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Van de redactie, 
 

Voor u ligt de eerste editie van ons 
ledenblad van dit jaar. Het is weer gevuld 
met (naar ons idee) leuke en/of leerzame 
artikelen. Gelukkig hebben we ook weer 
enkele nieuwe adverteerders waar wij erg 
blij mee zijn. Wij hopen dat u aan onze 
adverteerders denkt als u iets wil 
aanschaffen of werkzaamheden wil laten 
uitvoeren. Zij steunen onze vereniging en 
wij hopen dat onze leden hen steunen 
door een goede samenwerking. 
Naast een interview met de nieuwe 
voorzitter van Voergroep Zuid, Jos Mans 
en de vertrouwde rubrieken geeft Jeroen 
ons de nodige informatie inzake de asbest. 
De nieuwe bestuurders hebben al een 
cursus gevolgd en zijn volop bezig om zich 
in te werken, maar zij stellen zich in het 
kort even aan u voor, zoals zij ook gedaan 
hebben in de jaarvergadering. Een jaarvergadering waarin de jubilarissen 
gehuldigd zijn en afscheid genomen is van Henk, Elly en Hannie. 
Voor mij is dit dan ook de laatste editie van het ledenblad waaraan ik als 
redactielid meewerk. Ruim 15 jaar heb ik het altijd met enorm veel plezier 
gedaan, er veel van geleerd en veel mensen leren kennen. Eveneens stop ik nu 
ook als secretaresse van afdeling Deurne en draag deze werkzaamheden over 
aan Marielle Zwakhoven. Het mailadres 
zltodeurne@zlto.nl veranderd niet, maar in het 
vervolg zal zij uw aanspreekpunt zijn. 
 
Ik dank iedereen voor de hele fijne samenwerking en 
wens iedereen een geweldige zomer en veel succes! 
  
Veel leesplezier. 
Hannie Raaijmakers - Staadegaard 
       

Redactie: 

Henk Verbaarschot 

Dirk Hoogendoorn 

Carola van de Beek 

Ronald van Leeuwen 

Hannie Raaijmakers  

 

Redactieadres en advertenties: 

Mariëlle van Lieshout 
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fax: 0493-342719 

Email: mobichamp@gmail.com 

 

Inleveren kopij 

Vóór 15 augustus 2016 
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Van de voorzitter 

Trots 
Mijn kop van dit stukje zegt al veel.     Trots! 
 
Trots op de oud bestuurders, notuliste en secretaris.  
We hebben de laatste jaarvergadering van een aantal mensen afscheid 
genomen. Een aantal mensen waar we echt trots op mogen zijn dat die zich in 
hebben gezet voor de ZLTO afdeling Deurne. Een klein en hecht team wat onder 
leiding van Henk goede en mooie dingen voor de leden heeft gedaan. 
Maar natuurlijk is het ook goed voor een bestuur dat er vernieuwing plaats vindt. 
Drie nieuwe frisse bestuurders met ieder zijn eigen interesses en ambities. 
Daarom ben ik ook heel trots dat we nu een aantal nieuwe mensen mogen 
verwelkomen in ons bestuur. We hebben nu een jong en ambitieus team dat 
met een frisse blik weer op alle vlakken van betekenis kan zijn voor de leden. 
Maar natuurlijk ben ik ook erg trots op al onze leden! Één: omdat ze ontzettend 
hard moeten werken voor al die goede en waardevolle producten die ze maken 
met  vaak te lage marges.  En twee: omdat ze ons het vertrouwen geven dat wij 
hun belangen mogen behartigen. 
 
Voor mij ligt er nu de uitdaging om met het nieuwe bestuur weer een mooi team 
te vormen. 
Zodat de belangen voor al onze leden nu en in de toekomst gegarandeerd zijn. 
 
William Meulendijks 
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Van de bestuurstafel  
Glasvezel  
Zoals het er nu naar uit ziet zal MABIB eind 2016 van start gaan met de aanleg van 
glasvezel in ons buitengebied. Wanneer uw woning/bedrijf binnen het aansluitgebied 
valt, ontvangt u van Mabib 16 weken voor de aanleg een mailing met 
antwoordmogelijkheid.  
De aansluitkosten zullen aangeboden worden in twee betalingsvarianten: 

 Variant 1: eenmalige aansluitkosten van 250,- euro plus een maandelijks 
vastrecht bedrag van 15,- euro 

 Variant 2: een eenmalige afkoopsom van 1.815,- euro. Na deze betaling bent u 
geen kosten meer kwijt aan uw glasvezelnetwerk, u betaalt dan enkel nog uw 
dienstenleverancier voor interactieve televisie, razendsnel internet en/of 
voordelig bellen. (Vernoemde bedragen zijn inclusief BTW)  

Als u geen glasvezeldiensten wilt, dan monteert Mabib een kabel op rol in de straat.  
U kunt dan altijd een betaalde na-aansluiting door Mabib laten verzorgen.  
Een na-aansluiting kost minimaal 2.500,- euro. 

 

Leges bestemmingswijziging woning 
De legeskosten voor een bestemmingswijziging, het omzetten van een agrarische woning 
naar een burgerwoning, zijn erg hoog. U betaald hiervoor meer dan € 10.000. Bent u 
voornemens om de bestemming op uw woonhuis te wijzigen dan kunt u dit aan ons 
doorgeven, wij brengen leden dan met elkaar in contact. Een aanvraag kan namelijk met 
meerdere woningen geclusterd  worden, zodat de legeskosten gedeeld kunnen worden.   

 

Asbestsanering 
De provinciale subsidieregeling voor het vervangen van asbestdaken door het plaatsen 
van zonnepanelen is voor Brabant en Zeeland uitgeput. Er kan daarom geen subsidie 
meer aangevraagd worden. Voor agrariërs heeft de ZLTO nog een collectiviteitregeling 
die het voordeliger maakt om asbestdaken te vervangen. De Rijksoverheid heeft een 
subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken voor zowel particulieren als 
ondernemers, waar nog wel budget beschikbaar is. Heb je vragen over dit onderwerp 
kun je contact opnemen met Jeroen Kuijpers 06-52478299 
 
VAB-beleid 
ZLTO Deurne heeft samen met OVD en DIC een visie ingediend voor o.a. het VAB beleid.  
De visie voor het VAB beleid is overgenomen door de gemeente. De gemeente wil ruimte 
bieden. Het buitengebied als start-up en dan pas naar het bedrijventerrein.   
 
Ziet u graag een onderwerp op onze agenda, meld dit dan via de mail zltodeurne@zlto.nl  
of bel met één van onze bestuursleden.  
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Vakgroep rundvee 

Fosfaatrechten en vleesvee 
Donderdag 3 maart heeft staatssecretaris Van Dam een brief naar de 2e 

kamer gestuurd over de invulling van het stelsel van fosfaatrechten. 

Hoewel Van Dam in de brief steeds praat over melkvee hebben de 

voorstellen wel degelijk ook betrekking op vleesvee. Het ministerie heeft 

namelijk aangegeven dat voor ‘melkvee’ gelezen moet worden: alle dieren 

in de diercategorieën 100, 101 en 102.  Daarmee krijgt dus ook de 

vleesveehouderij te maken met de introductie van fosfaatrechten doordat 

de diercategorie 101 en 102 zijn verweven met melkveehouderij. 

Inzet LTO afzonderlijke diercategorie voor vleesvee 
LTO heeft in de onderhandelingen ingezet op ontvlechting van jongvee 

voor vleesvee van het andere jongvee in deze categorieën. Daarmee zou de 

vleesveehouderij buiten de beïnvloedingsfeer van fosfaatrechten blijven. 

