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Na het succesvolle videoportret van Thijs Veening maakten wij een nieuw videoportret 

van Nanda Perdok-de Haan. Net als het eerste videoportret werd dit positief ontvangen. 

Waarom maakten we een tweede video?

Op 5 oktober jongstleden presenteerde bemiddelaar 

Johan Remkes zijn rapport over de stikstofcrisis en wat 

volgens hem de beste aanpak is. Dit naar aanleiding 

van de gesprekken die hij voerde met verschillende 

partijen over de brede transitie van de landbouw en 

het landelijk gebied. Het kabinet heeft aangegeven het 

rapport te omarmen en wil de denklijnen van het rapport 

samen met de sector uitwerken tot een duidelijke en 

stabiele koers.

En aan die duidelijkheid en stabiliteit ontbreekt het 

vooralsnog, zo merken we bij onze coöperatieleden. 

Terwijl boeren juist grote behoefte hebben aan duidelijke 

randvoorwaarden voor de lange termijn.

De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en 

samen tot een oplossing te komen is er zeker onder 

onze leden, onze boeren. Dat viel ons ook op tijdens het 

Abiant Agro Seminar met Cees Veerman, oud-minister 

van landbouw, op 10 november jongstleden. Tijdens 

dit seminar nam hij ruim 150 leden mee in zijn visie op 

de toekomst van de landbouw in Nederland en zette hij 

uiteen hoe én waarom het loont om boer te zijn. Een van 

de speerpunten uit zijn visie ging niet over de inhoud, 

maar over hoe we met elkaar omgaan: vertrouwen moet 

je als boer niet verdienen, dat moet je door de overheid 

geschonken worden.

En dat begint allemaal met luisteren naar elkaar. Als 

je oprechte intentie is om samen tot een oplossing te 

komen, dan verplaats je je in de ander, zoek je het 

gesprek op en luister je aandachtig.  

Om deze reden maakten wij een portret van één 

van de leden van onze coöperatie. In deze video 

vertelt Nanda Perdok-de Haan openhartig met welke 

verantwoordelijkheden en uitdagingen ze als boer te 

maken heeft. �

Het begint met luisteren 

Scan onderstaande QR-code om de video 

te bekijken of ga naar: abiantagro.nl/nanda
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NIEUWS

Studieclub klauwgezondheid
In oktober is het Rundveepedicurecentrum (RPC) een studieclub Klauwgezondheid gestart in samenwerking met 

de dierenartsenpraktijk Van Stad tot Wad. Nadien evalueren we hoe het is verlopen en dan kijken we of we hier 

een vervolg aan kunnen gaan geven. Deelnemers aan de studieclub zijn 10 veehouders uit het werkgebied van 

het RPC. De studieclub wordt geleid door Pim Holzhauer. Pim is veearts bij Van Stad tot Wad. Vanuit het RPC 

zijn onze collega’s Riena Kazemier en André Sturkenboom betrokken. Enkele klauwverzorgers van het RPC 

zullen tijdens de bijeenkomsten 

de praktische kant van het 

klauwbekappen voor hun rekening 

nemen. De studieclub vindt zijn 

oorsprong in de samenwerking 

binnen het Hoofcare Expertise 

Centrum.

De studieclub start met 

10 bijeenkomsten in twee 

winterseizoenen die plaatsvinden 

op locatie van de deelnemende 

boeren. De deelnemers zijn 

geselecteerd op basis van de 

specifieke kenmerken van hun 

koeien en bedrijven.

Nieuw klantportaal Coöperatie Abiant
Als coöperatielid beschik je binnenkort over een beveiligd systeem waarin je 24/7 je eigen bedrijfsgegevens 

kunt verrijken en aanpassen, maar waar je ook je eigen Abiant-dossier en facturen kunt inzien en downloaden. 

Halverwege januari ontvang je een activatiemail waarmee je toegang krijgt tot ons klantportaal. Onze 

accountmanagers zullen je indien gewenst helpen met het invullen van je bedrijfsgegevens. 

Waarom een klantportaal?
Om efficiënt te kunnen starten bij 

een hulpaanvraag is het voor een 

bedrijfsverzorger van essentieel belang 

om over actuele bedrijfsinformatie te 

beschikken. Als die beschikbaar is, wordt 

voorkomen dat op het moment van ziekte 

er nog om gevraagd moet worden. 
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* Aangemelde werknemers vallen altijd in de 40-urengroep en hebben een andere jaarbijdrage dan de leden in de 40-uren groep. 

