LEVEN OP DE BOERDERIJ

Feest

op de boerderij
Weidefeesten, bruiloften,
kinderpartijtjes en dineren
tussen de koeien. Wat is er
leuker dan het houden van
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een feestje op je eigen erf?
De ruimte, de gebouwen en
de dieren maken een boerderij tot een prachtige locatie
waar je prima een feestje
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kunt geven. Vier boerinnen
vertellen hun verhaal over
feestjes op de boerderij.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP
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GERDA TUPKER: ‘HET WEIDEFEEST IS GEWOON EEN
TOPDAG VOOR ZOWEL MENS ALS DIER’
naam: Gerda Tupker (58) • partner:
Jan Tupker (59) • kinderen: Jeroen
(31), Saskia (30) en Esther (26) •
woonplaats: Baarn • bedrijf: 100
Belgisch-witblauwdieren en boerderijwinkel Hoeve Ravenstein • feestje:
weidefeest
‘Vroeger was het op het melkveebedrijf
van mijn ouders altijd een bijzonder moment als de melkkoeien voor het eerst
naar buiten gingen. Het was de start
van het weideseizoen. De sfeer van dat
moment herinner ik me als heel opgetogen, iedereen was blij en vrolijk.’
‘Dat merk je ook bij het weidefeest dat
we nu al een aantal jaar organiseren
op ons bedrijf. Het is voor veel mensen
echt de start van het voorjaar, ze trekken er weer op uit, gaan naar buiten.
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We vinden het in de eerste plaats vooral leuk om het weidefeest te organiseren, maar het zorgt ook voor naamsbekendheid en extra omzet in onze
boerderijwinkel.’

TWEEDUIZEND BEZOEKERS
‘We organiseren regelmatig feestjes op
ons erf, zoals jubileumfeestjes en trouwceremonies. Dit jaar zal ook onze zoon
trouwen op ons eigen erf. Naast het lente- en oogstfeest is het jaarlijkse weidefeest een van onze grootste feesten. Vorig jaar kwamen er zeker tweeduizend
bezoekers op af.’
‘Die mensenmassa vraagt veel organisatie, omdat we pas een paar dagen voor
het feest besluiten dat het gaat gebeuren. Er moet namelijk wel voldoende
gras staan, omdat als onze vleeskoeien met kalveren eenmaal naar buiten

gaan, ze niet meer naar binnen komen.
Ze gaan dan meteen voor dag en nacht
de weide in.’
‘Wanneer we de datum van het feestje
hebben vastgesteld, gaat het snel. Via
Facebook en lokale media krijgen we
volop aandacht voor het feest. We zetten
dranghekken neer en zorgen voor voldoende parkeerruimte. We hebben eigenlijk meer werk om de mensenmenigte in goede banen te leiden, dan zorg dat
de koeien in hun enthousiasme achter
het draad blijven.’
‘Fotografen willen vaak graag midden
in het land staan voor de mooiste foto’s.
Die moeten we echt waarschuwen,
want er komen wel dieren van 800 kilo
op ze afgerend. Maar het gaat eigenlijk
altijd goed. Het is gewoon een topdag
voor mens en dier met een fantastische
sfeer.’
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NEEL VAN EMST-BRON: ‘VOOR ONS TROUWFEEST
ZOCHTEN WE EEN RODE LOPER VAN VEERTIG METER’
naam: Neel van Emst-Bron (44) •
partner: Jacob van Emst (44) • kinderen: Jesse (16) en Remco Stad (14)
• woonplaats: Tijnje • bedrijf: 280
melkkoeien • feestje: bruiloft
‘We wilden per se op 27 april trouwen.
De trouwdag van Jacobs ouders is 26
april, die van zijn grootouders 25 april.
Het voelde voor ons goed wanneer wij
de daaropvolgende dag onze trouwdag
zouden houden. Maar die datum bleek
bij het gemeentehuis bezet: het was lintjesdag. We konden die dag wel trouwen,
maar moesten dan op zoek naar een andere locatie. Mijn schoonvader reageerde heel spontaan: “Dan doe je de ceremonie toch gewoon bij ons thuis in de
stal?”’
‘Jacob is op-en-top boer, net als zijn ouders en grootouders. Het was daarom
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mooi dat we al snel goedkeuring kregen
van de gemeente om de trouwceremonie in de stal te organiseren. In aanloop
naar de bruiloft hebben we de stal hebben van boven tot onder schoongemaakt. Een week lang is Jacob aan de
slag geweest met de hogedrukreiniger.
Dat leverde hem uiteindelijk zelfs een
longontsteking op, maar ruim voor de
bruiloft was hij weer beter.’