We hebben daar ook concrete voorstellen voor gedaan. Voorgesteld is een 

nieuwe categorie voor jongvee van vleesvee maken. Dit zou kunnen door 

terug te grijpen op de Gecombineerde Opgave 2015, iedere veehouder 

heeft moeten aangeven of en hoeveel dieren er op het bedrijf waren uit de 

melkveehouderij en/of vleesveehouderij.  

EZ is hier niet in meegegaan, waarbij het ministerie 2 argumenten noemt: 

1. Het is juridisch niet mogelijk vleesjongvee met terugwerkende 

kracht te ontvlechten. 

2. Melkveehouders zouden dan hun jongvee bij een vleesveehouder 

kunnen opfokken en bij het afkalven weer overnemen als melkkoe. 

Dit jongvee telt dan niet mee met de fosfaatrechten. 

 

Toekenning rechten en afroming bij vleesvee 
Per 1-1-2017 krijgen ook vleesveehouders fosfaatrechten krijgen 

uitgedeeld op basis van het aantal dieren in de categorieën 101 en 102 dat 

aanwezig was op 2-7-2015 en een forfaitaire fosfaatproductie per dier voor 

deze dieren.  

 

Van Dam geeft in zijn brief aan dat hij zal moeten korten op alle 

toegekende rechten om binnen het fosfaatplafond te blijven. Tegelijk heeft 

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/4784/kamerbrief-nadere-invulling-van-het-stelsel-van-fosfaat-voor-melkvee
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hij aangegeven mogelijkheden te zien om bedrijven tegemoet te komen die 

wel bijdragen aan de nationale fosfaatproductie maar niet aan het nationale 

mestoverschot. Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden 

gecompenseerd voor de afroming van rechten die nodig is om de 

fosfaatproductie onder het plafond te brengen. Dit zal gebeuren door deze 

bedrijven voor een deel van de zogenaamde latente plaatsingsruimte extra 

rechten te verstrekken. Onze interpretatie is dat deze bedrijven dan zoveel 

extra rechten toegewezen krijgen dat er per saldo geen sprake is van een 

korting op de fosfaatproductie. Onze inzet is dat de grond die op deze 

bedrijven met vleesvee in de diercategorieën 101 en 102 (vrouwelijk 

jongvee) in gebruik is, toegerekend wordt aan dit jongvee. De meeste 

bedrijven zullen dan geen fosfaatoverschot hebben en niet gekort worden. 

In de brief van Van Dam staat overigens het woord “deels”, omdat nog 

uitgerekend moet worden of deze compensatie volledig mogelijk is binnen 

de genoemde bandbreedte voor de generieke korting (4 tot maximaal 8 

procent).   

 

Voor uitbreiding van bedrijven is zijn wel aankopen van extra 

fosfaatrechten nodig. Vanaf 2018 kunnen ook vleesveebedrijven mee 

tenderen naar rechten die via de fosfaatbank beschikbaar komen. Er van 

uitgaande dat  zij de grondgebonden status hebben. 

 

Daarnaast blijft de AMvB Grondgebondenheid in werking. Doordat ook 

alleen hier het jongvee meetelt, zullen vleesveehouders geen extra grond en 

- of mestverwerking hoeven te realiseren bij uitbreiding. 

 

Vervolg 
De brief van Van Dam bevat nog veel zaken die verder moeten worden 

ingevuld. In dat traject zullen we blijven inzetten op het zoveel mogelijk 

beperken van de gevolgen van de toekenning van fosfaatrechten voor de 

vleesveehouderij. 

      

Gegroet  John Verhoeven 
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Onze jongeren, 

 

Mijn naam is Lieke Verbaarschot en ik ben 25 jaar oud. Sinds juni 2015 ben ik 

woonachtig in Vlierden, samen met mijn vriend Ton Cuijpers. Door mijn vader 

Henk ben ik benaderd om een stukje te schrijven voor de Ploeg.  

Vanaf het moment  van mijn geboorte tot mijn 24ste jaar ben ik in een liefdevol 

gezin opgegroeid op de Bruggenseweg 12 in Deurne. Samen met mijn twee 

zussen vormden we een drukke maar gezellige bende. Maar er moest  natuurlijk 

ook hard gewerkt worden. Van kinds af aan ging ik vaak mee met mijn vader of 

opa om te werken op de boerderij. Of we nu de koeien moesten melken of 

weipalen gingen zetten, het maakte me niet zo veel uit. Ik vermaakte me toch 

altijd wel.  

Tenminste… tot de pubertijd begon. Toen had ik hier écht geen zin meer in. Mijn 

ouders hadden bedacht dat zondagavond een vaste ‘dochteravond’ werd. Dit 

betekende dat iedere zondag twee van de drie dochters mee naar de stal 

moesten. Dat was iedere week opnieuw discussie en niet zo gezellig. Achteraf 

denk ik: was dat nu echt nodig? Ze hebben zoveel voor ons gedaan. Ook vergeet 

je op dat moment dat je eigenlijk heel trots mag zijn op zo’n mooi bedrijf.  

Maar gelukkig, de puberteit hield ook weer een keer op. Nadat ik vier jaar op het 

Peelland College had gezeten ben ik naar MTRO de Rooi Pannen in Eindhoven 

gegaan, een MBO opleiding niveau 4. Ik heb hier recreatie gestudeerd, wat erg 

goed beviel! Lekker veel praktijk, dat past wel bij me. In het laatste leerjaar heb 

ik twee keer een halfjaar stage gelopen, waarvan een stage bij Rofra te 

Valkenswaard. 

Bij Rofra ben ik momenteel nog steeds werkzaam en dit bevalt me erg goed!  

Het is een groot bedrijf op het gebied van buitensport. Er worden meer dan 

honderd verschillende activiteiten aangeboden en Rofra heeft een eigen 

horecagelegenheid. Sinds 2012 heb ik een vast contract als bedrijfsmanager. Het 

regelen van de dagelijkse gang van zaken, coördineren van grote groepen en de 

instructeurs, de personeelsplanning maken, de personeelscontracten opstellen 
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en het opleiden en begeleiden van instructeurs en stagiaires behoren onder 

andere tot mijn takenpakket. 

Vanaf het moment dat ik ben gaan werken in de recreatie (2009) heb ik altijd de 

ambitie gehad om een eigen onderneming te starten in deze sector. In 2012 ben 

ik hier dan ook serieus mee aan de slag gegaan en ben ik  begonnen aan het 

vergunningentraject, gelukkig met een positief resultaat. Mede dankzij mijn 

ouders is het gelukt om in december 2015 ‘Liever Buiten, outdoor & recreatie’, 

te openen. ‘Liever Buiten’ is gevestigd op Bruggenseweg 12 in Deurne. Achter 

het bestaande bedrijf van mijn ouders hebben we een stuk bos gekocht van de 

Gemeente Deurne. Na veel arbeid hebben we hiervan een mooie locatie kunnen 

maken. In het bos zijn twee paintballvelden gerealiseerd waar volwassenen en 

kinderen zich op en top kunnen vermaken!  

Naast de paintballvelden komt er een sportveld dat een aantal weken geleden is 

ingezaaid. Het sportveld biedt heel veel mogelijkheden voor het programma-

aanbod. Bumpervoetbal en een leuke zeskamp behoren vanaf juni 2016 ook tot 

de mogelijkheden!  

Ook heeft het de interesse gewekt van mijn 

jongste zus. Zij begeleidt regelmatig de groepen. 

Voorlopig combineer ik nog mijn werkzaamheden 

bij Rofra en ‘Liever Buiten’. Uiteindelijk is mijn 

doel om alleen met ‘Liever Buiten’ door te gaan.   

Ik hoop jullie in de toekomst te mogen 

verwelkomen bij ‘Liever Buiten’! 