Toelichting tarieven: De basisuurtarieven voor de reductieregeling zijn vastgesteld op € 45,00 voor een bedrijfsverzorger en € 34,75 voor 

een aanvullende hulp. Uurtarieven zijn exlusief toeslagen voor over-, nacht- en zondaguren en exclusief eventuele cao-verhogingen. De 

bezoekkosten in Nederland zijn vastgesteld op € 25,00 per bezoek. Prijzen zijn exclusief btw en gelden met ingang van 1 januari 2023.

NIEUWS

Exclusief ledenvoordeel: 
korting op een Ottobock exoskelet
Fysiek werk in het boerenbedrijf is gezond voor je. 

Maar degene die dat werk dagelijks doet, weet ook 

dat je zuinig op je lichaam moet zijn. Om de duurzame 

inzetbaarheid van haar leden te vergroten, introduceert 

Coöperatie Abiant exclusieve ledenkorting op de 

aanschaf van een exoskelet van de vooraanstaande 

hulpmiddelenfabrikant Ottobock. Het gaat om de 

Ottobock Paexo Shoulder.

Met een exoskelet belast je je lichaam minder

Het grote voordeel van een exoskelet is dat fysiek 

zwaar werk lichter wordt. Handelingen die je in je leven 

duizenden keren herhaalt, belasten je lichaam minder met 

het exoskelet. Zo houd je je werk langer vol. 

Het exoskelet is van nut bij alle handelingen waarbij je je 

armen recht voor je of boven schouderhoogte gebruikt. Het 

exoskelet zorgt ervoor dat piekbelasting wordt voorkomen. 

Daarmee werkt het exoskelet preventief, want juist die 

pieken zorgen voor blessures.

Korting van 10 procent op catalogusprijs

Het exoskelet van Ottobock is een beproefde oplossing 

in onder andere de luchtvaartindustrie, de logistiek en de 

bouw. Coöperatie Abiant heeft voor haar leden een 

korting van 10 procent bedongen op de catalogusprijs en 

geeft die korting 1-op-1 aan leden door. 

Oriënteren en bestellen

Wie zondermeer overtuigd is, kan een exoskelet 

bestellen via de accountmanager Agro. Wie zich eerst 

wil oriënteren kan zich inschrijven voor een speciale 

demomiddag. Uitproberen in de praktijk gedurende 

twee weken kan ook, speciaal voor coöperatieleden 

tegen gereduceerd tarief. Kijk voor meer informatie op 

abiantagro.nl/exoskelet.

Overzicht van urengroepen en 
lidmaatschapsbijdragen Gereduceerd tarief Gereduceerd tarief 

Uren per 
week

Jaar-
bijdrage

% korting 
vanaf het 
9e uur t/m 

wk 52

Allround 
bedrijfs-

verzorger

Aan-
vullende 

hulp

% korting 
m.i.v. wk 53 
t/m wk 104

Allround 
bedrijfs-

verzorger

Aan-
vullende 

hulp

40*  € 635,00 40%  € 27,00  € 20,85 20% € 36,00 € 27,80

40  € 530,00 40%  € 27,00  € 20,85 20% € 36,00 € 27,80

40  € 970,00 60%  € 18,00  € 13,90 30% € 31,50 € 24,33

40  € 2.070,00 80%  € 9,00  € 6,95 40% € 27,00 € 20,85

50  € 635,00 40%  € 27,00  € 20,85 20% € 36,00 € 27,80

50  € 1.700,00 60%  € 18,00  € 13,90 30% € 31,50 € 24,33

50  € 2.760,00 80%  € 9,00  € 6,95 40% € 27,00 € 20,85

Jaarbijdragen en tarieven reductieregeling
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Vanaf 1 januari 2023 is het zonder certificering verboden om aangewezen rodenticiden 

toe te passen bij de bestrijding van ongedierte. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. 

De aanpak van ratten en muizen moet plaatsvinden volgens geïntegreerde knaagdier-

beheersing. Hierbij staat habitatmanagement voorop. Dit is het weren en voorkomen 

van knaagdieren. Is bestrijding toch nodig, dan gebeurt dat in de eerste plaats met niet-

chemische middelen zoals klapvallen. Pas als dat niet voldoende blijkt, is bestrijding van 

knaagdieren met toegelaten rodenticiden onder strikte voorwaarden mogelijk. 

