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Erik

“Ik heb schik
van boer’n!”

Miranda

“Trek je stoute schoenen
aan & de wereld ligt
aan je voeten.”

Jan

“Passie voor
perspectief!”

Judith

“Schrijven is
mijn passie!”

Martijn

“Kwaliteit wint ’t
van kwantiteit.”

Lisa

“Alles is mogelijk als
je maar durft.”

GIJS Redactie

Molenweg 9 | 7045 AG Azewijn | 0314 - 65 14 12 | www.metgijs.nl | Facebook.com/metgijs
Deze uitgave werd gemaakt door de GIJS-redactie, Gineke Mons, Paul Jacobs, Mascha Scharenborg en fotograaf Mike Hobelman.
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“Ik heb er schik van!”
De eerste editie van ‘GIJS’ is precies zoals ik voor ogen had: een prachtig magazine boordevol boeiende en
persoonlijke verhalen. Aan deze eerste uitgave is echter veel vooraf gegaan. 7½ jaar geleden heb ik de sprong
in het diepe gewaagd en ben ik begonnen als zelfstandige voer- en adviesorganisatie. En daar heb ik geen dag
spijt van gehad. Vol energie en met veel schik werk ik er samen met mijn collega’s ieder dag aan om melkveeen geitenhouders naar een hoger plan te tillen. Ik hou van boeren die
hun eigen weg vinden. Recht op hun doel af. Zo doe ik dat zelf
immers ook het liefst.

“De allereerste uitgave van
magazine ‘GIJS’ ligt er en daar
heb ik schik van!”
Maar... er is meer. In mijn werk zie en ontmoet ik zoveel
mooie mensen, van jong tot oud, en hoor ik veel bijzondere
levensverhalen. Zoals het verhaal van Gerard en Jolanda Berghuis
over de bewuste keuzes die zij maken binnen hun gezin. Of het
verhaal waarin een echte onderneemster aan het woord is
over de mooie en uitdagende kanten van het runnen
van een eigen boerenbedrijf. Maar we hebben
ook aandacht voor de andere kant, zoals te
lezen is in het interview met Dik Veefkind:
“Wat als de schik eraf is”. Daarnaast hebben
vele mooie momenten kunnen vangen in
prachtig beeldmateriaal. Dat wij schik hebben
in ons dagelijkse werk en de mensen om ons
heen willen we graag uitstralen en met jullie delen.
‘Schik’ is daarom de rode draad door deze allereerste
uitgave ‘GIJS’.
Lees, kijk en geniet met ons mee!
Groet, GIJS
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Ons werk? Daar heeft ú schik van!
Onze adviseurs, bouwkundigen en tekenaars loodsen u door
de wetten en regels van het buitengebied. Van stalontwerp
en bestemmingsplanwijziging tot vergunningaanvraag en
bouwbegeleiding. Altijd op zoek naar het beste resultaat voor
úw bedrijf. Kijk op www.vanwestreenen.nl voor voorbeelden
van gerealiseerde projecten.

ilieu-advies

R uimtelijk advies
B ouwkundig advies
Barneveld 0342 47 42 55 | Lichtenvoorde 0544 37 97 37 | info@vanwestreenen.nl | www.vanwestreenen.nl

Waar ik ben, daar gebeurt het!
“Ver buiten de bebouwde kom stond het huis waar ik

als Drouwenerzand en West-Beemster, en wat denk je?

geboren ben, lekker achteraf. Ik ben opgegroeid met

Het is altijd één groot feest! Maar als ik in mijn tuin zit

het gevoel dat ik alles nèt miste. Alle vriendjes uit het

met een biertje, heb ik al snel medelijden met al die

dorp gingen na het eten nog fijn voetballen op straat,

mensen die naar zo’n feest moeten, de auto parkeren,

of achter de meiden aan. Ik zat braaf in mijn eentje

jas ophangen, munten halen en in de rij staan voor een

thuis, op mijn tuba te oefenen. Het gevoel dat je

biertje. Keith Richards van de Stones zegt altijd: ‘Hello

alles mist, kun je tegenwoordig nog steeds makkelijk

Miami, it’s good to be here... but hey, it’s good to be

krijgen. Kijk je bijvoorbeeld naar het tv-programma De

anywhere!’ En hij kan het weten.

Wereld Draait Door en het gaat weer eens over één

Ik kan het iedereen aanraden: wij maken onze eigen

of ander hip foodtruckfestival in een park in Utrecht

muziek zonder bezig te zijn met wat voor coole muziek

of over een belangrijk boekenbal in Amsterdam. En je

Dotan of Waylon op dit moment maken. Ik schilder

Instagram-tijdlijn staat vol foto’s van feestende mensen

onbekommerd, zonder me zorgen te maken of het

op de meest exotische plekken ter wereld. Het lijkt

wel ‘hip’ is in de kunstwereld, en ik ga alleen naar een

alsof iedereen dikke schik heeft, behalve jij.

feestje als ik er zelf zin in heb. Want als ik thuis blijf, dan
is thuis ‘the place to be’. De oma van Daniël Lohues

Gelukkig kreeg ik zo rond mijn 17e levensjaar door dat

zou zeggen: ‘ie mut oe redd’n woar ie bint’. Het maakt

dit gevoel complete onzin is. Ik heb ik het omgedraaid

helemaal niks uit of je in de dorpskroeg, bij de fanfare,

naar: “Waar ik ben, daar gebeurt het! Schik is geen

op een tentfeest of in een hippe club bent: It’s good

locatie, schik heb je!” Dat idee ligt ook ten grondslag

to be anywhere!”

aan onze band Bökkers. We spelen elk weekend in de
meest waaierige, van godverlaten plaatsen met namen

Erik Neimeijer - Bökkers
GIJS2019
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Schik van
voer maken

Op een mooie voorjaarsdag in Azewijn spreek ik Cor
Berntsen, 88 jaar oud en ooit de trotse ‘mölder’ van de
molen die nu nog steeds gevestigd is naast het kantoor
van GIJS in Azewijn. Cor, nog altijd vitaal, begint boeiend
te vertellen. Over vroeger en nu.
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Vooral de eerste periode dat de broers aan het roer
stonden, is niet te vergelijken met nu. Cor: “Elke
ochtend stapte ik op de fiets en nam ik de bestellingen
op bij de boeren. Het gemengde graan werd diezelfde
dag rondgebracht met paard en wagen. Graan in
zakken van 50 kg, mais zelfs in 75 kg! Boeren hadden in
die tijd gemiddeld 10 koeien en 80 ‘tuute’ (legkippen).
De huishouding, met gemiddeld zo’n 8 kinderen, werd
betaald van het eiergeld. Op zondag, na de kerk,
kwamen de boeren afrekenen.” Later kwam er een
brokkenpers en werden er ‘exotische’ grondstoffen
De eerste molenaar in Azewijn was Albertus Berntsen.

aangevoerd, zoals tapioca en milocorn. Het paard en

Naast 12 kinderen hadden hij en zijn vrouw een

wagen werden vervangen door een trekker en later

boerderij, bakkerij, bierhuis en kruidenierswinkel. In

door een Welgro ‘peper en zoutstel’ voor 2x2 ton voer.

1855 liet hij een korenmolen bouwen genaamd ‘De

Cor begint te stralen als hij verder vertelt: “Het mooiste

Koffiepot’, waarmee hij het graan van de boeren uit de

was altijd het contact met de boeren, tijd hebben voor

omgeving maalde. In 1905 werd deze vervangen door

een praatje. Maar ook belangstelling hebben voor de

een stellingmolen uit Noord-Holland. Hiermee werd

rest van het gezin. Ik weet nog goed dat we een potje

gemalen door achtereenvolgens zoon Willem Berntsen

gingen voetballen met de jongens tijdens het volblazen

en kleinzoon Jan Berntsen.

van de silo. Dat ging natuurlijk ook wel eens mis. Toen

Vanaf 1935 werd naast gemalen graan ook gemengd

moesten we 10 ton meel met de hand opruimen.”

voer geleverd: ‘ochtendvoer’ voor legkippen. De
Berntsens blijken een echte ondernemersfamilie te
zijn. In 1958 nemen Cor en zijn broer Wim Berntsen,
de vierde generatie, de molen over van hun vader. Cor:
“Als kind liepen we altijd al bij de molen en bakkerij van
de familie. Pijp roken met de jongens. Van jongs af aan
wilde ik bakker worden, want die koekjes smaakten zo
best. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, wist ik dat
ik ook molenaar zou worden.” Als voorbereiding ging
hij op zijn 12de naar de Handelsdagschool in Weert en
vervolgens naar de Molenaarsschool in Wageningen.
GIJS2019
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HAS in Dronten, Agri Gelre op, dat later fuseerde met
De IJsselstreek tot Gelre IJsselstreek, oftewel GIJS. Ze
waren succesvol en breidden het aantal klanten flink
uit. Helaas is Victor in 2010 overleden. In 2012 namen
Reefhuis en de andere vennoten een belangrijke
beslissing en gingen als zelfstandig voerleverancier
verder.

