
  

 

Wintelre, 8 maart 2018 

 

Geachte relatie, 

Graag wil ik, Schoonen Precisiebemesting u informeren over een wijziging in onze bedrijfsvoering. 

Omdat ik geen opvolging heb en de leeftijd een rol zal gaan spelen heb ik besloten om een 

samenwerkingsverband aan te gaan met Werktuigencoöperatie de Kempen. Ik heb hierin een 

betrouwbare partner gevonden om de continuïteit van precisiebemesting d.m.v spaakwielbemesting 

te waarborgen en zie de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. Ik ben ervan overtuigd om 

zo de dienstverlening in precisiebemesting te kunnen waarborgen voor de toekomst.  

Door bovengenoemde samenwerking kunnen wij u nog beter van dienst zijn op het gebied van 

precisiebemesting van uw gewassen. Doordat Werktuigencoöperatie de Kempen een compleet 

bemestingspakket kan aanbieden door middel van spuit- en spaakwielbemesting, zoden- en 

bouwlandbemesting met tank en sleepslang kunnen we ten alle tijden op een professionele en 

verantwoorde manier de bemesting van uw gewassen voorzien. 

Werktuigencoöperatie de Kempen is een coöperatie die voor haar leden het verlengstuk van het 

agrarisch bedrijf wil zijn van mechanisatie voor grondbewerking, Gewasverzorging, 

bodemverbetering en bemesting. Enerzijds wil ze dit realiseren door gezamenlijk machines te 

gebruiken als verhuurorganisatie. Anderzijds door het aanbieden van loonwerkzaamheden in 

gewassen als asperges, aardappelen, bieten, uien, graan, gras, mais en boomteelt.                  

Daarnaast worden vele veehouders ontzorgt door gemengd voeren in loonwerk. 

Werktuigencoöperatie de Kempen beschikt voor het uitvoeren van alle werkzaamheden over een 

modern machinepark, voorzien van de nieuwste technieken waar GPS een belangrijke plaats in 

neemt. 

Uw aanspreekpunt blijft voorlopig ongewijzigd. Dorinus Schoonen zal de planning en uitvoering van 

het spaakwielbemesten voorlopig blijven uitvoeren.  

De samenwerking zal op termijn overlopen in een overname. Indien u vragen heeft over de 

samenwerking neem dan gerust contact op met één van de onderstaande personen. Wij staan u 

graag te woord. 

Wij vertrouwen erop dat deze samenwerking positieve veranderingen met zich meebrengt. Wij zien 

de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet,        

Namens de directie Schoonen BV,    Namens de directie WTC de Kempen, 

Dorinus Schoonen       Arie Reijrink 
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