 

Sportieve groet, Lieke Verbaarschot 
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Verslag uitstapje/excursie damesstudieclub 
  
Op dinsdag 22 maart hadden we weer ons jaarlijks uitstapje van de 
damesstudieclub. Dit keer lekker dicht bij huis! 
 
Rond de klok van 10.00 uur werden we gastvrij ontvangen op het bedrijf van 
Ingrid en Rob Bankers, Bruggenseweg 10 in Deurne.  Zij runnen hier samen een 
melkvee-en varkensbedrijf. Daarnaast is Ingrid in 2011 gestart met het  
organiseren van kinderfeestjes met diverse thema’s.  De drive  hiervoor haalde 
ze mede  uit het feit dat, steeds meer kinderen maar ook volwassenen, totaal 
geen weet meer hebben van hoe het er op een agrarisch bedrijf aan toe gaat.  
 
Vervolgens kreeg ze er een hele leuke hobby bij waar ze veel voldoening uithaalt. 
Het feit dat een van hun zoons  interesse heeft om dit alles mede gestalte te 
gaan geven, is natuurlijk extra fijn. Verder kan ze een beroep doen op haar 
schoonzus en een oproepkracht. Dat is ook wel nodig want inmiddels is de 
belangstelling zodanig dat, ze het alleen niet meer aan kan. 
Elke week keren dan ook heel wat kinderen en ouders/volwassenen heel 
tevreden en blij naar huis. 
Zo mochten ook wij dus ervaren hoe goed ze het voor elkaar hebben.  
Met maar liefst 27 dames werden we ontvangen op de 1e verdieping van de 
nieuwe open frontstal. Daar hadden ze een mooie ruimte/ontvangstzaal 
gemaakt  waar je door een raam, uitzicht had op de melkkoeien. Op deze, 
relatief simpele manier, bereik je vaak al heel veel waardering. 
Na de koffie/thee en gebak begonnen we aan de activiteit; klomp schilderen. 
Eerst moest de klomp in de grondverf worden gezet. Terwijl deze stonden te 
drogen was er een rondleiding gepland. Echter i.v.m. IBR,  wat op dit moment in 
onze regio speelt, werd besloten dit niet te doen.  Ingrid vertelde daarom haar 
verhaal gewoon binnen, over hoe het allemaal was begonnen en wat er de 
laatste jaren was ver- en gebouwd. 
Na haar boeiende verhaal gingen we verder met onze klomp! Gelukkig had ze 
genoeg voorbeelden zodat, de een na de ander versteld stond, van wat voor 
talent we (nog!) meer in huis hadden…  De tijd vloog voorbij en nadat de laatste 
klomp te drogen werd gezet,  werd in een handomdraai de ruimte  omgetoverd 
tot een sfeervolle lunchroom waar niets aan ontbrak. We lieten het ons dan ook 
zeer goed smaken.  
Hierna bedankten we Ingrid voor de gastvrijheid én de klomp en gingen we 
richting Someren. 
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Het middaggedeelte was nl. een bezoek aan de paardenkliniek in Someren. 
Dit is onderdeel van Veterinair Centrum Someren.  Enkele dames onder ons zijn  
hier klant. Mede daardoor was de ontvangst dan ook heel hartelijk. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee vertelde rundveedierenarts Niels 
Groot Nibbelink over het wel en wee van de praktijk en de gestage groei/fusies 
die het had doorlopen. Op dit moment werken er 32 dierenartsen en evenzoveel 
medewerkers en dus waren er (weer) bouwplannen om dit alles zo goed 
mogelijk te herbergen. 
Het mag duidelijk zijn  dat een dierenarts tegenwoordig heel anders te werk gaat 
dan 10-20-jaar geleden. Denk hier bijv. maar aan; hygiëne, manier van 
werken/communiceren, preventie en specialisme. 
De paardenkliniek is zo’n specialisme en Lillian Verheem,  paardendierenarts, 
nam ons mee voor een rondleiding.  Voorheen moest men voor onderzoek of 
operatie naar Utrecht maar doordat, ook in de Peel, de paardenwereld een 
enorme vlucht heeft genomen, zijn er dus ook dichter bij huis deze 
mogelijkheden ontstaan. 
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Tijdens onze rondleiding mochten we bijvoorbeeld  getuige zijn van een Belgisch 
trekpaard dat werd geopereerd. Ik bespaar jullie verdere details maar het mag 
duidelijk zijn, dat het een bijzonder tafereel was! 
Wat opviel was dat je je bijna in een “ziekenhuis” waande,  zoveel verschillende 
afdelingen met allerlei apparatuur dat aanwezig was.  Het (zieke) paard mag 
duidelijk aan niets ontbreken ofwel; de klant is koning…. 
 
Al met al, een zeer geslaagde dag, met dank aan de organisatie. 
Tot een volgende keer,  
 
Lea Keijzers 
 
 
 
 

 
 
 
De jubilarissen tijdens de jaarvergadering vooraan in een gezellige Natuurpoort. 
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Vakgroep varkens 

 
Hoe is het ermee William? 

Die vraag krijg ik regelmatig sinds ik voorzitter ben geworden van de vakgroep 

Varkenshouderij ZLTO. Begrijpelijk. Het zijn immers zware tijden voor de 

varkenshouders, hun gezinnen en hun bedrijven en dus ook voor ons als 

bestuurders. Maar juist nu laten wij als ZLTO zien wat we voor onze leden 

kunnen betekenen. Zo kunnen we bedrijven ondersteunen bij wat ik maar de 

financiële planning van hun bedrijf noem. Ook voor ondersteuning op het 

persoonlijke vlak hebben we als ZLTO vrijwilligers maar ook deskundigen die 

kunnen helpen.  

Maar nadrukkelijk zijn we ook met de toekomst bezig. Zo wordt hard gewerkt 

aan de invulling van de landelijke samenwerking tussen de vakgroepen 

Varkenshouderij van LTO, LLTB en LTO-Noord met de NVV. Gericht op een 

sterke landelijke belangenbehartiging voor de specifieke zaken die van belang 

zijn voor de varkenshouders. Naar mijn mening prima wanneer dat wordt 

gecombineerd met een sterke lokale belangenbehartiging vanuit de ZLTO. 

Beiden zijn nodig! 

Maar het grote probleem waarmee we allemaal kampen zijn natuurlijk de 

krappe marges. Daarom wordt gewerkt aan een plan “Vitale varkenshouderij” 

genaamd.  We doen dat als LTO en NVV samen met o.a. de Rabobank en het 

ministerie van EZ. Centraal staat de versterking van de structuur van de 

Nederlandse varkenshouderij en daarmee versterking van de positie van de 

varkenshouders. Voor de huidige crisis is het geen oplossing. Wel om te 

vorkomen dat een volgende crisis weer zo’n ingrijpend wordt voor ons. 

 

Tsja, hoe is het ermee William? Nou, hoewel het dus niet goed gaat met velen 

van ons gebeurt er heel veel. Veel zaken waarmee we als varkenshouderij 

sterker worden en dus met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. 

Wat dat betreft gaat het goed. 

 

 

William Meulendijks    
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Asbest in de agrarische sector 
 

In de agrarische sector in Nederland ligt op dit moment nog een grote 

hoeveelheid asbest. Het grootste gedeelte hiervan is verwerkt in de asbest 

golfplaten, gevelbeplating, schoorsteenpijpen en rioolbuizen welke tot in de 

jaren 80 veel in de bouw zijn gebruikt. Sinds 1992 is het gebruik van asbest 

verboden in Nederland. Dit omdat het verwerken van en inademen van 

asbestvezels  kanker kunnen veroorzaken. Om het asbest op de goede 

(wettelijk juiste) manier te verwijderen is niet bepaald eenvoudig. Bij het 

verwijderen van asbest komen namelijk snel vezels en stof vrij waardoor de 

sanering altijd moet worden uitbesteed aan een gecertificeerd bedrijf. Door de 

bovenstaande situatie heeft de overheid dan ook besloten dat alle asbest daken 

in Nederland vóór het jaar 2024 moeten zijn gesaneerd. Gemeenten kunnen 

eigenaren welke na 2024 nog gebouwen met asbest daken in bezit hebben een 

boete (dwangsom) geven om alsnog het de daken te saneren. 