Cor kijkt met trots terug op de geschiedenis van de
Azemse molen en heeft nog steeds schik van het
In 1993 nam Cor’s zoon Victor het bedrijf over. Cor:

bedrijf. “Ik loop hier nog vaak.”

”Victor wilde vooruit en investeerde flink in het bedrijf.
Hij liep altijd voorop.” Hij wilde niet ‘de hele dag onder
de pers liggen’ en werd dealer van UTD. In 1999 richtte
hij samen met Erik Reefhuis, oud-studiegenoot van de
10 I GIJS2019

“Het mooiste was het
contact met de boeren”

De Azemse molen door de jaren heen

1855: Albertus Berntsen (geb.

1887: Willem Berntsen (geb.

1905: ‘De Koffiepot’

1926 (trouwdag): Jan Berntsen

1851) neemt de molen over

wordt vervangen door een

(geb. 1892) neemt de molen

het malen van graan in ‘De

achtkantige, rietgedekte

over

Koffiepot’

stellingmolen uit West-

1814) begint in Azewijn met

Zaandam

1993: Victor Berntsen (zoon

1963: bovenbouw van de

1958: Cor (geb. 1931) en Wim

1935: de opkomst van

van Cor) neemt het bedrijf

molen wordt gesloopt en

(geb. 1932) Berntsen nemen

gemengd diervoeding

over en wordt dealer van UTD

krijgt een nieuwe stenen

het bedrijf over

opbouw (silo)

1996 - 1999: Diverse

1999: oprichting Agri Gelre

2009: oprichting Gelre

2000: opening van het nieuwe

uitbreidingen, zoals weegbrug

(dealer van HendrixUTD)

IJsselstreek; GIJS (uit fusie

kantoor en loods

en drie graansilo’s

Agri Gelre en De IJsselstreek)

2012: GIJS wordt zelfstandig

2010: uitbreiding met vier

voerleverancier

grote graansilo’s
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Ecotrans zoekt
chauffeurs!

Ecotrans is specialist in het transporteren van veevoeders.
We halen het voer op bij de productielocatie van de klant
en vervoeren het naar de eindgebruikers, voornamelijk in de
agrarische sector.
We zijn actief door heel Nederland en in de grensstreken
van België en Duitsland. Klanten kunnen ons vragen voor
zowel bulktransport als zakgoed distributie. Als de klant
dat wenst, nemen we de gehele logistieke planning en
afhandeling over zodat de klant zich kan richten op het
fabricageproces. Die flexibele instelling heeft Ecotrans ook
naar haar ruim 240 werknemers. Wil je parttime of fulltime
werken? Bulk of zakgoed? Wel of niet overnachten? In
ploegendienst of liever niet? We denken graag met je mee!
Verloning doen we op basis van CAO Beroepsgoederenvervoer en altijd op tijd! Gewoon, goed geregeld.
Interesse? Bekijk onze vacatures op: https://ecotrans.recruitee.com/

WIJ VERSTERKEN JOUW MARKTPOSITIE
MET STRATEGISCHE EN CREATIEVE
COMMUNICATIE. ONBEGRENSD, ONBEVANGEN,
JOUW MERK WAARDIG.

BERGSINGEL 85, DEVENTER
T 0570 - 642 551
WWW.ONGEWOON.NL
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Nienke staat
haar mannetje
Het was voor Nienke Deten nog een hele zoektocht om geschikte werklaarzen te vinden in maatje 37. Maar de
kleine tengere blondine staat als ondernemer absoluut haar mannetje. Op haar 19e zette ze zelfstandig een
geitenbedrijf op poten. Inmiddels draait de 21-jarige boerin super goed met haar 600 eerstejaars melkgeiten.
Op basis van vet en eiwit zit ze bij de top van de GIJS-geitenklanten.

GIJS2019
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NAAM NIENKE DETEN (21) BEDRIJF
RUNT SINDS HAAR 19E ZELFSTANDIG
EEN BEDRIJF MET 500 GEITEN OP
13 HECTARE IN HOLTEN. ZE VORMT
SAMEN MET HAAR OUDERS NICO
(54) EN ALIE (50) EEN VOF. RELATIE
OP HET MBO VEEHOUDERIJ IN
RAALTE LEERDE ZE HAAR VRIEND
MELVIN (21) KENNEN; ZE ZIJN NU
5 JAAR SAMEN. MELVIN WERKT BIJ
EEN LOONWERKER.

“Het werk tussen de geiten
geeft me heel veel plezier.”

Het is haar meer dan eens overkomen: een

En ze kreeg het rond. In 2017 verrees een prachtige

vertegenwoordiger of een stagebegeleider die het erf

nieuwe stal met ruimte voor 800 geiten. Een MDV-stal,

op rijdt en aan Nienke vraagt ‘waar de boer is’. “Ook

met veel aandacht voor dierenwelzijn. “December

tijdens de bouw van de geitenstal werd ik door die

2017 was een mooi moment”, blikt ze terug. “Toen

grote bouwvakkers niet altijd even serieus genomen”,

gingen de geiten vanuit de opfokstal – de oude

herinnert ze zich. “Vanwege m’n leeftijd, en ook omdat

ligboxenstal van m’n ouders – over naar de nieuwe

ik een meisje ben.”

stal.” Op 16 februari 2018 lammerde haar eerste

Nienke is rustig en bedachtzaam. Maar in dat stille

geit af. Inmiddels heeft ze de tweede aflamperiode

meisje schuilt een gedreven onderneemster die heel

alweer achter de rug, met tot nu toe 0% uitval bij de

goed weet wat ze wil. Die zelf als 19-jarige het gesprek

geitlammetjes.

aanging met de bank voor de financiering van haar

“Het werk tussen de geiten geeft me heel veel plezier.

nieuwe geitenstal, waar vele tonnen voor nodig waren.

Ik vind geiten nog leuker dan koeien. Geiten komen

Om goed en zelfverzekerd voor de dag te komen,

naar je toe; je hebt veel meer een band met ze. En ze

oefende ze dat gesprek van tevoren met Jan van der

zijn zo lekker eigenwijs… M’n broer Dennis zei: ‘Ik snap

Zee, verkoopleider Geiten van GIJS.

wel waarom jij geiten wilt – jij bent zelf net zo eigenwijs!’
GIJS2019
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DENKAMILK, VERRIJKT
MET PROGRES® INSIDE
Denkavit heeft alle kalver- én
lammerenmelken verrijkt
met Progres®. Een nieuw
gezondheid ondersteunend
ingrediënt gemaakt uit hars
van naaldbomen. Progres®
heeft een uniek effect op de
darmwerking van dieren. Het
ondersteunt de weerstand
en draagt bij aan betere
dierprestaties.

DENKAMILK
Progres® inside

ontwerp

druk

kalender

reclame

spandoek

poster

boek

kaart

print

visitekaarten

envelop

brochure

flyer vlag

roll-banner

briefpapier

WWW.DENKAVIT.COM

etiketten
mailing

Oude Raadhuisstraat 2, 6941 AK Didam
T: 0316 - 22 56 11 E: info@rozijnrepro.nl I: www.rozijnrepro.nl

16 I GIJS2019

Ze zeggen wel eens: als je wilt leren vloeken, moet je

Ik deed hele andere dingen dan de rest van mijn

geiten houden. Dat klopt wel, vooral bij nieuwmelkte

vriendengroep; ik leende 8 ton bij de bank voor een

geiten die voor het eerst in de melkstal komen… Geiten

stal met twee voergangen en vier potten, en een

zitten overal aan, niks is veilig. Het mafste wat ze ooit

nieuwe Fullwood-melkstal, voor 2 x 30 geiten. Het

hebben gedaan? Pfff, ik sta bij de geiten nergens meer

eerste jaar kost het alleen maar geld. Je hebt geen

van te kijken. Zelfs mijn haar vreten ze op! Vroeger

melkgeld, maar wel voerkosten en rente en aflossing...

had ik het heel lang, tot op m’n billen. Maar op een

Nu begint het langzaam te komen, en de melkprijs is

gegeven moment was ik er helemaal zat van, toen

goed.”

heb ik het af laten knippen tot schouderlengte.” In de
intensieve lammerperiode krijgt Nienke een of twee

Tijdens en na haar opleiding heeft ze veel bij andere

dagen in de week hulp van stagiairs. In de piekperiode

koeien- en geitenboeren gewerkt; vooral als melker.

varieert deze inzet iets meer. “Vaak zijn ze even oud als

“Melken vind ik het mooiste onderdeel van de dag”,

ik, dat is voor de stagiairs ook leuk.”

zegt ze. De jonge Sallandse boerin kijkt met gepaste
trots naar haar eigen bedrijf. “Er waren genoeg mensen

Nienke steekt veel energie in de opfok. “Daar zit ik

die dachten dat het te hoog gegrepen was voor mij,

echt bovenop. De opfok is het begin van een goede

voor zo’n jong meisje. En als je het er dan toch allemaal

melkgeit. Als je het daar laat liggen, zie je dat later

hebt staan, dan geeft dat absoluut voldoening. Ik ben

terug in de productie.” De 21-jarige geitenhoudster

best een beetje trots op mezelf. Deze geiten zijn echt

blikt even terug. ”Toen ik hiermee begon, was ik

van mij. Daar heb je toch een andere band mee dan

19. Een hele onderneming. Je zet alles aan de kant.

met geiten van een ander.”