NETTE KLEREN IN DE STAL
‘Ik wilde graag een rode loper voor over
het voerpad. Maar het was nog knap lastig om er een te vinden, omdat de loper
dan wel veertig meter lang moest zijn.
Uiteindelijk is het toch gelukt. Vlak voordat we over de rode loper liepen, hadden we nog wat krachtvoer gestrooid
over het voer, waardoor we alle koeien
naar het voerhek lokten. Dat was mooi
voor de foto en voor ons was het ook

echt bijzonder om zo tussen de koeien
door te lopen.’
‘“Kan ik wel komen in mijn nette kleren?”,
vroegen enkele gasten. Er is natuurlijk
kans dat door het voer en mest de kleren
gaan ruiken, maar uiteindelijk viel het
wel mee met de luchtjes. Niemand heeft
zich verkleed na de ceremonie omdat-ie
dacht dat-ie vies was geworden.’
‘We hadden dertig daggasten en iedereen vond het geweldig. Ook mijn beste
vriendin, die niet van boerenkomaf is,
vond het een prachtige dag. Voor de
ambtenaar waren wij haar laatste paar
dat ze trouwde en zo’n locatie had ze
nog niet eerder meegemaakt. Voor haar
was het een mooie afsluiting van haar
werk.’
‘Het is een cliché, maar het was inderdaad de mooiste dag in mijn leven. Dat
we de ceremonie in de eigen stal konden doen, maakte het extra bijzonder.’
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RIANNE KROL: ‘KLEDINGADVIES BIJ DINER TUSSEN
DE KOEIEN: FLEECEDEKEN EN GEEN HOGE HAKKEN’
naam: Rianne Krol (47) • partner:
Gert Krol (49) • kinderen: Fieke (16),
Mathijs (14) en Teun (13) • woonplaats: Weert • bedrijf: 190 melkkoeien • feestje: dineren tussen
de koeien
‘Op de uitnodiging stond het kledingadvies: “Neem een fleecedeken mee voor
als het ’s avonds kouder wordt, draag
casual kleding en vooral: geen hoge
hakken”. De plaats van het diner was immers de afkalfruimte in onze stal waar
een roostervloer ligt. Op de vloer hadden we wel een laag stro neergelegd,
maar op hakken lopen is toch niet verstandig.’
‘Het idee om een diner te organiseren in
onze stal ontstond heel spontaan. Ik zat
in het schoolbestuur en onze oud-voorzitter van de basisschool leek het wel
eens leuk om een diner te organiseren

DB01_FeestOpBoerderij.indd 42

waarbij je als gast echt tussen de koeien
zit. Omdat we werken met een voerschuif die regelmatig het voer aanschuift,
was een diner op de voergang niet haalbaar. Daarom kwamen we bij de afkalfstal uit. De naam voor het diner hadden
we al snel: dineren dicht bij de bron. De
koeien konden meekijken wat er op de
borden werd geschept.’

GOODWILL KWEKEN
‘Een lokale topkok was snel gevonden
en ook de plaatselijke wijnwinkel was
meteen enthousiast. Een oproepje op
school was genoeg om in korte tijd alle
zeventig couverts te verkopen.’
‘De kok maakte tijdens de avond ter
plaatse de gerechten klaar. Het was een
zesgangendiner. Tussen de gangen door
gaf ik voor kleine groepjes deelnemers
rondleidingen door de stal. Onze stal is
nog maar vijf jaar oud en we melken met
drie melkrobots. We konden de bezoe-