Zuidoost Brabant ligt nog achter op de rest van Nederland wat betreft het 

saneren van de asbest daken. Er zijn twee stimulerende regelingen van kracht 

welke de sanering moet bevorderen. Een provinciale regeling en een 

rijksregeling. Bij beide regelingen kan er 4,50 euro per vierkante meter 

gesaneerde asbest aan subsidie worden verkregen. Doordat de regelingen 

mogen worden gestapeld kan een agrariër 9 euro per vierkante meter 

gesaneerde asbest terug krijgen. De provinciale regeling: ’asbest eraf 

zonnepanen erop’ is helaas in veel provincies van Nederland al uitgeput: 

Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen. Hierdoor 

kan in de hiervoor genoemde provincies alleen nog maar gebruik worden 

gemaakt van de rijksregeling wat leidt tot een maximale vergoeding van 4,5 

euro per gesaneerde vierkante meter. Het is nog niet bekend of de provinciale 

regeling wordt aangevuld of dat er nieuwe regelingen in het leven worden 

geroepen. Naast de subsidieregelingen zijn er geen fiscale regelingen meer van 

toepassing wat het saneren betreft (Denk hierbij aan Mia en Vamil).  

Wat we op dit moment zien gebeuren is dat de stortingskosten van asbest 

steeds hoger worden en dat de wet en regelgeving omtrent het saneren ook 

niet soepeler wordt. Hierdoor zullen de kosten voor het saneren van asbest 

daken in de toekomst dan ook niet lager worden. Daarnaast gaan 

verzekeringsmaatschappijen in de toekomst ook steeds kritischer kijken naar 

het verzekeren van gebouwen met asbesthoudende daken.  

Door de huidige situatie is de ZLTO dan ook actief bezig om de sanering in 

Zuidoost Brabant te bevorderen doormiddel van collectief saneren en het 
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aandragen van betrouwbare partijen welke tegen een marktconforme prijs het 

dak kunnen saneren, renoveren en eventueel zonnepanelen kunnen plaatsen. 

Deze partijen kunnen hun klanten volledig ontzorgen. Ze vragen het 

asbestinventarisatie rapport aan, doen de sloopmelding bij de gemeente en 

zorgen voor de vrijgave nadat het asbest is gesaneerd.  Bij interesse kunnen 

leden zichzelf hiervoor aanmelden bij: www.zlto.nl/asbest  

 

 

Naast de doelstellingen voor de verwijdering van asbest daken heeft de 

overheid ook de doelstellingen getroffen om in 2020 14% van alle benodigde 

energie in Nederland door duurzame bronnen op te laten wekken. Deze trend 

zal doorzetten tot dat de uiteindelijke doelstellingen  moeten worden bereikt 

voor een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Het is maar de vraag 

of dit op zulke korte termijn kan worden behaald.  

Naast het saneren van de asbest daken zien we dan ook steeds meer agrariërs 

welke investeren in zonnepanelen. Hiermee kan in veel situaties een 

aantrekkelijk rendement worden behaald. Het is echter niet mogelijk om in zijn 

http://www.zlto.nl/asbest
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algemeenheid te kunnen zeggen dat zonne-energie rendabel is, dit is namelijk 

per situatie verschillend. Verschillende factoren hebben hier invloed op: 

uitrichting van het dak (t.o.v. het zuiden), type dak (dakpan, golfplaat, 

staaldak), aansluitvoorzieningen en het huidige stroomverbruik. In de regel zijn 

zonnepanelen altijd interessant op huishoudens of kleine bedrijven met een 

laag stroomverbruik (t/m 20.000kWh). In deze situaties wordt relatief veel 

voor de stroom betaald omdat er relatief weinig stroom wordt verbruikt. 

Hierdoor wordt de besparing op de stroom groot en is het systeem eerder 

terugverdiend. De grotere bedrijven welke 100.000 kWh of meer stroom 

verbruiken betalen juist weer heel weinig voor hun stroom. Dit resulteert in een 

lage besparing wanneer in zonne-energie wordt geïnvesteerd. Hierdoor zijn 

deze systemen dan ook niet snel rendabel te rekenen zonder 

subsidieregelingen en/of fiscale regelingen.  

Doordat de overheid er juist baad bij heeft om de grotere bedrijven te laten 

omschakelen naar duurzame energie zijn er enkele subsidieregelingen en 

fiscale regelingen opgesteld. Hierdoor is het voor de grotere bedrijven dan ook 

een stuk sneller interessant om in zonnepanelen te investeren. Zo heb je 

bijvoorbeeld de SDE+ regeling waarbij de eigenaar van een zonnestroom 

systeem 15 jaar lang een vast gesubsidieerd bedrag per geproduceerde kWh 

ontvangt. Op zonnestroom systemen vanaf bepaalde grote kan een bedrijf ook 

weer de EIA (Energie-investeringsaftrek) toepassen.  
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Langs de steun van de overheid op duurzame energie wordt de vraag vanuit 

het de markt naar duurzaamheid ook steeds groter. Zo zijn er al verschillende 

concepten vanuit de markt waarbij agrariërs gestimuleerd worden duurzame 

stroom af te nemen of zelf op te wekken. Door bovenstaande trends zullen we 

in de toekomst dus snel meer asbest gaan saneren wat in veel situaties 

gepaard zal gaan met het plaatsen van zonnepanelen.  

 

Jeroen Kuijpers 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen stelt zich voor tijdens de jaarvergadering. 
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Studieclub Walsberg 

 

Op 22 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in Gerardushuis te 

Walsberg. Deze bijeenkomst stond in het teken van het stoppen  van de huidige 

vorm van de studieclub. De inleider van deze avond was Antoon Sanders. Antoon 

is ondernemerscoach van ZLTO.  Hij gaf toelichting  over ondernemerschap in de 

varkenshouderij en de financieel economische situatie op dit moment. Dit mede 

door OptiPig te presenteren, een financieel economisch monitor pakket dat ZLTO 

gebruikt om bedrijven te begeleiden in; het tussentijds monitoren van cijfers, de 

koppeling met technische resultaten te maken, financieringsaanvragen te 

onderbouwen etc.  

Deze avond werd toegelicht waarom de studieclub beëindigd is. Oorzaken zijn  

o.a. een  te slechte opkomst bij de bijeenkomsten en middels uitkomsten  van de 

enquête waarin de opties voor de  mogelijkheden voor een gewenste studievorm 

zijn behandeld. Het doel van de studievorm is dat varkenshouders van en met 

elkaar het ondernemerschap steeds weer beter kunnen optimaliseren. Er komt een 

gezellige afsluitende  BBQ. Deze datum word nog bekend gemaakt. Wellicht is 

dit een aftrap om een nieuw initiatief te laten ontstaan. 

 

Ronald van Leeuwen 
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Beste leden, 
 
Naast onze website en een twitter account beschikken we sinds kort ook over 
een eigen Facebook pagina. De pagina is te vinden onder ZLTO Deurne.  
Door deze pagina proberen we meer betrokkenheid te krijgen van zowel burgers 
als agrariërs.  
Om er een leuke facebook pagina van te maken hebben we wel uw hulp nodig.  
Filmpjes van de koeien die voor het eerst dit jaar weer naar buiten mochten, bij 
de familie van Neerven en de familie Hoogendoorn, werden erg gewaardeerd en 
goed bekeken.  
Wij zouden het dan ook erg leuk vinden als jullie ook eens een filmpje maakte 
van de voor ons normaalste zaak van de wereld is, maar wat voor een burger 
heel bijzonder is. De geboorte van biggetjes, een koe die na de geboorte zijn 
kalfje schoon aan het likken is of van een lammetje of veulentje dat wordt 
geboren. Of een filmpje van het werk op het land, ploegen, zaaien of hakselen.   
 