GIJS2019
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“Ik heb geen schik
meer in mijn werk”
Dirk zit met zijn hoofd in zijn handen aan de keukentafel als ik hem voor het eerst ontmoet op deze grauwe
novembermorgen. Na wat inleidend gepraat komt het hoge woord er uit: “Ik heb geen schik meer in mijn werk,
de lol is er vanaf.” Al luisterend wordt me duidelijk wat de oorzaak is van Dirks gevoelens: na een moeizame
bedrijfsovername zijn de technische resultaten van zijn bedrijf langzaamaan achteruit gegaan waardoor hij in
de financiële problemen zit. Daarnaast belemmert de wet- en regelgeving hem in zijn bedrijfsontwikkeling,
hij kan geen kant meer uit. Dirk probeert door hard te werken en zuinig te leven het hoofd boven water te
houden. Maar hij heeft geen energie meer. “De batterij is leeg”, zegt hij.

Je loopt als boer niet zo snel te koop met je zorgen of problemen. Die
problemen hebben vaak verschillende oorzaken en kunnen er voor zorgen
dat je gedemotiveerd raakt voor je werk. Je verliest als het ware je passie
voor het vak en de boerderij. Stress, oververmoeidheid of een burn-out
liggen mogelijk op de loer. En erover praten is dan een hele stap. “Wat
zal mijn omgeving er van zeggen?”, hoor ik vaak. Toch kan praten over je
situatie en gevoelens een eerste stap zijn naar verandering.

NAAM DIK VEEFKIND
GEBOREN 1 MEI 1968
WERK DICK WERKT ALS
ZELFSTANDIG COACH EN
MEDIATOR. VIA ZIJN BEDRIJF

Dat is wat Dirk wilde. Verandering. Daarom heeft hij contact opgenomen
en denken we samen na over zijn mogelijkheden. Zoals Dirk zijn er meer
boeren die het lastig hebben. Misschien gaat dit wel over jou en vindt je
het -net als Dirk- lastig om met een ander over deze zaken te praten of zie
je geen oplossing voor de problemen.

AGROCOACH WERKT DIK
DAGELIJKS MET BOEREN EN
TUINDERS. MEER ARTIKELEN
KUN JE VINDEN OP
WWW.AGROCOACH.NL
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“Praten is de eerste
stap naar verandering”

WAT KUN JE DOEN ALS JE GEEN SCHIK
MEER HEBT OF VAST LOOPT?
•

Praat er over met anderen: je partner, familie
of een buitenstaander. Dat lost misschien
niet direct iets op, maar het lucht wel op.

•

Laat eens iemand over je schouder meekijken
en je spiegelen: een collega, een adviseur of
een coach.

•

Breng in beeld waar je energie aan opgaat.
Waar ‘lek’ je energie? Kun je dat voorkomen
of anders met zaken omgaan?

•

Span je in om voldoende te ontspannen!
Het leven bestaat niet alleen uit werk.
Ontspanning en even afstand nemen kan
helpen om opnieuw of anders de problemen
aan te pakken;

•

Werk aan verandering. Zet -hoe klein
misschien ook- een stap om je te richten op
de toekomst. Een goede gesprekspartner
kan daarbij behulpzaam zijn.

Iemand zei eens: “de toekomst is bedoeld om
het mooiste deel van je leven te zijn.” Als dat
zo is, dan is er hoop. En hoop doet leven, is het
gezegde. Heb je het moeilijk? Zoek dan hulp.

“Laat iemand
eens meekijken
en je spiegelen”
GIJS2019
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WETEN WAT WIJ (NOG MEER) VOOR U KUNNEN
BETEKENEN? WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS!
Samen met u willen wij genieten
van gezonde dieren en een
bijdrage leveren aan ieders
werkplezier en bedrijfsresultaat.

www.deoosthof.nl | info@deoosthof.nl | tel. 0545-217060

‘GEZONDE KALVEREN,
DAAR WORDT IEDEREEN
TOCH VROLIJK VAN!’

Maak vandaag nog een vrijblijvende
afspraak met uw kalverspecialist.

Elspeterweg 60, 3888 MX Uddel - Holland
20 I GIJS2019

Tel: 0577 - 40 81 11

www.alpurobreeding.nl

Vandaag
Vandaag bedacht,
bedacht
morgen
morgen gebracht!
gebracht
Bij GIJS is enthousiasme dé motor achter productontwikkeling. Daarbij wordt met een brede en open blik gekeken
naar de vraag van de klant en de producten van de fabrikant, zo vertellen GIJS-nutritionisten Martijn Dooren en
Pieterjan Bakker. “De beste ideeën ontstaan tijdens gesprekken met klanten die anders durven denken.”

GIJS2019
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NAAM PIETERJAN BAKKER (47) OPLEIDING
STUDEERDE VEEHOUDERIJ AAN DE HAS IN
DEN BOSCH, MET VOEDING EN FOKKERIJ ALS
SPECIALISATIES. WERK 23 JAAR ACTIEF IN DE
VEEVOEDING EN IS ZEVEN JAAR VOOR GIJS
WERKZAAM ALS NUTRITIONIST GEITEN. HOBBY
PIETERJAN HEEFT EEN VEESTAPEL VAN RUIM
40 KOEIEN, WAARIN HIJ ZIJN PASSIE VOOR
FOKKERIJ KWIJT KAN.

NAAM MARTIJN DOOREN (41) OPLEIDING
STUDEERDE AAN DE HAS IN DEVENTER MET
RUNDVEE ALS SPECIALISATIE. WERK EEN JAAR
HERDSMANAGER IN DUITSLAND EN INTUSSEN
ZESTIEN JAAR ALS VOERADVISEUR, WAARVAN
ZEVEN JAAR VOOR GIJS; NU ALS NUTRITIONIST
RUNDVEE. HOBBY IN ZIJN VRIJE TIJD ZORGT HIJ
THUIS VOOR ACHT KOEIEN.
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Martijn: “Innoveren om te innoveren doen we niet bij

maakt ons flexibel wat betreft productontwikkeling”,

GIJS. Het moet bij productontwikkeling echt ergens

licht Martijn toe. Martijn: “Productontwikkeling is

om gaan en daarom luisteren we goed naar de klant.

overigens niet altijd gebaseerd op innovatie, hoor.”

Een klant vroeg bijvoorbeeld of we een product konden

Dat bleek bijvoorbeeld bij het product Pens Efficiënt.

ontwikkelen waarmee hij de pens bij de koeien ‘aan kon

Dat verhoogt de melkproductie bij koeien dankzij een

zetten’. We bedachten toen een samenstelling waarmee

slimme combinatie van gistproducten van verschillende

je bij kalveren snel de pens kunt laten ontwikkelen.” Het

leveranciers. “Als we dan verder kijken dan productie

werkte, de klant was enthousiast en de productnaam

alleen, zien we dat ook de gezondheid van de klauwen

was snel bedacht: Pens Compleet. “In zo’n geval kijken

sterk vooruitgaat. Het signaleren van zo’n ‘bijvangst’ zie

we altijd of het product ook iets is voor de geiten. Dat

ik ook als een vorm van productontwikkeling. Dat lukt

is niet vanzelfsprekend, want een geit is geen kleine

ons bij GIJS regelmatig, omdat we goed kijken naar

koe. Het zijn wel beiden herkauwers, maar geiten en

wat een product doet in de veestapel. Dat is mogelijk

melkkoeien zijn specifieke vakgebieden met eigen

omdat we als nutritionisten voer ontwikkelen, maar ook

eisen en toleranties.”

de bedrijven op locatie begeleiden en dus met onze

Pieterjan: “Ja, bij geiten werkt het anders in de vertering.

poten in de stront staan.”