Voor het bestrijden heb je door de nieuwe regelgeving 

dus een bedrijfscertificering nodig en een aanvullende 

opleiding IPM-KBA om te mogen bestrijden met gif. Je 

hebt daarbij onderstaande keuzes:

 jezelf of je personeel laten scholen en certificeren

 samenwerken met een erkend plaagdierbeheerser

Gecertificeerde plaagdierbeheersers Abiant
Abiant heeft meerdere gecertificeerde 

plaagdierbeheersers in dienst die ondernemers volledig 

kunnen ontzorgen. Deze vakspecialisten hebben de 

juiste papieren, maar ook de juiste ervaring om overlast 

Certificaat nodig 
voor gebruik 
bestrijdingsmiddelen 
tegen knaagdieren

* Abonnementskosten op aanvraag en alleen na uitvoering van de eenmalige 

 check en de bijbehorende onderhoudsbeurt. 

te minimaliseren en beheersen. Wij werken op basis van 

abonnementen* om zo de continuïteit te waarborgen. 

Coöperatieleden van Abiant ontvangen standaard 10 

procent korting. 

 Eenmalige plaagdier check

		 	Risico-inventarisatie

		 	Plan van aanpak (opstellen)

		 	Vakkundig advies door onze gecertificeerde 

   medewerkers

		 	KPBM IPM gecertificeerd (muizen/ratten)

 Uitvoeren plan van aanpak.

Budget: 8 bezoeken/jaar Standaard: 8 bezoeken/jaar Intensief: 12 bezoeken/jaar

	Elke 6 weken inspectie en onderhoud,  

 afhankelijk van pestdierdruk en seizoen

	Inclusief digitale vastlegging in Pestscan

	KPBM IPM gecertificeerd

	Inclusief voorrijkosten

	Inclusief arbeidsloon bij onderhoud

	Exclusief arbeidsloon bij plaag

	Exclusief materiaal bij onderhoud en plaag

	Elke 6 weken inspectie en onderhoud,  

 afhankelijk van pestdierdruk en seizoen

	Inclusief digitale vastlegging in Pestscan

	KPBM IPM gecertificeerd

	Inclusief voorrijkosten

	Inclusief arbeidsloon bij onderhoud

	Inclusief arbeidsloon bij plaag

	Inclusief materiaal bij onderhoud en plaag

	Elke maand inspectie en onderhoud,  

 afhankelijk van pestdierdruk en seizoen

	Inclusief digitale vastlegging in Pestscan

	KPBM IPM gecertificeerd

	Inclusief voorrijkosten

	Inclusief arbeidsloon bij onderhoud

	Inclusief arbeidsloon bij plaag

	Inclusief materiaal bij onderhoud en plaag
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“Onze hulp is er om tijdens ziekte 
de bedrijfscontinuïteit 
te waarborgen.”
Harm Jan Luring, planner Abiant Agro

V.l.n.r.: Kelly van Santen, Harm Jan Luring en Jitse Sikkema
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Dagelijks zijn onze bedrijfsverzorgers bij agrarische ondernemingen aan het werk waar 

tijdelijk ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld omdat een boer een been heeft gebroken of 

omdat een medewerker met zwangerschapsverlof is. Zodra een hulpvraag binnenkomt 

beoordeelt de planner welke bedrijfsverzorger waar ingezet moet worden. Planner 

Harm Jan Luring en bedrijfsverzorgers Jitse Sikkema en Kelly van Santen vertellen meer 

over hun waardevolle werk. Tekst: Maaike de Boer  | Fotografie: Jan Buwalda

Planner Harm Jan Luring
“Samen met mijn medeplanners Nienke Mooijman en 

Lynette de Vries zorg ik ervoor dat coöperatieleden 

met een hulpvraag goed worden geholpen. Het werk 

van een planner begint altijd met luisteren. Zo kunnen 

we de hulpvraag goed inschatten en passende 

vervanging organiseren. We kijken naar de beschikbare 

bedrijfsverzorgers; mocht iemand bekend zijn op het 

adres dan heeft dat de voorkeur. Verder kijken we naar 

reisafstand en welke ervaring nodig is op het bedrijf. 

Tijdens de hulp houden we contact met het lid en de 

bedrijfsverzorger, niet alleen over de voortgang maar 

ook over eventuele veranderingen in de planning. 