De filmpjes kunt u via de mail versturen maar ook via  whatsapp naar het 
onderstaande nummer.    
 
Heeft u al een Facebookpagina? Like de pagina van ZLTO Deurne en nodig je 
vrienden ook eens uit om de pagina te liken.  
Nog geen Facebookpagina? Probeer eens een pagina te maken, mocht u hulp 
nodig hebben laat dit dan weten. Bij meerdere verzoeken kunnen we kijken of 
we hiervoor een bijeenkomst kunnen gaan organiseren.   
 
 
Mariëlle van Lieshout  
kwekerijvanlieshout@zonnet.nl 
 06-24877718 
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  De vertrouwenscommissie die de nieuwe bestuursleden heeft gerekruteerd. 

 

 

Afscheid van Elly van Vlerken als notuliste en voormalig bestuurslid 
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Afscheid van Henk Raaijmakers tijdens de jaarvergadering 



29 

 



30 

 

 



31 

 

Het gezin van .........Bankers. 
 

Beste lezers van de Ploeg, 

We werden benaderd door Henk Verbaarschot om een stukje te schrijven over 

hoe bij ons een dag op de boerderij eruit ziet. Een leuke rubriek waar we graag 

aan meewerken. 

 

Wij wonen met zijn vijfjes op Klein Bruggen 10 in Deurne. Wilfred (vader) van 44 

jaar, Angelique (moeder) van 39 jaar, onze oudste dochter Rinske 9 jaar, onze 

Maud 7 jaar en onze Niek 4 jaar. 

We hebben een bedrijf met zeugen, vleesvarkens en legkippen. 

Angelique runt samen met een collega een kleinschalige dagbesteding (Stichting 

Gerust) voor mensen met een beperking, in Deurne. 

 

 

 

Vrijdagochtend 22 april 2016; 

Wilfred staat om 7.00u op. Eerst gaat hij naar de kraamstal om de zeugen die 

moeten biggen te controleren. Dan naar de kippen om grondeieren op te rapen. 

Om 7.30u wek ik de kinderen en ga Rebbel, ons hondje uitlaten. Als ik binnen 

kom zijn Rinske, Maud en Niek al sportief aangekleed, ze hebben er zin in (zo 

vlot gaat het niet altijd haha). Het is dadelijk Koningsspelen op school, een leuke 

dag voor de boeg dus. 
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Wilfred schuift aan bij het ontbijt rond 7.45u en om 8.15u vertrekken we met de 

auto naar school. We carpoolen met de buren (broer van Wilfred) dus de auto zit 

gezellig vol met 6 kinderen. Alle kinderen gaan naar de Willibrordusschool in 

Deurne. Als ik weer thuis ben verricht ik wat huishoudelijke werkzaamheden en 

zorg ervoor dat ik om 10.00u weer op school ben om te helpen met de activiteiten 

van de Koningspelen.  Als ik hiermee klaar ben is het meteen tijd om de kinderen 

weer mee naar huis te nemen. Dan lekker met zijn vijven aan tafel eten en horen 

wat de plannen van de kinderen zijn op hun vrije vrijdagmiddag. Na het eten 

opruimen en dan op de fiets Maud en Niek wegbrengen naar klasgenootjes waar 

ze gaan spelen. Rinske is meteen uit school al met een vriendin meegegaan. 

Om 8.30u komen ze 780 biggen halen, deze gaan naar Zuid-Duitsland. De 

NVWA is aanwezig en controleert de administratie, de vrachtwagen en de biggen 

tijdens het laden. Wilfred selecteert  samen met 2 medewerkers de biggen zodat 

ze op de vrachtwagen kunnen. 

 Om 10.00u zijn ze hiermee klaar. In de kantine wordt koffie gedronken met de 

rest van het personeel, de chauffeur en tegelijk de administratie bijgewerkt met 

NVWA. Hierna rijdt Wilfred met de chauffeur naar de weegbrug om de biggen te 

wegen. Bij terugkomst kijkt Wilfred de gespeende biggen na en dan is het 

etenstijd. Wilfred eet met ons en het personeel eet in de kantine of thuis. 

Na het middageten gaat Wilfred verder met biggen nakijken. Om 14.30u worden 

de uitgeselecteerde biggen van de afgelopen maand opgehaald. Deze worden 

naar onze huurstal gebracht. Wilfred rijdt daar ook heen en helpt de biggen mee 

lossen. Daarna controleert Wilfred de aanwezige varkens in de stal en noteert 

welke volgende week naar de slachterij kunnen. Als Wilfred hiervan thuis is gaat 

hij in de douche. Daarna controleert hij de gespeende biggen (van afgelopen 

week) en geeft hij ze extra voer  en water. Hierna laat Wilfred de beer voor de 

zeugen lopen die volgende week geïnsemineerd moeten worden. Tot slot worden 

de dragende zeugen gecontroleerd. 

Ik zelf heb 's middags nog even tijd om wat boekhouding bij te werken en wat 

voor te bereiden voor het avondeten . Om 16.00 uur ga ik de kinderen ophalen.  

Om 18.30 uur zitten we met zijn vijven aan tafel. 

Na het eten gaan de kinderen in de douche en mogen ze nog even op de bank tv 

kijken. Ze mogen iets langer opblijven omdat het weekend is, maar niet te laat 

naar bed want morgen is het weer vroeg dag. Rinske en Maud zitten bij voetbal 

en hebben 's morgens vroeg een wedstrijd en Niek moet naar zwemles. Dus rond 

21.00 uur is er weer rust in Huize Bankers, en kunnen wij nog even tv kijken.  
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Jaarvergadering 
Wij zijn op de jaarvergadering uitgenodigd om de solidariteit en saamhorigheid 

te versterken. Ik vind het erg belangrijk om deze vergadering bij te wonen, er 

wordt erg duidelijk uitgelegd wat ZLTO Deurne zoal allemaal voor je doet.  

Er zijn behoorlijk wat bestuurswisselingen, er wordt afscheid genomen en ik 

vind het mooi om te zien dat er drie nieuwe jonge bestuurders aan treden. Het 

is knap dat ze zich beschikbaar stellen en volgens mij komt het goed. Ze 

hebben zich voorgesteld, het worden nu samen drie vrouwen en drie mannen 

in het bestuur, en dat vind ik prima, want volgens mij hebben ze wel de 

capaciteiten. 

Na de pauze is er plaats voor de jubilarissen die al 50 jaar of meer lid zijn en 

een gezellig samenzijn. Inmiddels is Hans Huijbers gearriveerd. Hij heeft voor 

iedereen een woordje en overhandigd ons een oorkonde en een prachtige bos 

bloemen. De voorzitter heeft over ieder van ons een woordje, daar zal hij toch 

wel ruggespraak met anderen voor hebben gevoerd, het was erg knap. Hij was 

ook blij dat de leden de club zo lang hebben willen ondersteunen. 

Ik vind het geweldig en een mooie geste om ons zo in te eren, iemand is toch 

zo trouw om 50 jaar lid te zijn en de vereniging te ondersteunen. Op leden die 

drie weken lid zijn kan een vereniging niet bouwen. Ik heb waardering voor de 

manier waarop ZLTO voor deze leden een passend ‘dank je wel’  heeft 

georganiseerd. 

