BOERIN EN CORONA

Coronacrisis
op de boerderij

REMY VAN DEN BROEK: ‘OM CONTACT TE HOUDEN MET DE
KINDEREN POSTTEN WE FOTO’S EN FILMPJES VAN BETSIE BOE’
Terwijl haar eigen kinderen thuiszaten,
opa en oma niet konden oppassen en het
werk op het melkveebedrijf van haar man
gewoon doorging, moest Remy van den
Broek dingen gaan regelen waar ze nooit
over had nagedacht. ‘Ik ben zelden zo
druk geweest. Terwijl er nauwelijks kinderen waren ... ’, herinnert de houdster van
een kinderdagverblijf zich de eerste dagen van de lockdown in maart. ‘Van de
ene op de andere dag moesten we dicht
en zaten de leidsters thuis. Op een enkeling na dan, want we zijn altijd opengebleven voor de kinderen van ouders met
cruciale beroepen’, vertelt ze.
Alle plotselinge veranderingen zorgden
voor spanning bij ouders, kinderen en
medewerkers, ervaarde Remy. ‘Naast de
drukte van het regelwerk probeerde ik er

zo veel mogelijk voor hen te zijn. En om
toch een beetje contact te houden postten we regelmatig foto’s en filmpjes van
het dagelijks leven bij Betsie Boe. Hopelijk heeft het de kinderen in alle onzekerheid een beetje veiligheid geboden om
te weten dat er hier niks veranderde.
De kippen legden nog eieren, de pony’s
en geitjes moesten iedere dag worden
gevoerd en er werden nog gewoon
kalfjes geboren.’

Gelukkig nog ruimte
Dat gevoel van veiligheid heeft Remy
‘haar kinderen’ steeds proberen te bieden, ook toen de opvang, met de nodige
restricties, weer open mocht. ‘De dagelijkse routine blijft zoals die was en we
gaan zo veel mogelijk met de kinderen

naam: Remy van den Broek (37) •
woonplaats: Waalre • partner: Peter
van den Broek (41) • kinderen: Max
(6), Bette (5) en Fiene (2) • bedrijf: 70
melkkoeien, kinderopvang voor 45
kinderen en bso voor 30 kinderen

naar buiten. Hier hebben ze gelukkig nog
ruimte’, vertelt ze.
‘We mogen ons gelukkig prijzen met
ouders die daarin heel goed met ons
meedenken door afstand te houden,
alleen te komen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven’, moet haar van het
hart. ‘Zo kunnen ze nog gewoon komen
en kunnen we de kinderen blijven bieden
wat we belangrijk vinden.’
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Ineens was alles onzeker. Toen half maart de wereld op slot ging, raakte dat iedere Nederlander en Vlaming. Maar als je boerin bent en een camping exploiteert, een hoevewinkel of kinderdagverblijf runt, of je verheugt op een seizoen vol keuringen, hebben de coronamaatregelen natuurlijk extra impact. Vier boerinnen vertellen hoe ze de afgelopen maanden beleefden.
TEKST WICHERT KOOPMAN

GREET WILLEMS: ‘SOMS STOND EEN LANGE RIJ GEDULDIG
WACHTENDE MENSEN BUITEN VOOR DE WINKEL’
Natuurlijk maakt ook Greet Willems zich
zorgen over de gezondheid van de mensen om haar heen en ervaart zij persoonlijk de impact van corona op haar gezin
en de Vlaamse samenleving. Maar zakelijk gezien pakt de crisis niet ongunstig uit
voor haar bedrijf met 70 melkkoeien en
45 zoogkoeien met eigen afmest van
stieren en een hoeveslagerij. Ze runt het,
sinds het overlijden van haar echtgenoot
in 2006, met hulp van haar vier kinderen.
‘In de eerste week van de lockdown in
maart viel de afzet van vlees naar de
horeca helemaal weg en alle weekmarkten gingen op slot. Maar deze tegenvallers werden, tot onze eigen verrassing,
ruimschoots gecompenseerd door extra
aanloop naar onze hoevewinkel’, vertelt
de veehoudster. ‘Was het de angst voor

bezoek aan het grootwinkelbedrijf? Was
het de behoefte om terug op zoek te
gaan naar de basis van de voedselproductie? Of was het omdat mensen er
gewoon even uit wilden? We weten het
niet. Feit is dat er soms een lange rij geduldig wachtende mensen buiten voor
de winkel stond’, beschrijft Greet een
hectische tijd.