Het heeft onze voorkeur om één persoon in te zetten per 

hulpaanvraag, maar dit is natuurlijk niet in alle gevallen 

haalbaar. Soms is het noodzakelijk om te schuiven in 

de planning omdat iemand vanwege zijn ervaring nodig 

is op een andere locatie. Daarnaast proberen we te 

zorgen voor een goede werk-privébalans voor onze 

bedrijfsverzorgers. Samen met de hulpaanvrager maken 

we afspraken over de planning. In overleg is er veel 

mogelijk. Voor een efficiënte start van onze hulp is het 

altijd fijn wanneer ieder bedrijf een korte handleiding 

heeft met werkinstructies. In het verlengde daarvan is 

het dan ook van belang om het nieuwe klantportaal te 

gebruiken. Hierin kan de bedrijfsverzorger dan in één 

overzicht alle belangrijke bedrijfsinformatie vinden. 

Ons team bedrijfsverzorgers bestaat uit een 

gevarieerde groep mensen. Jong en oud. Ervaren 

en bedrijfsverzorgers in opleiding. Het opleiden en 

bijscholen doen we ook bij leden op het bedrijf. Zo leren 

bedrijfsverzorgers bijvoorbeeld werken met de nieuwste 

melkrobot of hoe ze moeten voeren met een zelfrijdende 

mengvoerwagen. De ervaren krachten worden op de 

intensievere adressen ingezet en degenen die net 

starten worden via een goed traject opgeleid zodat ze 

de juiste werkervaring op kunnen doen. Een nieuwe 

bedrijfsverzorger begint altijd op adressen waar de 

boer zelf aanwezig is. Daarna word je gaandeweg 

ingezet op plekken waar er meer wordt gevraagd van 

de bedrijfsverzorger. Dit kan te maken hebben met 

de complexiteit van de werkzaamheden of omdat er 

emotioneel veel gebeurd is op een bedrijf door ziekte of 

overlijden. De bedrijfsverzorger probeert dan de stabiele 

factor te zijn die het bedrijf laat draaien. 

Het werken als bedrijfsverzorger is dan ook een 

ideale baan voor jonge agrariërs die misschien over 

een aantal jaar het bedrijf thuis willen overnemen. Je 

doet op meerdere bedrijven extra ervaring op en leert 

verschillende type bedrijven kennen. Daarnaast doe je 

dankbaar werk. Je helpt de boer herstellen door tijdelijk 

het werk over te nemen.”

Ondersteuning bieden 
wanneer het nodig is

Lees verder >
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Bedrijfsverzorger Jitse Sikkema
“Mijn vrouw en ik woonden eerst in de Flevopolder, 

maar besloten in 2010 om terug te komen naar 

Groningen om samen met mijn twee broers een 

maatschap te starten in de melkveehouderij. Omdat er 

nog geen inkomen uit het bedrijf gehaald kon worden, 

was het noodzakelijk om er een externe baan naast te 

hebben. Zo ben ik sinds 2014 via Abiant uitzendwerk 

gaan doen. Sinds 2015 ben ik bedrijfsverzorger en sinds 

2016 doe ik dit werk fulltime omdat we toen wegens 

omstandigheden uit de maatschap zijn gestapt. 

Mijn hart ligt bij de koeien. Ze zijn puur en het werken 

met deze mooie dieren past bij mij. Ik mag graag 

melken, maar doe het liefst het totale plaatje in de stal. 

Het mooiste vind ik het wanneer ik vanuit mijn werk als 

bedrijfsverzorger langere tijd op een bedrijf aanwezig 

ben. Op die manier kan je sparren met de eigenaar en je 

kunt ook echt helpen om een bedrijf te ondersteunen en 

om het goed op de rit te krijgen. 

De afwisseling van werkplek en werkzaamheden is 

fijn, maar het valt of staat echt met wat je hebt te doen 

bij een bedrijf en of je een klik hebt met de agrarisch 

ondernemer. Meestal bouw ik gelukkig snel een goede 

band op!

Het werken als bedrijfsverzorger kan pittig zijn. Niet 

zozeer door de werkzaamheden, maar ook doordat 

je bij bedrijven te maken kunt hebben met verdriet of 

andere problematiek waar je mee om moet kunnen 

gaan. Daarnaast ben je als bedrijfsverzorger vaak op 

piekmomenten thuis niet aanwezig. Je eigen gezin moet 

hier ook achterstaan. Mijn vrouw en kinderen steunen 

mij. Gelukkig maar, want mijn werk is echt mijn passie 

en hobby.