Mies van Ooij, 51 jaar lid van NCB / ZLTO Deurne 
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Hans Huibers spreekt de jubilarissen toe. 

WÉRKT VOOR U 
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Van melkveehouder naar ijsmaker 

 

Ik ben Mat Krekels en samen met mijn vrouw Leonie, mijn broer Stephan en 

diens vrouw José,  runnen wij een ijsmakerij (sinds 1998) en een ijssalon 

(sinds 2002) in Helenaveen. 

 

 

 

Wij leveren ook ijs aan ongeveer 60 horecazaken in heel zuid Nederland. Vanaf 

juni gaan wij ook 0,5 liter verpakkingen leveren via Jumbo Sevenum, die lokale 

ambachtelijke producenten in de hoofdrol zet d.m.v. een lokaal paraplumerk 

genaamd ‘Heej’. 

 

De melk voor het ijs kwam voorheen van ons eigen melkveebedrijf. De heren 

runden het melkveebedrijf en de dames het ijsbedrijf. 

Toen wij in 2008 na ruim 4 jaar onderhandelen met Dienst Landelijk Gebied 

ons melkveebedrijf  hadden verkocht, stonden we voor de keus om of een 

nieuw melkveebedrijf op te zetten buiten Helenaveen, of om Hoeve Willem III  
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verder te ontwikkelen en er naar te streven om met twee gezinnen hiervan te 

kunnen leven. 

Wij hebben toen besloten om het melkvee af te stoten en al onze energie en 

tijd in onze ijstak te steken.  

In januari 2009 zijn de melkkoeien van het bedrijf vertrokken en zijn Stephan 

en ik  na 20 jaar melkveehouder te zijn geweest, volledig in onze tot dan toe 

neventak gestapt. Met de vrij komende vergoedingen is een grootscheepse 

verbouwing gestart en zijn ijssalon, productieruimte en opslagruimtes volledig 

op de toekomst aangepast. 

Op 16 april 2010 werd de nieuwbouw officieel geopend. 

De melk voor ons ijs komt vanaf 2009 van het melkveebedrijf van de familie 

Keunen. 

Ieder van ons heeft zijn eigen verantwoordelijkheden; ik doe productie en 

onderhoud, Leonie productie en administratie, Stephan ijssalon en verkoop 

horeca en José ijssalon en vergaderruimte. Echter worden vrijwel alle 

beslissingen in overleg genomen. Er vindt vrijwel dagelijks overleg plaats.  

 

Wij zijn van één afnemer n.l. de melkfabriek naar een heleboel afnemers 

gegaan. Jaarlijks bezoeken ongeveer 50.000 bezoekers onze ijssalon en 

bestellen onze diverse horeca klanten ons ijs. De omzet in de ijssalon en de 

afzet naar de horeca stijgen nog jaarlijks. Om dit te kunnen realiseren moeten 

wij continu bezig blijven met nieuwe smaken ( zoals bijv. bokkenpootjesijs, 

duindoornbes sorbetijs ), verbeteren recepten, trends ( zoals bijv. ijs van 

superfoods al dan niet gebruik van Stevia als zoetstof ), nieuwe kansen voor 

afzet van ons ijs (  bijv. levering aan supermarkten ), extra service voor onze 

gasten ( bijv. wandel en fiets routes verstrekken of groepsactiviteiten 

aanbieden ), enz. Echter bepaalt niet de afnemer maar wij als producent de 

opbrengstprijs van ons product. 

 

Het blijft van groot belang dat wij continu in marketing en uitstraling blijven 

investeren. De website moet up to date gehouden worden, horeca klanten 

moeten voorzien worden van reclame middelen zoals beachvlaggen, ijskaarten, 

vitrines enz. Deze reclame middelen hebben tot doel om verkoop bevorderend 

te zijn voor de klant en om de naamsbekendheid van Hoeve Willem III te 

versterken. Hiervoor werken wij samen met een professioneel ontwerp en 

reclamebureau. Dit bureau helpt ons met een stukje ontwerp en tevens zijn zij 

voor ons een belangrijke sparringpartner inzake strategie omtrent bereik van 

potentiële doelgroepen. 
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Afgelopen winter hebben wij voor het eerst meegedaan aan de nationale 

ijswedstrijden. 

Ons boerenjongens ijs heeft hier de vijfde plaats gehaald bij de wedstrijd 

smaak.. Hoeve Willem III is tevens uitgeroepen tot beste nieuwkomer, 

waarvoor wij een enorme beker voor in ontvangst mochten nemen. Uiteraard 

zijn wij hier zeer trots op. 

Wij hopen in de toekomst nog eens een keer eerste te worden en misschien 

nog wel eens genomineerd te worden voor ijssalon van het jaar. 

 

Dus als ik soms de vraag gesteld krijg of ik de melkkoeien mis, kan ik naar eer 

en geweten antwoorden dat wij  meer dan voldoende uitdagingen hebben 

gehad en nog krijgen om ons geen moment te hoeven vervelen, en wij zoveel 

waardering krijgen van vele consumenten, dat ik melkveehouderij niet mis 

ondanks dat ik met veel plezier melkveehouder ben geweest.    

 

Groet, Mat  Krekels 

 

 

 
Hans reikt de oorkonde uit aan mevr. Kuypers, 60 jaar lid! 
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Portefeuille water 

 
Het maaien van de gemeente sloten aan de zuidkant van de spoorlijn is in een 

afrondende fase beland, de houtopstand is verwijdert en de sloten zijn gemaaid 

volgens het nieuwe maaibeleid. Verschillende leden hebben mij benadert dat 

een en ander niet volgens afspraak is verlopen, dit was te verwachten. Daarom 

hebben we met wethouder Verhees en de heer Moerkerk afgesproken dat  we 

midden van dit jaar een evaluatie gesprek gaan houden hoe we deze fouten 

kunnen voorkomen in de toekomst. Daarom willen we iedereen vragen om dat 

wat er fout is gegaan op de mail te zetten en naar mij te sturen ( 

verhoeven.geboers@hetnet.nl ) zodat we deze zaken goed kunnen door nemen 

met de gemeente en de uitvoerende aannemer. 

 

Met onze waterschap bestuurders Peter van Dijk uit Helenaveen en Jos de 

Kleijne uit Landhorst hebben we recent een overleg gehad samen met alle 

ZLTO portefeuillehouders water uit het werkgebied van waterschap Aa en 

Maas. Deze bijeenkomst was vooral een open gesprek over hoe het waterschap 

nu en vooral in de toekomst wil fusioneren en wat onze sturende rol hier in kan 

en moet zijn. Duidelijk werd dat veel zaken zijn vastgelegd in de waterwet van 

22 dec. 2009 . Maar vanuit de ZLTO vertegenwoordigers verspreid over het 

gebied kunnen we op gebiedsniveau het verschil maken. Dit is ook nodig omdat 

de natuurorganisaties ook sterk zijn vertegenwoordigt in het waterschap 

bestuur om ook hun belangen te verdedigen. 

 

Groeten John Verhoeven 

 

 

 

Dorpsactiviteit Vlierden  

op vrijdag 29 juli 

Uitnodiging volgt! 

mailto:verhoeven.geboers@hetnet.nl
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Interview met Jos Mans, voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Voergroep Zuid en voorheen voorzitter van de coöperatie 

Isidorus - Nederpeel. 

 

Op een mooie, doch frisse aprilmiddag worden Henk en Dirk ontvangen op het 

hoofdkantoor van Voergroep Zuid aan de Stationsstraat in Deurne. Buiten 

worden de ramen met een hoogwerker gewassen en binnen wordt de boel 

opnieuw ingericht, er is volop activiteit. Jos Mans wijst ons een ruimte waarin 

we rustig kunnen gaan zitten voor een gesprek. Onder het genot van een kom 

koffie beginnen we ons interview.  