Daarnaast is de geit veel kieskeuriger. Een koe eet meer
voor de bek weg terwijl de geit meer een peuzelaar is.
Maar bij Pens Compleet hadden we geluk. Het werkte

“Bij GIJS is (letterlijk en figuurlijk)
niks in beton gegoten”

ook bij de lammetjes, dat hebben we uitgebreid getest
op De Mekkerhof, ons geiteninnovatiecentrum.” Daarna

Pieterjan vult aan: “Eigenlijk komen onze product-

ontstond er veel vraag naar dit product, het was niet aan

ideeën overal vandaan: extreem weer, de denktank van

te slepen. Dat kwam mede omdat een geitenhouder

De Mekkerhof of van een plantenextract uit de humane

deze ‘quick starter voor de pens’ niet hoeft af te wegen

voedselindustrie om de lever te ontgiften tijdens het

en omdat het smakelijk is voor het dier. Pens Compleet

aflammeren van geiten. Vaak komen de ideeën van

is een goed voorbeeld van een product dat helemaal

klanten die nét anders durven denken. Dat zijn meestal

is ontwikkeld op basis van de vraag van een klant,

ook de meest kritische boeren, maar ze hebben vaak

aldus de nutritionisten. “Het mooie is dat we bij GIJS

net een andere kijk op de zaak, net als boeren in de bio-

de behoefte van de klant echt centraal kunnen stellen

sector. Er zijn bedrijven waar de target voor innovatie

omdat we onafhankelijk zijn. We doen met zo’n kleine

van bovenaf wordt opgelegd. Dat doen we zo niet bij

twintig toeleverende bedrijven zaken, het mengvoer

GIJS. Wij hebben hier een platte organisatie. Iedereen

betrekken we van zeven verschillende fabrikanten. We

durft zijn of haar zegje te doen. En iedereen die het leuk

zitten dus niet vast aan een bepaalde fabrikant en dat

vindt, kan ideeën voor nieuwe producten aanleveren.”
GIJS2019
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Kĳk met een frisse en vrolĳke blik naar de toekomst en
maak d’r wat van… We kĳken graag met u mee!

Uw leverancier voor:

• Stalinrichting nieuw & gebruikt!
• Naadloze kunststof (robot) ruimtes
• Energie arme ventilatoren (EIA mogelĳk)
• Ventilatie gordĳnen
• Kalverboxen uit kunststof
• Afrastermaterialen palen biezen gaas & schrikdraad
• Gereedschappen en overige agrarische benodigdheden.

Hanzeweg 10 | 7241 CR Lochem | 0573-254983
www.greutink.nl | info@greutink.nl

BREDE DIENSTVERLENING:
VOOR MKB, AGRI EN ZORG
OPRECHTE INTERESSE
KORTE LIJNEN
PRO-ACTIEF
NUCHTER
ACCOUNTANCY
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Dorpsstraat 18-20 | 7437 AJ Bathmen | T (0570) 55 15 18 | I www.valans.nl

“De kinderen zijn
maar één keer jong”
Als ik aan kom rijden op de boerderij in Heeten, omgeven door prachtig bos, ontmoet ik daar de familie Berghuis:
Gerard, Jolanda en hun drie jonge kinderen. Passievol vertellen ze over hun leven als gezin op het melkveebedrijf.

Als er iets funest is voor je sociale leven en voor je gezin, is het wel drie keer per dag melken, zou je denken,
vertellen Gerard en Jolanda Berghuis. “Niets is echter minder waar, want wij winnen er juist tijd mee. Waardevolle
tijd die we graag doorbrengen met onze kinderen Ilse, Chiel en Manon.” Samen eten, mee gaan naar sporten
van de kinderen, of een dagje met z’n allen eropuit: daar hechten Gerard en Jolanda veel waarde aan. Gerard:
“Ze zijn maar een keer jong. Als je altijd maar aan ‘t werk bent...”

GIJS2019
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Gerard en Jolanda hadden in Heeten een bedrijf met 140 koeien, maar
door in de invoering van het fosfaatrechtenstelel moesen ze terug naar
90 koeien. Echt dik pech hebben, aldus Gerard: “Kort voor de peildatum
hadden we 45 stuks jongvee uitbesteed aan een opfokker. Het was juist
de bedoeling dat we zouden doorgroeien naar 150 koeien, om zo het
bedrijf in balans te houden voor de toekomst. Maar we geven niet zomaar
gewonnen, wij houden ons doel voor ogen en werken door aan onze groei.”

‘s Ochtends en ‘s middags melkt
Jolanda meestal. “Ik vind dat zó relaxed! Dan kom ik echt even tot
mezelf. Even geen ‘mama zijn, maar alle aandacht voor de koeien’….”
De middagmelking begint om 13.00 uur. De kinderen hebben een
continurooster, om 14.15 uur staat Jolanda bij school. “Ik kleed me áltijd
om, maar soms heb ik de spenendip nog op de wangen, haha!” En dankzij
een betrouwbare ploeg van melkers hebben ze altijd hulp achter de hand.

’s

Middags,

als

de

kinderen

uit school zijn, is er tijd om even met z’n allen wat te drinken. Een
gezellig gezinsmoment waar saamhorigheid en gezelligheid voorop
staan. Een moment waar Gerard en Jolanda heerlijk van genieten. En
als er aan de keukentafel melkers aanschuiven, wordt er vaak volop
gedold en gelachen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, is het motto.

Jarenlang hebben Gerard en Jolanda aangespannen gereden met een
Fries. Tegenwoordig hebben ze de shetlanders Bommes als rijpony voor
Ilse en Stippeltje om ‘de kantjes te knippen’. “Het is gewoon heel leuk
om samen met Ilse op haar pony en wij op de fiets in het bos door diepe
gaten te crossen”, zegt Jolanda. “Dus misschien komt er ooit wel weer een
pony of paard om aangespannen mee te rijden...”
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Gerard en Jolanda hebben graag mooie melkkoeien in

De combinatie van fokkerij, een uitgebalanceerd

de stal. “Het is leuk om zelf een koe te fokken die foto-

rantsoen en het strohok zorgt voor goede resultaten

waardig is”, zegt Jolanda. “Maar de economie voert

op het bedrijf. Het mooiste zijn probleemloze oudere

wel de boventoon. Wij fokken het liefst goeie koeien

koeien, vindt Jolanda. “Als we een zevendekalfs koe

die tegen een stootje kunnen. Dat werkt prettig. Het

hebben, die we gezond in de benen kunnen houden,

plezier om boer te zijn moet uit onze koeien komen,

dan is dat voor ons een reden voor een feestje.”

vinden wij. Ook al wordt het er ons er niet altijd

Ruim een jaar voor de komst van de fosfaatrechten is

makkelijker op gemaakt door de vele en veranderende

de stap gezet naar drie keer per dag melken, vertellen

wet- en regelgeving, de koeien laten ons altijd weer

Gerard en Jolanda. Gerard: “We stegen van goed

stralen. Die passie zit heel diep.”

9.000 liter naar 10.500, op de top zelfs 11.000 liter

Vanwege het goede exterieur van de koeien is de

per koe. ” Jolanda: “In eerste instantie denk je: je

Canadese fokkerijorganisatie Semex huisleverancier.

belast je gezin ermee. Maar het tegendeel is waar.”

Favoriete stier is REW Seaver. “Daar hebben we een

Dat komt ook omdat ze direct vanaf het begin de

hele beste koe van, Berendje 43. Zij is onze oogappel.

avondmelkingen hebben uitbesteed. Tegenwoordig

Het liefst hadden we qua fokkerij alle koeien in stal als

hebben ze twee vaste ploegen, die zelf onderling

deze prachtkoe Ze is goed qua exterieur en is verder

de melkbeurten regelen. Per avondmelking zijn ze

probleemloos. Ze is nu weer drachtig van High Octane,

hiervoor circa 30 euro kwijt. Het bevalt prima zo.

ook van Semex.” Een grote droom van Gerard en

Jolanda: “Hierdoor zijn we flexibel en werkt het voor

Jolanda zou uitkomen om met een koe naar de HHH

iedereen prettig, dat vinden wij belangrijk. In tijden

show te mogen. “Dat is als een kroon op je werk. We

van nood, bij ziekte van onszelf of van het personeel,

zouden het geweldig vinden.”

kunnen we elkaar opvangen.”
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‘s Ochtends staat Jolanda om 05.30 uur in de melkput,

het erf rondstruinen en soms een beetje meehelpen.

een 2x12 zij-aan-zij rapid exitstal. Om pakweg 07.00

Oudste dochter Ilse is dol op haar konijn en op de

uur is ze klaar. Dan snel naar binnen, om de kinderen uit

pony’s en verzorgt ze graag. De jongste, Manon, crosst

bed te halen en naar school te helpen. Op woensdag-

rondjes met haar fiets of met de traptrekker. “Ik mag

en vrijdagmiddag is Gerard ‘huisman’: dan haalt hij

al op de echte trekker rijen met de boxenstrooier”,

de kinderen van school en hoeven de kinderen niet

vertelt Chiel trots, doelend op de kleine Iseki-trekker.

naar de oppas. “Ja, ze zijn maar één keer jong”, zegt

“Ik mag ‘m ook al helemaal zelf in de schuur zetten

Gerard. “Als je dan altijd maar aan het werk bent...”

omdat ik weet hoe ik moet stoppen.” Waar hebben

Voor de kinderen is het heerlijk om op te groeien op

ze schik van, als gezin? “Samen leuke dingen doen”,

de boerderij, waar ze alle ruimte hebben om te spelen

zeggen Gerard en Jolanda. “Of je nou op vakantie

en om dieren te houden. Ze nemen alle drie graag

bent, of met z’n allen zwemmen, of aan het inkuilen:

vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis. Lekker over

a’j mar schik hebt!”

