passen aan de laatste richtlijnen vanuit 
het RIVM en de overheid, zodat we deze bijzondere periode samen goed 
doorkomen. 
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Lentegedicht door Antoinette: 
 

Een vogeltje, een vogeltje,  hoort wat het meldt 

Wat het in zijn lieflijke liederen verteld. 

Het roept, komt kinderen, komt lammetjes eruit 

Het spel lokt het kind, het lam het grazige kruid. 

 

En alles wat leeft en het luchtruim doorzweeft. 

Dat juicht nu de Lente, haar bloemenkleed weeft. 

Wat vinnen heeft zwemt en wie benen heeft springt. 

Wat vleugels heeft vliegt, en wie zingen kan: Zingt!! 
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De redactie van De Ploeg wenst u ondanks alles een mooi 
voorjaar en fijne zomer toe! 

 
Carola, Dirk, Lins, Marielle 
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