Afgesproken wordt om elkaar gewoon je en jij te noemen. Maar in dit interview 

is het toch in de u vorm op papier gezet. Henk legt nog even uit dat ‘de Ploeg’  

het ledenblad van ZLTO afdeling Deurne is en wat onze rol daarin is.  

 

 

 

Wie is Jos Mans? 

Jos Mans is 53 jaar, getrouwd met Gerry en woonachtig in Tungelroy, vlakbij 

Weert. Zij hebben samen twee zonen, Bart is 22 en Koen is 20 jaar. ”Ik weet 

niet of één van hen het bedrijf over wil nemen, maar de oudste waarschijnlijk 

niet“. Zelf had hij vroeger ook niet het idee om te gaan boeren en daarom 
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heeft hij een technische opleiding gedaan, HTS werktuigbouw. In 1985 is hij 

afgestudeerd en daarna heeft hij 3 jaar bij Océ in Venlo gewerkt, een fabrikant 

van kopieermachines. Op een gegeven moment ergerde hij zich te veel aan de 

bureaucratie,  “als ik bijvoorbeeld een paar schroefjes moest hebben, dan 

moest ik daar 5 formulieren voor invullen. Ik dacht: Als eigen baas heb ik dat 

probleem niet.” 

 

En dus bent u voor uzelf begonnen? 

“Ja, zodoende hebben mijn vrouw en ik in 1989 het bedrijf van mijn 

schoonouders overgenomen. Het was een gemengd bedrijf met 12.000 

legbatterij kippen en wat koeien die samen 60.000 liter melk produceerden. 

Grond was duur en quotum ook, dus de koeien  werden verkocht.” De jaren 

daarna hebben ze in eigen beheer hun bedrijf uitgebreid. Ze deden alles zelf, 

vergunningen-aanvraag, bouwtekeningen maken en ook grotendeels de bouw. 

Nu  hebben ze een scharrelkippenbedrijf met een kleine 80.000 kippen. “Sinds 

een jaar of zes doe ik de kippen, dus zonder Gerry. En het is net of dat ik sinds 

die tijd een nieuwe vrouw heb gekregen. We hebben nu een medewerker voor 

30 uur/week en een vutter, die samen met schoonvader (90 jaar!!) de eieren 

raapt. Gerry runt sinds 2010 de zorgtak, die is ontstaan doordat de buurman 

zijn bedrijf ging verkopen. Die  boerderij werd gekocht en verbouwd tot een 

multifunctioneel agrarisch bedrijf, een  groepsaccommodatie voor maximaal 30 

personen en dagopvang voor ouderen. Op dit moment komen er elke dag 12 á 

13 ouderen. Sommigen komen 2 of 3 keer per week. Dit is echt heel dankbaar 

werk. Er worden daar ook een tiental koeien en geiten gehouden om de band 

met het agrarische te benadrukken. 

 

Wat is uw bestuurlijke achtergrond? 

“Ja, mijn kinderen zeggen wel eens dat ik bestuurder ben en parttime ook nog 

boer. Ik ben nu wel wat aan het afbouwen, omdat het beleid zo is dat je als 

voorzitter van Voergroep Zuid niet te veel bestuursfuncties daarbij moet 

hebben. Maar ik ben in 1989 begonnen als voorzitter van de LLTB afdeling 

Tungelroy, een aantal jaren daarna werd ik voorzitter van de kring Weert en 

kwam ik zodoende tevens in het hoofdbestuur van de LLTB, daar hield ik me 

bezig met milieu en de reconstructie, dat heb ik tot 2006 gedaan. Verder ben ik 

nog vice-voorzitter van de kring legkippen van de NOP (organisatie voor 

pluimveehouders) Buiten het agrarische heb ik in de gemeenteraad van Weert 

gezeten, met de portefeuilles ruimtelijke ordening, milieu en financiën. (ik ken 

nu het bestemmingsplan buitengebied uit 1997 nog zowat uit mijn hoofd) en 
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verder ben ik actief geweest in het mee oprichten van de dorpsraad van 

Tungelroy. Ik ben overigens in het bestuur van Isidorus gerold vanuit mijn 

voorzitterschap van de afdeling Tungelroy van de LLTB. In het verleden 

vormden de afdelingsvoorzitters van de LLTB in het gebied namelijk het 

bestuur van de voercoöperatie.” 

 

En nu voorzitter van Voergroep Zuid 

“Klopt, ik ben 5 jaar interim voorzitter geweest bij Isidorus-Nederpeel. De 

bedoeling was 2 jaar. Mijn opdracht was vernieuwing door te voeren en 

versterking. Ik heb veel gesprekken gevoerd met meerdere coöperaties en zo 

ook met Wim Smits, de voorzitter van Boerenbond Deurne. Dat klikte goed en 

toen zijn ook de directies bij de gesprekken gekomen. We konden goed tot een 

invulling komen van de juiste mensen op de juiste plaats. En de spreiding van 

producten en regio’s klopte goed. Later is Boerenbond Helden daar nog bij 

gekomen met een aantal Welkoop winkels en het bedrijf voor de toelevering 

van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, plastics en dat soort zaken. Dat 

laatste onderdeel is inmiddels verder opgeschaald en gaat verder als Agrea en 

is een apart bedrijf waarvan wij voor 1/6 aandeelhouder zijn. Tijdens de 

fusiegesprekken is besloten dat Dick Kroot directeur werd bij Voergroep Zuid 

en ik voorzitter.” 

 

Dick Kroot en Voergroep Zuid zijn inmiddels uit elkaar, toch? 

“Ja, Dick was een van de grote animators achter de fusie, maar soms heb je 

toch wat verschillen. Cultuurverschillen, verschil in werkwijze, verschil in 

snelheid waarmee je zaken aan wilt pakken, verschil in strategie. We hebben 

gezegd dat we inhoudelijk geen dingen naar buiten brengen en gaan op een 

goede manier uit elkaar. Marktomstandigheden dwingen je soms om sommige 

zaken toch nog eens goed tegen het licht te houden. Hoe gaan we bijvoorbeeld 

om met onze nevenactiviteiten? We hebben een grote verzekeringstak, we 

hebben tien agrarische winkels, een uitgeverij en onroerend goed. Als het dan 

slecht gaat in meerdere sectoren van de  veehouderij, dan moet je ooit keuzes 

maken waar je jouw geld in investeert en in wat voor tempo. Dat wil niet altijd 

zeggen dat iets met minder rendement, het bedrijf  niet kan versterken. Zo 

kan een winkel de acceptatie van een bedrijf bijvoorbeeld helpen. Maar we 

moeten op dit moment uiterst scherp calculeren, een kostprijsverhoging van 

één euro per ton voer, dat scheelt voor een varkenshouder zomaar duizend(en) 

euro’s.” 
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Hoe denkt u de leden en afnemers te blijven binden aan de Voergroep? 

“In de eerste plaats natuurlijk door een goede prijs kwaliteitverhouding. Verder 

zijn de mensen van de ledenraad het aanspreekpunt voor de leden. 

Studiebijeenkomsten kunnen die binding ook versterken. Die houden we al 

regelmatig en dat willen we nog meer gaan doen. Die zijn er natuurlijk ook 

voor afnemers en niet alleen voor leden. En misschien dat we nog wat meer 

gebruik kunnen maken van de moderne media.” 

 

We zijn al aardig door onze tijd heen, maar heeft u ook nog tijd voor 

een hobby?  