BIOGRAFIE Gerard (1967) en Jolanda (1972)

Bedrijfsmatig zijn de melkveehouders uit Heeten

trouwden in 1998. Kinderen krijgen ging niet

bepaald geen meelopers.

vanzelf. Dankbaar en heel gelukkig zijn ze met hun

“Wij houden van een bedrijf met een ietwat

drie donderstenen, vertellen ze enthousiast. Ilse is

tegendraadse uitstraling.” Daarom sparren ze graag

geboren in 2009, Chiel in 2012 en Manon in 2014.

met de adviseurs Ewald en Chiel van GIJS. “Samen

“Onze kinderen zijn het grootste geluk wat ons kon

discussiëren over hoe je het bedrijf in balans kunt

overkomen. We denken doordat het langer duurde

houden, of naar een hoger plan kunt tillen. Zo blijf je

voordat onze kinderwens uitkwam, we nu extra en

zelf open staan in een wereld die soms ontzettend

bewust tijd vrij maken voor ons gezin.”

snel verandert.”
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GĲS is een dealer van

Kruisseltseweg 5 • 3888 NV Uddel • 0577 - 40 70 33 • info@gedizo.nl

WWW.GEDIZO.NL
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“De band met veehouders
is het mooist”
“Dierenarts zijn is echte een mensenbaan. Als student

Toen deed ik er ook nog wel varkens bij, en af en toe

dacht ik nog dat het een beestenbaan is, maar ik ben

een spreekuur voor gezelschapsdieren. In 2008 werd

vooral met de veehouder bezig. Tachtig procent van

deze praktijk toegevoegd aan de samenwerkende

mijn werk is bedrijfsbegeleiding. Ik wil het bedrijf

praktijken van Groenlo en Lichtenvoorde. Vanaf dat

verder helpen en daarvoor moet ik de veehouder zien

moment was GELRE Dierenartsen zo groot, dat elke

te overtuigen. Dat is het moeilijkste, want dan moet

dierenarts z’n eigen diersoort kon doen en heb ik me

‘ie z’n werkwijze veranderen. Dat is de uitdaging –

gespecialiseerd in koeien en geiten.”

maar daar zit ook de voldoening, als het lukt.”

“Ik heb niet echt een favoriete diersoort, de
combinatie, de afwisseling is juist het mooist. Ik zou

“Van het begin af aan was het mijn intentie om me te

niet graag een keuze tussen koeien of geiten willen

specialiseren in herkauwers, en dat is ook gelukt. In

maken. Het contact met mensen is voor mij het leukste

2006 ben ik begonnen in Eibergen.

van het vak. En dan zijn koeienboeren weer heel
anders dan geitenboeren. Geitenhouders zijn bijna
nooit geitenhouder omdat hun vader dat ook was. Je
zult versteld staan hoeveel koeienboeren dingen doen
omdat pa dat ook zo deed… Dat maakt het wel eens
lastig om ze zo ver te krijgen dat ze hun werkwijze

NAAM CARLA KORSTEN (1977)
OPLEIDING AFGESTUDEERD
IN 2005 AAN DE FACULTEIT
DIERGENEESKUNDE, SPECIALISATIE
RUND-VARKEN-PAARD. WERK SINDS
2006 WERKZAAM ALS RUNDVEEEN GEITENSPECIALIST BIJ GELRE
DIERENARTSEN IN GROENLO. HOBBY
FIETSVAKANTIES.
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veranderen. Geitenboeren staan er heel anders in.
Dat zijn vaak ex-koeienboeren of ex-varkensboeren.
Ze staan open voor adviezen. Als ondernemers zijn ze
gretig en vernieuwend. Dat vraagt vaak om een heel
andere aanpak dan bij koeienboeren. ”

“Puur vakinhoudelijk vind ik het ‘t mooiste als ik een
ingewikkelde verlossing tot een goed einde kan
brengen. Een afwijkende ligging, een tweeling: als dat
lukt, is het echt kicken. Vannacht om 03.00 uur ging de

telefoon: er moest een koe kalven en het schoot maar

zo. Sebastiaan en ik werken allebei parttime, en we

niet op... De boer vroeg heel beleefd of ik alsjeblieft

hebben een goede gastouder thuis. Kwestie van

wilde komen. In dit geval lukte het niet om het kalf

goed regelen en plannen: als ik dienst heb, is mijn

op een natuurlijke manier geboren te laten worden.

man thuis, of de gastouder. Vakanties zijn spaarzaam,

Het was een Holstein x Montbéliarde, die was gewoon

maar als je het in ‘t leven alleen van de vakanties moet

te groot. Het werd dus een keizersnede. Het ging

hebben, is het niet goed, toch? Deze zomer gaan

allemaal goed, maar een keizersnede is gewoon een

we wel weer voor het eerst op fietsvakantie, met de

kunstje.”

kinderen. Gewoon in Nederland, maar als we met de
westenwind meefietsen, zitten we hiervandaan ook zó

“Het meeste schik in m’n leven? Dat heb ik toch wel
van m’n werk. Het hele totaalplaatje, het contact met
de veehouders en het ambulante werk. Nu klinkt
het net alsof ik m’n gezin wegcijfer, maar dat is niet

in het buitenland, haha!”

“Keizersnede is gewoon
een kunstje”
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Mijn favoriete
plekje is naast jou!
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VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Gefeliciteerd GIJS,
op naar de 100!
Of je nu koeien of geiten houdt, dierziekten bestrijdt of voer op maat maakt; schik in je werk is belangrijk.
Zo houd je het wel 100 jaar vol!

Meer weten?
www.gddiergezondheid.nl

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
EN DAT AL 100 JAAR
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“Als je je dromen waarmaakt,
dan heb je schik!”
Melkveehouder Johan Vorderman en zijn echtgenote Diane starten, na de MKZ-crisis opnieuw in het Gelderse
Vorchten. Als ze in 2012 door het project Ruimte voor de Rivier gedwongen worden te verhuizen, gooien ze
het roer radicaal om. Als ouders van een dochter met een lichte verstandelijke beperking verruilen ze de zorg
voor koeien voor de zorg voor mensen.
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Het boerenbestaan van Johan begint op de ouderlijke
boerderij in Wapenveld, onder de rook van Zwolle.
Daar heeft hij geen uitbreidingsmogelijkheden. In
1997 bouwen ze een nieuw bedrijf in Vorchten. Na de
MKZ-crisis in 2001 beginnen ze weer met een nieuwe
veestapel. Johan en Diane kunnen dan echter nog
niet vermoeden dat ze ook op die nieuwe locatie
binnen een paar jaar gedwongen moeten stoppen.
Dit keer worden ze uitgekocht voor de aanleg van een
hoogwatergeul langs de IJssel.

Op oudjaarsdag 2012 moeten ze de boerderij

een speciale school. Johan en Diane beseffen dat er

bezemschoon opleveren aan de overheid. Een

ooit een dag zal komen dat Willemieke op zichzelf

gedeelte van de koeien zijn verkocht aan een buurman

moet gaan wonen. Dat besef groeit niet alleen bij

die was verhuisd naar Eesveen. “Door het meemaken

hen, maar ook bij de ouders van andere kinderen op

van de MKZ-ervaring kon ik wel makkelijker afscheid

die school. Langzaam ontstaat het idee om vanuit

nemen van mijn koeien. Ik weet nu ook waar ze terecht

hun christelijke identiteit een woonvorm te stichten

zijn gekomen, en dat voelt goed”, blikt Johan terug.

voor kinderen met een licht verstandelijke beperking.