Respect voor boerenstiel
Intussen zijn de weekmarkten al lang
weer open. Maar nog altijd wordt vanaf
de hoeve meer vlees verkocht dan voordat Vlaanderen door het virus werd verrast. De blijvend gunstige omzetcijfers
zijn een mooie opsteker. Maar Greet wijst
ook op de keerzijde. ‘We moeten hier
met het hele gezin hard voor werken,

naam: Greet Willems (52) • woonplaats: Bogaarden • kinderen: Tienke
(30), Eulallie (28), Robbert (22) en
Kamie (20) • bedrijf: 70 melkkoeien
en 45 zoogkoeien met jongvee en
vleesstieren, hoeveslager

want onze marge is echt niet royaal.’
Ze hoort het ook van klanten die voor het
eerst de hoeve bezoeken. ‘Die reageren
regelmatig dat ze nooit in de gaten hebben gehad hoeveel werk er verzet moet
worden om hun een stukje vlees op het
bord te bezorgen. En,’ zo moet Greet van
het hart, ‘ik hoop dat dit besef blijft hangen. En dat er zo weer wat meer respect
komt voor de stiel van de boer.’
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MIRANDA HOOGERBRUGGE: ‘EEN VIDEOKEURING HAALT HET
NATUURLIJK NIET BIJ EEN ECHTE SHOW’
‘De wintershow in Noordeloos op 15
februari. Dat was de laatste keer dat we
met koeien naar een keuring zijn geweest.’ Met de nodige weemoed kijkt
Miranda Hoogerbrugge uit Woubrugge
terug op een tijdperk dat welhaast een
eeuwigheid geleden lijkt. ‘Toen de coronacrisis uitbrak, waren we alweer volop
bezig met de voorbereidingen voor de
fokveedag in Putten. En die zou dit jaar
extra leuk worden. Een meisje dat ons
helpt bij keuringen zit op de mas in Barneveld en zou met een kalf van ons bedrijf meedoen aan de schoolcompetitie ...’
Het zou er niet van komen. Net zoals de
Vebo in Rijpwetering werd afgelast en de
Woerdense Koeiemart uit de agenda kon
worden gestreept.
Normaal gesproken is Miranda samen
met haar broer Arjo en met fanatieke hulp
van haar dochters Mieke en Anouk jaarlijks op zeker zes fokveedagen met kalveren of koeien van de partij. ‘De saam-

horigheid en gezelligheid onder de
deelnemers. De spanning: hoe staat de
concurrentie ervoor? Hoe houden onze
eigen koeien het? Daar genieten we elke
keer weer van’, vertelt ze enthousiast.
‘Dat begint al weken van tevoren met de
voorbereiding thuis. Zeg nou zelf, wat is
er nou mooier dan intensief met je dieren
bezig zijn?’

Geen sociaal samenzijn
Het zit er dit jaar allemaal niet in. ‘Normaal
gesproken zijn we in de vakantie alweer
druk voor de najaarskeuringen. Maar het
was dit jaar maar een saaie zomer. Mensen voor lange vakanties en pretparkbezoeken zijn we niet. En door alle coronamaatregelen was er sowieso weinig te
doen’, verzucht de veehoudster, die ook
lid is van het bestuur van de Vebo. ‘We
hebben besloten om als alternatief een
videokeuring te organiseren. Maar dat
haalt het natuurlijk niet bij de echte show.

naam: Miranda Hoogerbrugge (42) •
woonplaats: Woubrugge • kinderen:
Mieke (12) en Anouk (10) • bedrijf:
melkveebedrijf met 75 koeien samen
met broer Arjo

