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Dan ineens is het december. Wéér bijna een jaar voorbij! Opnieuw een jaar met 
allerlei gebeurtenissen. 

Maar.. het jaar is nog niet om! Was de winter vroeger een rustigere periode op de 
boerderij, anno 2019 zijn ook de wintermaanden binnen de kortste keren 
volgepland met allerlei bezigheden. Een paar daarvan vind je in deze nieuwsbrief! 

Stikstof 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al een stukje over de stikstofcrisis, de actie van 1 oktober en hoe wij daarin staan. Toen 
niet vermoedend dat we een week later, op 14 en 16 oktober ook met de trekker de snelweg op zouden gaan! 

Allereerst maandag 14 oktober; in de vroege ochtend werd Rutger toegevoegd aan een appgroep van boeren uit onze 
buurt, die naar het Provinciehuis wilden. Dit keer besloten we mee te gaan. Om onze stem te laten horen, collega’s te 
steunen en te laten zien dat we niet zomaar over ons heen laten lopen. 

Jonathan mocht mee op de trekker, een geweldig avontuur voor een klein ventje van 2 jaar. Hij keek zijn ogen uit! Tobias 
was ziek thuis, maar mocht mee in de auto. Op het provinciehuis spraken we heel wat mensen, waarna Christianne met de 
jongens naar huis reed. Rutger arriveerde een paar uur later. 

De volgende dag maakten we een bord voorop de trekker, met de tekst: ‘Een toekomst zonder boeren in het verschiet, 
doet dit boerengezin groot verdriet’. Zorgen over de toekomst zijn er, en blijven, helaas. En dat heeft invloed op het hele 
gezin. Momenteel wachten we vooral af op wat er komen gaat, en doen we wat we kunnen. Binnenkort brengt de 
Gedeputeerde een bezoek aan ons bedrijf, waarbij dit onderwerp ook vast nog wel even genoemd zal worden. 
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ChoKOEmelkdag! 

Zaterdag 7 december is het weer eerste zaterdag 

van de maand. En deze zaterdag is het op onze 

boerderij 

choKOEmelkdag! 

 

In de stal kun je zitten op het stro en genieten van 

een beker warme chocolademelk, en ondertussen 

genieten van de koeien in de stal. 

 

Van lege yoghurtflessen kan een leuk kerstlichtje 

gemaakt worden! Zolang er materiaal is, kun je deze 

mini-workshop volgen! 

*Voor deze workshop wordt € 5 materiaalkosten gerekend 

******************* 

Wees op tijd voorbereid op de kerstdagen, en koop 

alvast ons (h)eerlijke, (bio)logische rundvlees! 

Geniet deze kerst van een lekker stoofpotje, braad 

een smakelijke rollade of smul van een mals 

biefstukje.  

 

Een lege fles, wat moet je 

daarmee? Met een paar 

dingetjes tover je hem om 

tot een sfeervol 

kerstlichtje. Ook leuk om 

cadeau te geven! 
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Huisfotograaf Petra maakt niet alleen enorm leuke, mooie foto’s op ons bedrijf, ze is 

voor en met ons ook onze website aan het vernieuwen. Wauw! 

Een stuk professioneler, meer overzicht en eenvoudiger te bekijken. Ook de korte 

blogs die nu alleen op Facebook staan, zullen op de website te lezen zijn. 

Vandaag konden we even een stukje op afstand meekijken. Mooi hè?! 
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Hoog bezoek! 

Op  vrijdag 13 december zal de Gedeputeerde van de 

provincie Utrecht, Hanke Bruins Slot, een bezoek brengen aan 

ons bedrijf. We willen haar bijpraten over en de praktijk laten 

zien van kringlooplandbouw. Ook de relatie boer-burger zal 

uitgebreid aan bod komen. 

In de roerige tijden voor onze sector, willen we met dit bezoek 

graag een positief beeld brengen van wat er allemaal al 

gebeurd op het gebied van kringlooplandbouw, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en het lokaal 

afzetten van producten. 

De komende dagen gaan we  hard aan de slag om nog wat 

klussen af te maken, en het bedrijf nog net even iets netter, 

schoner en mooier te hebben voor de 13e. Spannend, maar 

leuk om naar uit te kijken! 

De boer en de overheid 

De afgelopen weken werd ons bedrijf meerdere keren onverwacht 

gecontroleerd door allerlei instanties. Dit omdat wij subsidie krijgen vanuit de 

EU, voor onder andere natuurbeheer. Nu zijn regels nodig, en dat die regels 

gecontroleerd worden, is ook iets voor te zeggen. Maar de manier waarop de 

NVWA met ons als boer omgaat, is enorm frustrerend.  