“Eigenlijk niet veel, maar ik klus graag en deed aan hardlopen, alleen houden 

mijn knieën dat niet meer. Nu ga ik op zondagmiddag nog wel eens 

wielrennen, sinds kort samen met mijn vrouw. Ik heb overigens de Alpe d’Huez 

vorig jaar samen met Big Challenge 5x beklommen voor de actie Alpe d’ Huzes 

om geld in te zamelen tegen kanker.” 

 

Laatste vraag zoals altijd: Wat is uw lievelingseten? 

“Poeh, wat is mijn lievelingseten?  Ik heb graag Chinees en ik houd ook van 

vis. En ik mag graag zelf een omelet maken, dat is natuurlijk ook goed als 

kippenboer zijnde, toch.” 

We bedanken Jos voor het plezierige gesprek en gaan weer huiswaarts. 

Henk Verbaarschot en Dirk Hoogendoorn 
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Even voorstellen…., van links naar rechts, 

 

 

 

Yvon, Jeroen en Carola op de daktuin van het ZLTO-

kantoor in ’s Hertogenbosch. 

 

Yvon Lenssen 

Ik ben geboren in Bakel en nu woonachtig in de Walsberg in Deurne. Daar 

heb ik samen met mijn vriend en schoonouders een melkveebedrijf aan de 

Kwadestaartweg.  

Op dit moment werk ik fulltime buitenshuis als commercieel verkoopster/ 

adviseur bij Alpuro Breeding. In de overige uren werk ik zoveel mogelijk mee 

op het melkveebedrijf. 

Hobbymatig houden we nog enkele Belgische Wit-blauwe runderen. Vandaar 

ook dat mijn voornaamste interesses liggen bij de melkvee- en 

vleesveehouderij.  
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Persoonlijk lijkt het me erg leerzaam en interessant om me in te mogen zetten 

voor de ZLTO in Deurne. De komende tijd hoop ik een meerwaarde te kunnen 

leveren aan de actuele onderwerpen op de agenda.  

Hopelijk kunnen we samen als bestuur de belangen van de leden, in de 

verschillende agrarische sectoren, sterk behartigen binnen de gemeente.  

 

Jeroen Kuijpers 

Ik ben woonachtig in Deurne waar ik samen met mijn vader en zijn vriendin 

een varkenshouderij run. We hebben 320 zeugen en 2200 vleesvarkens 

waardoor we niet helemaal gesloten zijn. Momenteel werk ik bij een ander 

bedrijf zodat ik eerst werkervaring op kan doen. 
Aan de Hoge Agrarische school (HAS) in Den Bosch ben ik afgestudeerd voor 

de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness. 

Momenteel fulltime werkzaam binnen een bedrijf welke asbest saneert, daken 

renoveert en zonnepanelen plaatst. Dit bedrijf is werkzaam over heel 

Nederland en alleen actief in de agrarische sector. 

De agrarische sector is een steeds veranderende en bewegende sector welke 

op het moment veel belangrijke wendingen doormaakt. Via de ZLTO lijkt me 

het dan ook zeer interessant en leerzaam om hier zo goed mogelijk wegwijs in 

te maken waardoor ik mee kan denken met andere agrariërs en deze daarmee 

vooruit kan helpen in deze veranderlijke tijden.  

 

Carola van de Beek 

Mijn naam is Carola van de Beek, 43 jaar en fokvarkenshouder aan de 

Milhezerweg in Deurne-Walsberg. Samenwonend met Ton van Thiel, die al vele 

jaren werkzaam is bij de agrarische bedrijfsverzorging. Mijn ouders  wonen in 

een zorgwoning bij het bedrijf. 

Het werk op het bedrijf met zo`n 450 fokzeugen wordt hoofdzakelijk door 

mijzelf verricht, maar Ton en mijn vader Cor van de Beek springen bij indien 

dat nodig is. 

Sinds enkele jaren ben ik lid van het redactie team van ledenblad “De Ploeg”. 

Bestuurswerk voor de afdeling van ZLTO –Deurne is voor mij een nieuwe 

uitdaging waaraan ik met vertrouwen en plezier begin.  Samen met de andere 

bestuursleden hoop ik een sterk team te kunnen gaan vormen dat zich inzet 

voor U als agrariër in ons mooie Deurne. 

 

Voor vragen en suggesties kunt u ons altijd een email sturen.  
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Even voorstellen de nieuwe secretaresse 

 

Marielle Zwakhoven 

 

Samen met mijn 3 tienerdochters woon ik in de Zeilberg. Ik werk 28 uur per 

week als Senior Opleidingsassistent bij Rino Zuid in Eindhoven. Daarnaast 

freelance ik een 4-tal uren per week (tekstschrijven / verslaglegging). 
Jarenlang heb ik in het buitengebied van Vlierden gewoond, en ben betrokken 

geweest bij allerlei ontwikkelingen aldaar (bijvoorbeeld het bestemmingsplan 

buitengebied, gevolgen van MEROS voor bosgebied Brouwhuisse Heide, etc.). 

Ook heb ik bestuurswerk gedaan bij onder meer de Dorpsraad Vlierden, bij 

werkgroep Behoud Vlierdens Landschap, en bij het initiatief CPO Bouwen 

Vlierden. 

Vanaf 1 mei 2016 beheer ik het secretariaat van ZLTO Deurne. Ik vind het 

belangrijk dat het buitengebied van Deurne in evenwicht is. En daar hoort ook 

een krachtige ‘boerensector’ bij. Zeker in deze tijd met alle uitdagingen waar 

de huidige agrariërs mee te maken hebben.  

Samen met het enthousiaste bestuur van ZLTO Deurne, wil ik hier graag een 

bijdrage aan leveren. 

 

Twitter: @marielle0493 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 



51 

 

Lente, 

       

Het voorjaar komt er aan,  

alle kou is weer van de baan. 

De zon zal straks weer gaan schijnen,  

voor de groten en ook voor kleinen! 

Bloemen geuren langs wegen en paden,  

een chauffeur staat fluitend zijn wagen te laden. 

De kale winterse bomen worden weer groen,  

een verliefd stel geeft mekaar een zoen. 

Boeren gaan weer over de akkers,  

en alle mensen worden weer “makkers”. 

Het wordt vakantietijd met mooi weer,  

waarvan we zo genieten  keer op keer. 

Het gewas is niet te stuiten in z’n groei,  

telkens staan er weer planten in bloei. 

Koeien gaan weer naar buiten in de wei, de kalfjes dartelen blij. 

“De zon” zet alles in een helder licht, geeft warmte en een prachtig uitzicht!  

Zonneschijn wisselt af met wat regen, voor land en tuin een zegen. 

Buiten wordt het weer `groen`, en er is weer van alles te doen.  

 De natuur, zij reageert direct, het is de krokus die zijn kopje strekt! 

De merels vliegen in het rond, zoekend naar nestmateriaal op de grond.  

Spreeuwen zullen niet achterblijven,  

al zitten ze nu nog in een boom te kijven. 

Op het erf van de boer, ligt menig kat op de loer. 

Kippen stappen dapper in het rond, halen af en toe een wormpje uit de grond.  

Ook de schapen zijn van stal gehaald,  

het is “De Zon” die dit alles bepaald ! 

  

Antoinette.  
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Mevr. Luttikholt en mevr. van Rijssel konden niet bij de jaarvergadering zijn. 
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Wie is deze persoon.... 
 
De oplossing van vorige keer is Jaap 
Hoogendoorn.  Peter Kooter was een van de 
goede inzenders en heeft een lekker presentje 
ontvangen. 
 
 
 
Nu de vraag van deze keer…….. 
 

   
 

 

Ra, ra wie is deze jonge vent.....................? 

 

Stuur de uw oplossing naar: 

Henk Verbaarschot 
Bruggenseweg 12 
5752 SC Deurne 
Tel. 0493-313594                          henkverbaarschot@kpnplanet.nl 
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