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Angelique Van Laere verkozen tot Tweede Schoonste Boerin

Veelzijdig veehoudster

P O RT R E T

Een gedreven en enthousiaste vleesveehoudster is Angelique
Van Laere uit Melsele in elk geval. Haar verkiezing tot Tweede
Schoonste Boerin van Vlaanderen gaf haar een extra ‘drive’. ‘Ik
wil nog meer de positieve boodschap van landbouw uitdragen.’
tekst Annelies Debergh

V

an achteraan uit een van de stallen
komt Angelique Van Laere (31) opdagen. Ze heeft een rode blos op de wangen, die tekenend is voor de heersende
winterse kou. Snel excuseert de vlotte
dame zich voor de drukte, iets waar ze
op hoeve Euverbraeke wel vaker mee
wordt geconfronteerd.
Het gemengde vleesveebedrijf in Melsele
runt Angelique zo veel mogelijk alleen,
terwijl haar man als hoefsmid uit huis
gaat werken. Het palet aan activiteiten
werd in juli 2007 verbreed met de opstart van een bed and breakfast. Het sociale contact en de gastvrijheid spraken
aan. ‘Ik wilde al van kinds af iets met
een restaurant of hotel beginnen. Met de
opstart van onze bed and breakfast kreeg
die droom uiteindelijk vorm.’
De verkiezing van de Schoonste Boerin
van Vlaanderen bracht extra hectiek in

me toch op de valreep nog in te schrijven. Op zondagavond heb ik mijn kandidatuur ingestuurd en de maandagnamiddag wist ik al dat ik bij de laatste tien
zat. De bal ging vanzelf aan het rollen.’

Fulltime boerin zijn
Leven, wonen en werken op een landbouwbedrijf is Angelique erg dierbaar.
Ze praat er dan ook met een opvallend
enthousiasme over en vindt het belangrijk om als vrouw de boodschap van
landbouw naar anderen uit te dragen.
‘Via de bed and breakfast ben ik al vaker
verbaasde zakenlui of verwonderde bezoekers tegen het lijf gelopen. Zij kunnen zich niet voorstellen wat een leven
als boerin nu precies inhoudt. Daarom
vind ik het belangrijk om naar buiten te treden. Consumenten en omstanders beseffen nog veel te weinig dat

‘Er is vaak nog te weinig besef dat boer
of boerin zijn een fulltime job is’
het dagelijkse werkschema. Toch blikt
de enthousiaste vleesveehoudster met
veel plezier terug. ‘Het was een unieke
ervaring. Ik zou elke boerin willen aanraden om mee te doen.’

Tweede Schoonste Boerin
De verkiezingsavond zelf en de ontknoping met de titel Tweede Schoonste Boerin blijven voor Angelique Van Laere
mooie herinneringen. Of ze het jammer
vindt dat ze geen eerste plek heeft behaald? ‘Nee hoor’, klinkt het meteen
heel spontaan. ‘Ik wilde gewoon erg
graag bij de laatste drie eindigen.’
Haar deelname aan de verkiezing gebeurde echter niet vanuit een zekere
overtuiging. ‘Ik heb me door anderen laten overhalen om mee te doen.’ Toen
haar man bij het wekelijkse doornemen
van de landbouwvakbladen op een avond
grapte dat ze wel eens aan de verkiezing
van de Schoonste Boerin kon deelnemen,
reageerde ze terughoudend. ‘Vrienden
konden me uiteindelijk overtuigen om
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“boer zijn” duidelijk een fulltime job is.’
Over de boerenstiel kan Angelique in elk
geval een aardig mondje meepraten. Al
in 2006 namen zij en haar echtgenoot
Maarten het bedrijf in Melsele over van
haar schoonouders. De oorspronkelijke
melkveehouderij ruimde baan voor
vleesvee. ‘Elke dag twee keer paraat
staan om koeien te melken zagen we
niet zitten. Maarten wilde zijn job als
hoefsmid blijven uitoefenen en ik wilde
het bedrijf zo veel mogelijk alleen rondzetten en combineren met de ontvangst
van gasten.’
Vleesvee leek gemakkelijker haalbaar in
combinatie met de overige activiteiten.
‘We hebben bewust gekeken naar een
ras met gemakkelijke opfok’, voegt Angelique er nog aan toe. Zowel blonde
d’Aquitaine als maine anjou werden
overwogen. ‘We hebben verschillende
rassen bekeken en telkens weer de vooren de nadelen serieus bekeken. Keizersneden wilden we het liefst zo veel als
mogelijk uit de weg gaan. Zo kwamen
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we uiteindelijk bij het ras limousin uit.’
Via een aankondiging in een landbouwblad kwamen Angelique en Maarten in
contact met een stoppende vleesveehouder. ‘Van een boer die al zijn dieren wegdeed, kregen we de kans om de hele veestapel, zowel jong als oud, samen over te
nemen’, vertelt Angelique. ‘Door de aankoop van een gesloten veestapel waren
we ook in één keer gestart en zat meteen
de stal vol.’
Een totaal van twintig moederdieren
met bijhorend jongvee kwam in Melsele
terecht. De veestapel is inmiddels verder
uitgebouwd. Via beroepsmatige contacten van Maarten is extra fokmateriaal
binnengehaald. De veestapel telt nu zeventig runderen en enkele paarden. ‘We
proberen nu binnen het mestquotum te
blijven. Ik wil vooral alles goed de baas
kunnen blijven. Met een bed and breakfast en een vleesvee- en akkerbouwtak is
er hier voorlopig wel genoeg te doen.’

Grensverleggende titel
Over haar deelname aan de verkiezing
van de Schoonste Boerin is Angelique
Van Laere achteraf erg positief. ‘Het waren zes drukke weken, maar ik heb
enorm veel geleerd.’
In een mum van tijd somt Angelique enkele memorabele activiteiten op, waarbij
de tien schoonste boerinnen werden betrokken: de kennismakingsdag, de persvoorstelling, het spreken op de radio in
de gebouwen van de nationale televisiezender VRT en de driedaagse met activiteiten tijdens de land- en tuinbouwbeurs
Agriflanders. ‘Je leert andere mensen
kennen, maar je leert ook je eigen grenzen verleggen. Neem nu maar het spreken voor een groot publiek. Dat zou ik
vroeger nooit gedurfd hebben. Nu ging
dat wel, want het moest. Dat heeft zonder twijfel zijn effect voor later. Ik durf
nu meer dan voordien.’
Haar ervaringen wil Angelique vooral in
het dagdagelijkse leven toepassen. ‘Aan
de hand van deze titel wil ik nog meer de
positieve boodschap van landbouw proberen uit te dragen. Ik voel elke dag opnieuw dat er nog veel nood is aan kennis
over landbouw.’ l
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