Wat ons de afgelopen weken slapeloze nachten bezorgde, en nog steeds voor 

een vaag onderbuikgevoel zorgt, kun je lezen op onze blogpagina: 

http://debonteparels.blogspot.com/2019/11/de-boer-en-de-overheid.html 

http://debonteparels.blogspot.com/2019/11/de-boer-en-de-overheid.html
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IN EEN TV UITZENDING VAN LUBACH WERDEN ONLANGS BEELDEN GETOOND UIT EEN 

SLACHTERIJ. ALTIJD JAMMER DAT DIT SOORT BEELDEN GELIJK VOOR WAARHEID 

WORDEN AANGENOMEN, TERWIJL HET NOG MAAR DE VRAAG IS OF DE BEELDEN WEL 

UIT NEDERLAND KOMEN. 

NATUURLIJK, OOK IN NEDERLAND GAAT NIET ALLES GOED, MAAR DIT SOORT 

EXTREMITEITEN KOMEN NIET VAAK, OF ZELFS NAUWELIJKS VOOR. DE ANGST VAN VEEL 

BOEREN IS JUIST, DAT WANNEER BOEREN UIT NEDERLAND VERDWIJNEN, VLEES UIT HET 

BUITENLAND GEHAALD GAAT WORDEN. EN ER ZIJN MAAR HEEL WEINIG LANDEN WAAR 

DIERWELZIJN ZO STRENG GECONTROLEERD WORDT ALS IN NEDERLAND. 

VOOR ONS IS DIT WEER EEN EXTRA REDEN OM ONZE DIEREN ZOVEEL MOGELIJK BIJ ONZE 

HUISSLAGER TE LATEN SLACHTEN. KLEINSCHALIG, RUSTIG MET OOG VOOR HET DIER. 

WANT DAT VINDEN WE ALS BOER OOK ONTZETTEND BELANGRIJK! 
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Biodiversiteit op ons erf…  

Thijs en Tobias zijn graag in de werkplaats bezig 

met timmeren en zagen. We knutselden samen een 

mooie voederplank voor de vogels. 

Gedroogde zonnebloemen, maïskolven en 

strooivoer vormen een smakelijk maaltje voor 

mussen, mezen, roodborstjes en andere vogels. 

Het is inmiddels druk vliegverkeer! 

Leuk om zo samen met de kinderen bezig te zijn 

en ons erf steeds een beetje mooier te maken       

Het plastic netje met vetbol hierboven is nog 

restant van de vorige winter. We willen zoveel 

mogelijk voer gaan gebruiken zonder netjes 

eromheen. 
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij: 

 

- Bezoek je ons bedrijf, dan is het goed te weten dat honden niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd. 

Honden kunnen een parasiet bij zich dragen waar onze koeien ziek van worden. Dat willen we uiteraard 

zoveel mogelijk voorkomen! 

- Om melk en vlees te kopen hoef je niet te wachten tot een Boerenzaterdag. Die verkoop gaat altijd door. 

Omdat we geen officiële winkel hebben, hanteren we ook geen vaste openingstijden. Even een mailtje of 

telefoontje van tevoren voorkomt dat je voor een dicht hek komt te staan! 

- Tijdens de Boerenzaterdagen, die we op de eerste zaterdag van de maand willen gaan organiseren, is het 

ook mogelijk om rauwe melk vanuit de tank te kopen. De melk kost € 1,00 per liter. Een glazen fles (die je 

kunt hergebruiken) kost eveneens € 1,00. 

- Ook yoghurt is te koop, op bestelling en tijdens de Boerenzaterdag. Een fles yoghurt kost € 2,50, waarvan € 

1,00 statiegeld. 

- De prijslijst voor het vlees vind je op onze website. Enne.. weet je al dat je ook bij ons kunt pinnen?! 

 

 

 

 

 

Wil je meer foto’s van ons bedrijf zien, of op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij, like onze 

facebookpagina!  

 

Boerderij ‘De Bonte Parels’ 
Familie Hennipman 

Korssesteeg 3 
3615 AS Westbroek 

0346 – 282 098 
06 – 50 473 185 

 
http://www.debonteparels.nl 

www.facebook.com/debonteparels 
debonteparels@hotmail.com 

 
*Op zondag hebben we een dag rust. Dan ontvangen we geen gasten en verkopen we geen vlees. De overige dagen 
zijn we, op afspraak, bijna altijd te bezoeken. Bel wel even van tevoren! 

http://www.facebook.com/debonteparels
mailto:debonteparels@hotmail.com