“De dag dat de koeien
weggingen, vergeet ik nooit
meer”

Johan vertelt vol passie over deze tijd. “In het
begin was ik nog niet zo enthousiast, maar het idee
maakte zich steeds meer meester van mijn denken.
Ik zag al die ouders met hun dromen en ideeën en
dat zette mij in beweging.” Het is een mooie groep

Met de verplichte beëindiging van het bedrijf in

ouders en ieder brengt eigen specifieke kennis mee,

Vorchten komt de familie Vorderman opnieuw voor de

vertelt hij. Zo zitten er een accountant, PR-mensen,

keuze: weer een boerderij opstarten met 120 koeien

een ambtenaar en een architect in de groep. Met

en twee melkrobots, zoals Johans gedroomde plaatje

vereende krachten zetten zij zich in voor de bouw van

eruitziet? Of het roer omgooien en een geheel nieuwe

een wooncomplex aan de Zoomweg in Nunspeet,

uitdaging aangaan? Dochter Willemieke is dan 20 jaar

met ruimte voor zestien jongeren met een lichte

oud en enigst kind. Na haar geboorte in 1992 blijkt al

verstandelijke beperking. Johan citeert losjes uit het

snel dat ze een lichte verstandelijke beperking heeft.

bijbelboek Spreuken: “Plannen mislukken bij gebrek

Op 14-jarige leeftijd komt Willemieke in Nunspeet op

aan overleg, maar door de veelheid aan raadgevers
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komt iets tot stand.” Medio 2015 ontvangen ze de

kunnen bieden. Voor ons is dit een mooie en

eerste bewoners van ‘Ons Huis’ in Nunspeet. De

waardevolle levensinvulling.” Mist Johan de omgang

familie Vorderman is eigenaar, de 16 bewoners huren

met het vee niet? “Nee hoor”, zegt hij met een grote

een appartement en een zorgverlenende instantie

glimlach. “Regelmatig werk ik nog als ZZP’er op

huurt het kantoor en de zorgruimte en levert de

melkveebedrijven, ik doe al het dagelijkse werk. Zo

benodigde zorg. Toen Johan nog boer was, had hij

zorg ik ervoor dat andere boeren een dagje vrij kunnen

maar een pet op, inmiddels heeft hij er verschillende:

nemen of op vakantie kunnen.” Over de vraag of ze nu

“Ik ben eigenaar, klusjesman, conciërge, tuinman,

echt schik hebben in wat ze doen, moet Johan even

lid van de onderhoudscommissie én vader van

nadenken. Dan zegt hij: “Als je je dromen waarmaakt,

Willemieke.” Diane voelt zich bovenal ‘moeder van

dan heb je schik.” We nemen hartelijk afscheid. Bij de

Willemieke’. Daarnaast zetelt ze onder meer in de

voordeur van het prachtige pand valt de blik op de

activiteitencommissie en de sollicitatiecommissie.

tekst op de eerste steen in de muur. “Zorgen moet je

Vonden ze het als melkveehouders niet moeilijk om

doen, niet maken”.

definitief afscheid te nemen van de koeien?
“We hebben evenveel passie voor de melkveehouderij
als voor de zorg, maar mede doordat er geen andere
kinderen zijn, gaf de liefde voor onze dochter de
doorslag”, stellen ze. “Dat, en het feit dat we naast

“Zorgen moet je doen,
niet maken”

Willemieke aan nog 15 jonge mensen onderdak
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GIJS boerin heeft
schik op de boerderij
Het eerste wat me opvalt als ik over de smalle

Stichting Plattelands Ontwikkeling Almelo. Aan alles is

landweggetjes naar de typische Twentse boerderij

te merken dat ze iemand is die van aanpakken houdt.

rijd, is het prachtige, serene landschap. En dat op een

Samen met haar man Herman Schut vormt ze een

steenworp afstand van de stad Almelo. Als ik het erf

samengesteld gezin met 4 kinderen. Ze hebben 140

op rijd, staat een lachende Gea me al op te wachten.

stuks melkvee met bijbehorend jongvee en begeleiden

Gebruind, want ze is juist terug van een weekje skiën.

regelmatig stagiaires. Daarnaast zet Gea zich in om

De koffie staat klaar. Gepassioneerd begint ze te

stad en platteland dichter bij elkaar te brengen en

vertellen. Over de wandeltochten die ze organiseert,

zijn ze bezig om het certificaat ‘Educatieboerderij’ te

over haar rol binnen LTO Noord, Almelo Allee en

verkrijgen.
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Ik ben nieuwsgierig naar hoe Gea haar draai heeft

tijd doorgemaakt. Herman is in 2005 de moeder van

gevonden op de boerderij na meer dan 25 jaar in een

zijn 3 jongens verloren als gevolg van borstkanker. Hij

kantoorfunctie voor GIJS te hebben gewerkt.“Alles

stond er helemaal alleen voor. Zelf heb ik me moeten

werd anders toen ik Herman leerde kennen en bij hem

losmaken uit een moeilijke relatie waarin ik jarenlang

op de boerderij ging wonen. Ik ging verhuizen en de

mezelf niet kon zijn.”

gezinssamenstelling veranderde. Ik kampte destijds al
jaren met een kwakkelende gezondheid, had veel pijn

Ondertussen hebben ze samen iets moois opgebouwd.

en sliep erg slecht. Het was daardoor moeilijk om goed

En dat stralen ze ook uit. Gea: “Je moet er wel zelf

te kunnen functioneren. Ik ben iemand die ergens vol

iets van maken. In vergelijking met werken op kantoor,

voor gaat, en als dat niet lukt is dat heel frustrerend. En

kan het werk op de boerderij best eenzaam zijn. Om

dat was weer niet bevorderlijk voor mijn ziekte. Hoewel

te voorkomen dat het verstikkend gaat werken, zoek

ik mijn werk erg leuk en afwisselend vond, speelde

ik heel bewust activiteiten buiten de deur. Ik vind

ook de reistijd een rol. Uiteindelijk voel je dat het zo

het belangrijk dat we het grote geheel blijven zien

niet langer gaat en moet je keuzes maken. Daarnaast

en blijven denken in vorm van kansen. Ook ons rijke

groeide mijn interesse in de boerderij.” Gea begint te

sociale leven is voor ons erg belangrijk.” Herman is

stralen als ze vertelt over haar passie. “De opfok van

het hier roerend mee eens. “De kinderen, onze relatie

de kalveren is nu helemaal mijn verantwoordelijkheid.

en onze vrienden en familie staan op nummer 1, het

Herman laat mij hier volledig vrij in.”

bedrijf is vooral werk, dat realiseren we ons maar al te

Maar het was

niet altijd zo positief. “We hebben allebei een moeilijke

goed.”

“Hier op de boerderij
kan ik mezelf zijn”
NAAM GEA WORSINK GEBOREN 22
MAART 1969 IN MARKELO OPLEIDING

Als ik informeer naar een opvolger reageert Herman

MEAO HENGELO, MBA, NIMA A

heel nuchter. “De jongens zijn nu aan het studeren en

LOOPBAAN 1989 – 2015: ADMINISTRATIE

gaan naar het buitenland voor stages. Ik gun ze de

EN BINNENDIENST HENDRIX-UTD EN

vrijheid om hun eigen weg te gaan. Als ze hier willen

LATER GELRE-IJSSELSTREEK VANAF 2011

komen werken zijn ze van harte welkom. We zien wel

MEDE-EIGENAAR MELKVEEBEDRIJF SCHUT

wat de toekomst ons brengt.” Als kind moest Gea

VOF GROOTSTE PASSIE DE OPFOK VAN

niets hebben van het boerenbedrijf van haar ouders

KALVEREN EN HET ONDERNEMEN.

in Markelo. “Hier op de boerderij kan ik mezelf zijn.”
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IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN GĲS

Jouw partner in
productierechten
GĲS zoekt voor zĳn
klanten, boeren die
een fosfaatrechten
samenwerking willen
aangaan. Wil je weten
wat jouw voordelen
zĳn? Neem gerust
contact met ons op.

Vragen?
Bel Hendrik-Jan
06-51571813 of
mail naar
info@pro-melk.nl.

FOSFAATRECHTEN • VARKENSRECHTEN • VVO

ACTUEEL AANBOD: PROMELK.NL
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Boerenjeugd op het
platteland
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Gooise blik op
het platteland
De plattelandsbewoners ontvingen Oliver Goud uit Hilversum met open armen toen hij met zijn familie bij hen
in de buurt kwam wonen. Inmiddels heeft de familie haar draai gevonden.
Familie Goud hielp al regelmatig boerenvrienden

werken ze in de vrije tijd op hun eigen land. Zoon

met maaien en maishakselen en Oliver bouwde zelfs

Julian bewerkt met de trekker het grasland. De mavo-

mee aan de bouw van een nieuwe koeienstal. Zo

scholier denkt er zelfs over om loonwerker te worden.

raakten ze besmet met het ‘buitenvirus’. Toen ze in

Oliver: “We blijven natuurlijk hobbyisten met maar 2,5

2018 iets konden kopen in het buitengebied bij Beek

ha grond. Mensen uit de buurt vinden het vreemd dat

(Montferland), hoefden ze niet lang na te denken. Nu

we het gras voor de paarden en schapen niet gewoon

“Wij leven hier onze droom”
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inkopen; dat is veel goedkoper. Maar het is toch mooi

steeds niet. Dat plat praten ga ik nooit leren. Ik heb

om zelf je gras te telen!” Die passie zien ze ook bij

het wel geprobeerd. Dan zei ik ‘nève’ als ik ‘naast’

de boeren in de buurt. Oliver: “Als de maiskoorts

bedoelde. ‘Doe maar niet’, zei de buurt.”