kers alle facetten laten zien van kalf tot
melk in de tank.’
‘De afkalfstal hadden we passend aangekleed met kruiken vol met maisplanten. Er was sfeerlicht en sfeermuziek, de
stoelen waren balen stro en onze kinderen hielpen in de bediening. Zelf mengden mijn man Gert en ik ons tussen de
gasten aan tafel om een praatje aan te
knopen. De meeste gasten kwamen uit
Weert en ze wisten eigenlijk niet zo veel
van het boerenleven. Maar we hoefden
beslist niet in de verdediging over onze
manier van werken. We hebben echt
wel een stukje goodwill gekweekt die
avond.’
‘Het idee van het diner was geen vooropgezet plan; ik vond het gewoon leuk
om een keer out of the box te denken. In
principe was het wel eenmalig, het vergde toch best wel de nodige organisatie.
Maar een leuk, sfeervol feest, dat was
het beslist.’
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ANN HULSBOSCH: ‘OP EEN KINDERFEESTJE
HOORT VIES WORDEN ER GEWOON BIJ’
naam: Ann Hulsbosch (33) • partner:
Raf Hulsbosch (36) • kinderen:
Lotte (7) en Bram (5) • woonplaats:
Erps-Kwerps • bedrijf: 95 witblauwen limousindieren • feestje: kinderfeestjes
‘Wanneer de kinderen aan het eind van
de middag moe en vooral ook vuil naar
huis gaan, dan weet ik zeker dat ze het
naar hun zin hebben gehad. Op een kinderfeestje op de boerderij moeten kinderen lekker kunnen spelen en rennen.
Vies worden hoort daar gewoon bij.’
‘We verzorgen elke zaterdagmiddag een
kinderfeestje. De groepen variëren van
14 tot maximaal 25 kinderen en meestal
ligt de leeftijd tussen de vier en acht jaar
oud. Jongere kinderen vermaken zich
moeilijker zelf, terwijl je bij oudere kinderen ziet dat meisjes andere dingen willen
doen dan jongens.’
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‘Het zijn vooral ouders die grote groepen
uitbundige kinderen niet thuis willen ontvangen die zich hier aanmelden. Ze komen uit de regio, vanuit het eigen dorp,
maar ook wel uit de stad. Hoe de kinderen
zich gedragen, is wel een beetje afhankelijk van de ouders; daarin zie je grote
verschillen in opvoeding. Maar op kinderfeestjes willen kinderen zich eigenlijk
vooral amuseren en zelf spelen. Die vrijheid geven we ze graag.’

GENIETEN VAN VERWONDERING
‘Op een feestje zijn de kinderen te enthousiast om ze echt iets te vertellen over
het leven op de boerderij. Als educatie het
doel is, dan moet er een juf meekomen,
zodat ze echt ook luisteren. Naar mij luisteren ze ook wel; ik vertel ze vooraf welke
regels er zijn, zoals geen voer in de waterbakken gooien bijvoorbeeld.’
‘Qua veiligheid maak ik ook afspraken,
maar veel is vanzelfsprekend. De kinde-

ren kruipen echt niet in de hokken met
volwassen dieren, daar kijken ze wel voor
uit. We hebben niet heel veel aanpassingen gedaan om het bedrijf kindvriendelijk
in te richten. De enige afspraak die ik met
mijn man Raf heb gemaakt, is dat er zaterdagmiddag geen trekkers rijden.’
‘Dieren voeren, spelen in het hooi en werken met de kruiwagen zijn favoriet bij de
kinderen. Kinderen moeten vooral zelf
hun gang kunnen gaan; je ziet vaak dat ze
volledig op kunnen gaan in hun eigen
spel. Waar ik echt van kan genieten, is de
verwondering. Bijvoorbeeld over het gedrag van dieren. De hilariteit die ontstaat
wanneer een stier met zijn tong in zijn
neus likt, dat vind ik prachtig om te zien.’
‘Soms hebben kinderen wat schrik als ze
net binnenkomen, zijn ze bang voor de
ruimte of de dieren. Maar aan het eind van
de middag is dat echt wel voorbij. Als ze
moe, met blije gezichtjes en vuile kleren
naar huis gaan, heb ik mijn doel bereikt.’
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