Op dit moment hebben we een leuk team aan 

bedrijfsverzorgers, maar meer leuke collega’s zijn 

altijd welkom!”
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Bedrijfsverzorger Kelly van Santen
“Mijn ouders hebben een melkveebedrijf gehad in 

Denemarken. Wegens omstandigheden zijn ze daarmee 

gestopt en zijn we teruggekomen naar Nederland. 

Ik vind het jammer dat we zelf geen agrarische 

onderneming meer hebben, maar kan gelukkig mijn 

passie kwijt in mijn werk. 

Sinds een aantal maanden ben ik werkzaam als 

bedrijfsverzorger. Ik vind het een leuke en afwisselende 

functie, waarbij ik vooral tussen de koeien sta, maar 

ook af en toe een uitstapje maak naar bijvoorbeeld de 

varkens. 

Voordat ik als bedrijfsverzorger voor Coöperatie Abiant 

ben gaan werken, heb ik na mijn afgeronde opleiding 

Rundveehouderij eerst bij agrarische bedrijven gewerkt 

en ben toen als uitzendkracht voor Abiant gaan werken. 

Na 2,5 jaar werd ik gevraagd voor de functie van 

bedrijfsverzorger. Hierbij komen mijn eerdere ervaringen 

natuurlijk uitstekend van pas. 

In het begin vond ik het wisselen tussen de 

verschillende werkplekken erg wennen. En eerlijk 

gezegd ook wel spannend. Ieder bedrijf is anders 

waardoor je steeds weer je plekje moet zien te vinden. 

Gelukkig weet ik hier nu beter mee om te gaan en vind 

ik juist het contact met de verschillende agrarische 

ondernemingen heel interessant.

Een mooi onderdeel van mijn werk vind ik dat je de 

ontwikkeling van een dier kunt volgen. Dus van kalf 

naar melkkoe. Ook de gezondheid van een koe goed in 

de gaten houden en een koe helpen beter maken is een 

mooi onderdeel van mijn werk. Het liefst wil ik de hele 

cirkel meemaken; dat geeft mij een voldaan gevoel. In 

de toekomst hoop ik ooit een eigen boerderij te runnen 

met maximaal 120 koeien. Zelfstandig zijn, staat bij mij 

hoog in het vaandel.” �

Ben je enthousiast geworden van de verhalen van 

Harm Jan, Kelly en Jitse en wil je ook aan de slag 

in de bedrijfsverzorging? 

Mail naar sollicitatie@abiant.nl 
of bel naar 050 303 93 83. 
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Op 1 januari 2023 beginnen drie nieuwe ledenraadsleden. Dit zijn Babette Borreman-

Soppe uit De Wilp, Bas van der Burg uit Garrelsweer en Susan Muntinga-Abelen uit 

Beerta. Hieronder stellen we ze aan je voor. 

Nieuwe ledenraadsleden

Bas woont samen met zijn vrouw Crystal aan het Hoeksmeer in Garrelsweer. 

Hier hebben zij samen een melkveebedrijf. Het is een prachtige plek met een 

mooi uitzicht over het meer. Bas heeft agrarische ondernemerschap gestudeerd 

in Leeuwarden. Hij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed bij de 

plaatselijke AJK, melkveecommissie, jongeren van FrieslandCampina en Osiris. 

Elke coöperatie of bestuur heeft zijn eigen manier van werken. Bas vindt het leuk 

om deel uit te maken van dit proces. Abiant is voor hem een echte agrarische 

coöperatie met een sterk fundament in de vorm van de reductieregeling. Dit is 

iets unieks en voegt waarde toe aan deze coöperatie. Samenwerken aan een 

sterke coöperatie die in dienst staat van de agrarische sector, daar gaat hij zich 

de komende vier jaar voor inzetten!

Susan Muntinga-Abelen is 56 jaar en heeft samen met haar man een melkveebedrijf 

in Beerta. Ze hebben drie kinderen en de oudste zoon zit inmiddels ook volledig 

in het bedrijf. Naast haar werkzaamheden in het bedrijf werkt ze al jaren parttime 

in de backoffice (financiële administratie) van Inter-Psy. Dat is een organisatie in 

de geestelijke gezondheidszorg. Susan vindt dat de agrarische sector al heel wat 

voor de kiezen heeft gehad. Susan hoopt dat we met zijn allen trots zijn op de 

medewerkers die in onze sector werken. Dat is voor haar een reden om plaats te 

nemen in de ledenraad van Abiant.