uitbreekt, merk je hoe gedreven ze zijn. Hun kinderen
krijgen dan vaak ‘maispokken’ zodat ze niet naar school
hoeven en mee kunnen helpen. Ze maaien en hakselen

“‘Doe maar niet’, zei de buurt,
als ik plat probeerde te praten”

tot diep in de nacht tot het klaar is.”
Als

Gooienaar

moest

Oliver

wel

wennen

aan

Familie Goud is zeer te spreken over het naoberschap.

het carnavalsfeest. Maar al snel sponsort hij de

Oliver: “Je kent en helpt elkaar. Daarom hebben we

carnavalsgroep van zijn zoon met hun wagen. Julian

‘buurt gemaakt’.” Oliver en Simone zijn de buurt

heeft met zeven jongens uit de buurt een eigen

rondgegaan om zich voor te stellen, maar dat lukte

carnavalswagen

niet op één avond. Ze bleven overal lang hangen en

locomotief met de tekst ‘Wie bun ’t spoor kwiet’. Oliver:

na de koffie kwam de drank op tafel. Nu zitten ze

“Ik had me voorgenomen om me nooit te verkleden;

in de buurtapp en Simone zit in de damesapp voor

dat ging me echt te ver. Maar uiteindelijk loop je dan

verjaardagen en koffieochtenden. Bij het buurt maken

toch als Eskimo mee in de optocht.”

hoorde Oliver voor het eerst het plaatselijke dialect.

Familie Goud kan zich inmiddels niets anders meer

“Er waren buren bij die ik echt niet kon verstaan. Later

voorstellen dan een leven op het platteland. Simone:

werd dat beter, maar sommige boeren versta ik nog

“We leven hier onze droom en zijn helemaal gewend

gebouwd:

een

joekel

van

een

aan het buitenleven. Nou ja; alleen de hond nog niet.
Hier poepen de honden gewoon op het erf. Die van
ons wil uitgelaten worden aan een lijntje; hij weigert
om op het erf zijn behoefte te doen. Terry heeft zich
eigenlijk nog het minst aangepast.”
NAAM OLIVER GOUD (45) MANAGER
OPERATIONS BIJ HOLLARTS PLASTIC
GROUP B.V. WOONSITUATIE HIJ KOMT
OORSPRONKELIJK UIT HET GOOI EN
WOONT NU OP HET PLATTELAND MET ZIJN
VROUW SIMONE, ZOON JULIAN (15) EN
DE HOND TERRY. WOONBOERDERIJ MET
PAARDEN, GANZEN EN SCHAPEN.
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“De klant is belangrijker
dan de firma”
Harry Sloetjes (51) is verkoopleider Rundvee bij GIJS. Zijn uitdaging? “Kijken hoe je een bedrijf kunt laten
excelleren met de mogelijkheden die er zijn. Zoeken naar het optimum, het punt waarop het financieel niet
meer interesssant is om de voergift te verhogen of te verlagen.”

“De klant is belangrijker dan de firma”, argumenteert

maken. Maar je verkoopt geen voer, je verkoopt jezelf.

Sloetjes. “De klant moet boer kunnen blijven. En met

Van het hele gesprek met de klant gaat misschien 20

plezier z’n werk doen. Ik zal nooit iets adviseren wat

procent over voer. Voor de rest is het brainstormen:

ik zelf niet zou doen, ook al zou het beter zijn voor

kijken hoe die klant, op de plek waar hij zit en met de

GIJS.” Je moet altijd uitgaan van de lange termijn, is

mogelijkheden die hij heeft, het optimale uit zijn bedrijf

zijn overtuiging.

kan halen binnen de kaders van wet- en regelgeving.”

“Waar ik schik van heb? Sowieso van ons bedrijf.

“Wat ik ook heb geleerd: in een commerciële functie

Mensen werken hier net als boeren: ze gaan door

verkoop je altijd beter als er niet overdreven veel druk

tot het af is. Verder is het een hele platte organisatie.

op zit. Kijk, ik kan mijn team volledig volplannen met

We kunnen zeer snel schakelen, met of tussen de

tonnen voer. Boekhoudkundig lijkt dat optimaal. Maar

verschillende

oeverloze

als ze alleen daarmee bezig zijn, zitten hun agenda’s

discussies. Iedereen in het bedrijf werkt mee om het

vol en dan wordt er niks gedaan aan de ontwikkeling

optimale eruit te halen. En er staat met Erik Reefhuis

van nieuwe klanten. Dan verlies je op den duur omzet.

een échte ondernemer aan het roer.”

Je moet ook ruimte hebben om aan te vallen...”

toeleveranciers,

zonder

“Het mooie van ons rundveeteam is dat het zo
verschrikkelijk divers is. Alle teamleden zijn

totaal

anders van karakter. Dat maakt dat we voor elke klant de
juiste adviseur kunnen inzetten, iemand waar de klant
een klik mee heeft. Je zoekt als vertegenwoordiger
ondernemers die bij je passen. Iedereen kan goed voer
44 I GIJS2019

“Je verkoopt geen voer,
je verkoopt jezelf”

BIOGRAFIE Harry Sloetjes (1967) is geboren op een

uit. Op 2 juli 2002 hakt Harry de knoop door: we

varkensbedrijf. Van zijn vader mocht hij niets doen

verkopen alles! Eén dag later verkopen ze zowel de

in de landbouw, maar het bloed kruipt waar het

geiten als varkens, op de top van de markt. “Ik heb

niet gaan kan. In ‘93 trouwt hij met Christi (1970).

nog nooit zo veel verdiend als in het jaar dat ik stopte.”

In ‘97 kopen zij een fokzeugenbedrijf. Dit bedrijf

Hij gaat verder met een kleine akkerbouwtak. Op

moet doorgroeien naar 450 zeugen, maar toenmalig

dat moment wordt hij benaderd door verschillende

minister van Aartsen gooit roet in het eten door de

voerleveranciers, Cehave komt met het beste bod.

introductie van varkensrechten. In ‘99 huren zij er een

Harry komt per 2003 in dienst en wordt na 3 jaar

tweede bedrijf bij voor 400 melkgeiten. Het plan is

specialist grote bedrijven Noord Nederland. Na de

om door te groeien. In 2000 beginnen ze geitenmelk

fusie met Agrifirm wordt hij senior bedrijfsadviseur

te leveren. Harry geeft zichzelf een proeftijd van 2

en in 2016 maakt hij de overstap naar GIJS, waar hij

jaar. In 2002 moet de beslissing vallen: stoppen of

verkoopleider Rundvee wordt. Harry stuurt sindsdien

doorgaan. In 2001 breekt de mond- en klauwzeer

met veel plezier het rundvee-team aan.
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NAAM HUUB KAMPHUIS (1983) OPLEIDING UT TECHNISCHE
BEDRIJFSKUNDE MET AANVULLEND MASTER REAL ESTATE
LOOPBAAN ALTIJD BOER GEWEEST, SINDS 2006 WERKZAAM BIJ
RABOBANK, NU CONSULTANT RABO TAXATIEDESK, EVALUATIE
VAN (AGRARISCH) VASTGOED BEDRIJF 130 MELKKOEIEN MET
GEMIDDELD 11.500 KG MELK GROOTSTE PASSIE VERNIEUWEN,
VERBETEREN EN BIJLEREN.

“Mijn passie is
vernieuwen”
46 I GIJS2019

“Schik met mijn baan
naast de boerderij”
Op boerderij ‘De Keseer’ in Haaksbergen tref ik

zetten. Daarnaast ben ik continu bezig met vernieuwen

Huub Kamphuis, een rationele, gedreven man. Huub

en verbeteren. Wat ik met het bedrijf bereik, is vaak

is de derde generatie Kamphuis op deze plek. Opa

direct zichtbaar resultaat, dat terug te voeren is op eigen

Kamphuis, een vrijzinnig denker, zette de toenmalige

inspanning. Dat is een belangrijk verschil tussen de

klompenmakerij om naar een boerderij. Zijn zoon en

boerderij en mijn baan.” Op dit moment zou hij nu nog

vrouw, de ouders van Huub, hebben het bedrijf verder

niet 100% voor de boerderij willen kiezen. “Daarvoor is

ontwikkeld tot een volwaardig melkveebedrijf.

het andere werk mij te waardevol. Het is best zwaar om
een aantal dagen per week naar kantoor in Utrecht te

Op 63-jarige leeftijd overleed vader Kamphuis en de toen

rijden. Dan sta ik om kwart over vier op. Maar na een dag

18-jarige Huub kwam al vroeg voor de keuze te staan of hij

werken aan nieuwe ontwikkelingen, samen met collega’s,

boer wilde worden. Huub: “Boer worden wilde ik graag,

kom ik vol energie weer thuis.”