Bij een videokeuring is iedereen op zijn
eigen erf bezig, het sociale samenzijn
ontbreekt. Een avond met alle deelnemers organiseren lukt nog niet eens ...’
‘Het is te hopen dat oude tijden weer
terugkomen en dat van keuringen uitstellen geen afstellen komt’, spreekt Miranda
zich uit met een mengeling van hoop en
vrees. ‘Het risico bestaat dat door de
gedwongen pauze deelnemers en organisatoren definitief afhaken. Dat zou toch
eeuwig jammer zijn. Nee, daar moeten
we voorlopig maar niet aan denken. Wie
weet, lukt het weer met de volgende
wintershow in Noordeloos.’

36

DB02-vier keer....indd 36

05-11-20 15:51

KAREN HOEDJES: ‘IK BRACHT DE KAMPEERDERS EMMERTJES
WARM WATER OM ZICH TE KUNNEN WASSEN’
‘Ineens stond ik daar met klotsende oksels op een bomvolle camping.’ Karen
Hoedjes herinnert zich levendig hoe haar
pas geopende boerderijcamping in het
voorjaar van 2019 een vliegende start
maakte. En hoe ze die zomer het vak van
campinghoudster met vallen en opstaan
onder de knie kreeg, en het steeds leuker ging vinden.
Hoe anders liep het dit jaar. Onder een
stralende voorjaarszon was het doodstil
op het kampeerterrein naast de boerderij
in De Cocksdorp op Texel. In plaats van
gasten verwelkomen en douches
schoonmaken moest Karen omboeken,
annuleringen verwerken en geld terugstorten. ‘Ik had het erg druk, maar er
kwam niks binnen. Terwijl we net fors
hadden geïnvesteerd in de camping’,
verwoordt ze haar frustratie.
‘Daar zaten we dan op onze boerderij,
midden in de polder. Het werk op het
land en in de stal ging natuurlijk gewoon

door. En dat de kinderen thuis moesten
blijven, was wel gezellig. Maar op de
camping was het stil, net zoals op heel
Texel. We zagen eigenlijk bijna niemand.’

Tweede spannende start
Opgelucht was de onderneemster toen
vanaf half mei de camping weer open
kon, al was het de eerste weken nog met
de nodige restricties. Zo moest het sanitairgebouw gesloten blijven. ‘Er stonden
twee tenten met kampeerders. Die bracht
ik in de avond emmertjes warm water om
zich te kunnen wassen’, vertelt ze. Het
werd een tweede spannende start. ‘Maar
vanaf de dag dat we weer helemaal open
mochten, hebben we steeds vol gestaan.
Het liep hartstikke goed’, kijkt Karen terug. Soms moest ze mensen eraan herinneren dat je van de coronaregels geen
vakantie kunt nemen. Maar de bijzondere
zomer leverde ook mooie verhalen op.
Zoals dat van een gezin dat uit gewoonte

naam: Karen Hoedjes (44) • partner:
Fedor Hoedjes (46) • woonplaats: De
Cocksdorp, Texel kinderen: Maarten
(16), Nienke (14) en Roos (9) • bedrijf:
95 melkkoeien en camping met
15 plaatsen

altijd naar Italië reisde en nu ontdekte dat
je geen 1500 kilometer in de auto hoeft te
zitten om vakantie te kunnen vieren.
Nee, de goede zomer heeft de verliezen
van het voorjaar niet goed kunnen maken, vertelt de campinghoudster. Bovendien lijkt het uitzicht op een mooi naseizoen half september alsnog verkeken.
Texel ligt in de provincie Noord-Holland,
die door de Duitse en Belgische overheid
op code rood is gezet. ‘Geen idee hoe
het volgend jaar gaat, reageert Karen
gelaten. ‘Voorlopig hebben we eerst de
winter om even op adem te komen.’

37

DB02-vier keer....indd 37

05-11-20 16:03