Babette Borreman-Soppe is 48 jaar en heeft samen met haar man Paul 

een biologisch melkgeitenbedrijf. Geitenmelkerij Trix is de naam van het 

melkgeitenbedrijf waar ze met hun vier kinderen met veel plezier wonen 

en werken. Het bedrijf staat in De Wilp en ligt precies op de grens tussen 

Friesland en Groningen. De sloot naast het bedrijf is de provinciegrens.  

Babette is verantwoordelijk voor de administratie en de verzorging van 

de jongste lammeren. Daarnaast werkt ze parttime bij het Landbouw 

Economisch Instituut in Drachten. De geitenhouderij heeft haar eigen  

specifieke arbeidsvraagstukken. Om deze sector bij Abiant te 

vertegenwoordigen neemt ze zitting in de ledenraad.
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Het Agro-team
De afgelopen edities hebben we regelmatig 

nieuwe collega’s van het Agro-team voorgesteld. 

Ben jij nieuwsgierig wie er allemaal in het team 

zitten en hoe je ze het beste kunt bereiken?

Scan de QR-code 

of kijk op 

abiantagro.nl/team 

en maak kennis 

met hele 

Abiant Agro-team!

Op 31 december 2022 treedt commissaris Wietse Holman af en is hij na 8 jaar niet 

meer verkiesbaar. Binnen de raad van commissarissen is Wietse Holman de financieel 

specialist en hij is voorzitter van de Auditcommissie. Hij wordt met ingang van 1 januari 

2023 opgevolgd door Pieter Pijper, een bestuurder met een brede financiële ervaring.

Nieuw rvc-lid

Pieter Pijper is 56 jaar en woont in Pijnacker. Pieter 

is een bestuurder met veel financiële kennis en 

brede ervaring. Hij begon zijn loopbaan bij het 

Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) en 

vervolgens Ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea 

Group) waar hij verschillende financiële functies had. In 

2007 werd hij financieel directeur bij Ingenieursbureau 

Oranjewoud en later ook bestuurder van het 

beursgenoteerde Oranjewoud NV. 

Daarnaast deed hij diverse projecten in het buitenland 

voor Strukton Rail. Van 2018 tot 2021 was Pieter 

bestuurder/financieel directeur van Janssen de Jong 

Groep (actief in project- en vastgoedontwikkeling). 

Sinds juli 2022 is Pieter lid van de rvc van Dunea 

(drinkwaterleveringsbedrijf in Zuid-Holland) en is daar 

voorzitter van de Auditcommissie.

Op abiantagro.nl/rvc kun je lezen wie er in de raad van 

commissarissen zit.
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 instagram.com/abiantagro

 instagram.com/abiantuitzendgroep

 facebook.com/abiantuitzendgroep

 linkedin.com/company/abiantuitzendgroep

abiantagro.nl

Abiant

Kieler Bocht 64 9723 JB Groningen  

t  050 206 00 00

e  marketing@abiant.nl

Prijs 2 |

DE ABIANTER KRUISWOORDPUZZEL

Sports Gift Card 
(t.w.v. € 50,-)

Prijs 1 |
Meinardi Zoetekauw 
Cadeautasje 
(t.w.v. € 20,-)

Prijs 3 | Abiant Laarzentas 

Los de kruiswoordpuzzel op door de antwoorden van de onderstaande omschrijvingen te raden en 

in te vullen in de puzzel. Mail je oplossing voor 1 februari 2023 naar puzzel@abiant.nl.

neutralprint

Horizontaal
3 meest noordelijke provincie van Nederland

5 laat die maar in de sloot als ze oud zijn

6 open werkplaatsen

8 kleine knaagdieren die ook op boterhammen belanden

12 bedrijven leveren niet alleen goederen, maar ook...

14 Jitse & Kelly

15 agrarisch ondernemer

16 muizen en ratten

18 tijdschrift

20 verzamelnaam voor alles dat gegeten kan worden

Verticaal
1 het kweken van groente en fruit

2 rijdt een boer in rond

4 vermindering

7 het bewerken van grond

9 iemand die werkt via een uitzendbureau

10 agrarisch gebak met een luchtje

11 het tegengaan van iets

13 grondstof voor pap

15 agrarisch bedrijf

17 melkveehoudend bedrijf

19 een persoon die voor hetzelfde bedrijf werkt
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