maar ik wilde daarnaast ook een studie aan de Universiteit
Twente gaan volgen. Ik was erg leergierig. Eigenlijk heb
ik op dat moment al gekozen voor de combinatie boer

“Het boerenbloed stroomt
door mijn aderen”

en baan. Mijn moeder stimuleerde mij en gaf mij de
kans te studeren. Om dit mogelijk te maken is in 2002

Regelmatig krijgt Huub de vraag hoe hij alle ballen in

een melkrobot geplaatst voor de 65 koeien die we toen

de lucht houdt. “Het is goed te doen als ik de juiste

molken. “Op deze manier is het voor ons mogelijk om

keuzes maak tussen wat ik zelf doe en wat ik uitbesteed.”

samen de boerderij te runnen.” Na zijn studie is Huub

Het feit dat Huub regelmatig van huis is en niet altijd

bij een bank gaan werken als vastgoedtaxateur. Maar in

kan ingrijpen, vergt veel onderlinge afstemming: “Mijn

beginsel is en blijft hij boer: “Het boerenbloed stroomt

moeder en ik hebben regelmatig contact om snel en

door mijn aderen, daar hoef ik geen enkele moeite

correct bij te sturen waar nodig. Niet alles gaat altijd zoals

voor te doen. Ik haal voldoening uit de kleine dingen,

ik het had bedacht.” Zijn vrouw zorgt voor stabiliteit:

zoals een mooi gewas en het tijdig behandelen van een

“Martine is meer planmatig en dat werkt heel goed

zieke koe. Het fysieke werk op de boerderij is een vorm

voor mij. We leren van elkaar dat het ook op een andere

van meditatie, waarbij ik mijn gedachten op een rij kan

manier kan.”
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Eén team, één taak metGIJS
Wie bij GIJS in Azewijn binnenloopt voelt het direct: hier hangt een goede sfeer. Er wordt met enthousiasme
gewerkt en veel gelachen. De betrokkenheid bij de klanten is groot. “Zowel boeren als collega’s komen hier
regelmatig binnenwaaien. Daarom weten we wat er speelt in de praktijk.” Geen dag is hetzelfde en dat maakt
het werk hier zo leuk. Iedereen draagt z’n steentje bij aan het GIJS-gevoel. “We zijn één team, dat maakt ons
sterk!”

“Graanseizoen, topdrukte in
Azewijn, boeren komen af en
aan, dat is genieten!” – Rick

“Eigen verantwoording nemen
en flexibel zijn, zodat je jezelf
kunt ontwikkelen.” – Michel
Rick
Michel
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Peter

Marcel

Marc

“De collegialiteit vind ik super belangrijk. Het maakt niet
uit of je in de binnen- of buitendienst werkt, je weet wat je aan
elkaar hebt.” – Willeke

“Korte lijntjes en ‘doe maar
gewoon’” – Rob
“Persoonlijk contact met onze klanten
is belangrijk, boeren en personeel zijn
bij ons geen nummer.” – Sanne

“De dag loopt soms helemaal
anders dan gepland, maar
houdt ons scherp.” – Christel

Christel

Anjo

Ellen
Nicole

Willeke

Rob

Mike
Annemiek

Sanne
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Erf is maar een
kleine wereld
“Drummen? Dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven.

hadden eigen teksten, eigen muziek, bouwden zelf

Ik ben begonnen toen ik een jaar of acht was, hier in

een podiumtruck… Samen met mijn broer heb ik

Meddo bij de drumband Sint Jan. Mijn broer Walter,

daar twaalf jaar in gespeeld. Maar op een gegeven

die vijf jaar ouder is dan ik, had op de middelbare

moment was de fut eruit, de band viel uit elkaar. Toen

school al een bandje. Ze oefenden hier thuis in de

de gitarist weg ging, zei ik: ‘als je ooit een drummer

schuur. Er stond dus altijd een drumstel klaar waar ik

nodig hebt, hou ik me aanbevolen.’ En zo kwam ik bij

zó achter kon schuiven.

Wednesday Smiles. Ook hier weer: eigen repertoire,

De eerste band waar ik in speelde, was Waltzen

geen coverband… Wat voor muziek het is? Tja, hoe

Raven,

zal ik het zeggen… Herman Brood meets Iggy Pop,

een
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Achterhoekse

dialectrockband.

We

“IK DOE MEE MET EEN KRUISINGSPROEF VAN
XSIRES; IK KRUIS IN MET NOORS ROODBONT
OM TOCH EEN WAT DUURZAMERE KOE TE
FOKKEN. VOORAL DE VAARZEN MOGEN WAT
STEVIGER. VERDER BEN IK HEEL BLIJ MET DE
BETER LEVEN VARKENS. ZEKER IN DE LAATSTE
NAAM VIKTOR RABEN GEBOREN IN 1973
GETROUWD MET MET CHARLOTTE. SAMEN

MAAND MAAKT DIE EXTRA 0,8 VIERKANTE
METER BEST WEL VERSCHIL.”

HEBBEN ZE DRIE KINDEREN: ELINE (16),
YANNICK (14) EN SANNE (11). SOORT BEDRIJF
MELKVEE- EN VARKENSBEDRIJF IN WINTERSWIJKMEDDO. AANTALLEN 50 HECTARE GROND,
100 KOEIEN, 50 STUKS JONGVEE, 1.100 1 STER
BETER LEVEN VLEESVARKENS. OPLEIDING: MAS
WINTERSWIJK. HOBBY: DRUMMEN.

zoiets? Bluesrock, in elk geval. Daar speel ik nu bijna

Dat sfeertje! Leuker nog dan in kroegen. Eén van

drie jaar bij. We oefenen hier wekelijks op de boerderij

onze leukste optredens was hier in Varsseveld op het

en we treden ook op, maar niet zo veel als we zouden

Hootchie Koe Festival. En uiteraard zouden we met

willen. Vorig jaar hebben we veertien keer opgetreden,

Wednesday Smiles héél graag een keer op de Zwarte

dat moet dit jaar zeker meer worden!”

Cross willen staan. Dat is toch wel het ultieme podium
voor een Achterhoekse band.”

“Ik vind het belangrijk om iets náást de boerderij te
doen. Ik melk 100 koeien en daarnaast hebben we
1.100 vleesvarkens met het keurmerk 1 ster Beter
Leven. Boeren is een prachtig vak, maar het erf is
maar een kleine wereld. Als ik altijd alleen maar op de
boerderij zou zijn, zou ik het niet volhouden, denk ik.
Als ik niet zou drummen, deed ik wel iets anders! Wat
het leukste is? Jaaa, optreden op festivals natuurlijk.

“Spelen op
festivals is het
leukst”
GIJS2019
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Kinderschik
metGIJS!
GIJS wordt altijd blij van vrolijke enthousiaste en een
beetje ondeugende boefjes die voor mij een mooie
tekening, puzzel of kleurplaat maken. Dit beloon
ik met mijn eigen GIJS pet, T-shirt of overall. Doe je
best en maak er iets moois van, dan kom ik je wel
verrassen met mijn stoere GIJS-werkkleding. Laat die
knutselwerkjes maar komen! Stuur ze op naar GIJS,
Molenweg 9, 7045 AG Azewijn of om mail naar
GIJS@Gelreijsselstreek.com - groet, GIJS.

WIST JE DAT ...
• Wist je dat ge
iten 2x per jaar
hun
nagels knippen?

• Wist je dat ee
n koe wel méér
dan
100 liter water
per dag drinkt?
• Wist je dat dit

t-shirt kan winne

KLEUR MEE
METGIJS!
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n?

Race zo snel mogelijk naar alle andere geiten!

DOE MEE & WIN

STUUR OP
EN WIN!

Help jij GIJS met het vinden van alle verloren woorden?
Wie weet loop jij dan binnenkort rond in een prachtige GIJS-overall met jouw eigen naam.
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Naam		

Leeftijd

__________________________
__________________________

Telefoon
E-mail

________________________
________________________

GIJS

gefeliciteerd
Heel veel schik in
de toekomst!
de maker van o.a.

VEE & GEWAS en

MELKVEE
GIJS2019
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ALTIJD SCHIK
MET GIJS EN TWILMIX

a DSM company

PARTNERSCHAP
Al 7,5 jaar gaan Gelre IJsselstreek en Twilmij hand in hand.
Partnerschap vanaf het eerste begin. Samen komen we tot
innovatieve producten met meerwaarde. Toepasbaar én op
maat voor iedere veehouder!
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Boertjes en boerinnetjes
in de dop
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NAAM ERIK REEFHUIS
GEBOREN 1 MEI 1969 IN DEN
HAM OPLEIDING HAS EN
DIVERSE CURSUSSEN AAN
NYENRODE LOOPBAAN
RUNDVEESPECIALIST HENDRIX,
VANAF 1999 ZELFSTANDIG
ONDERNEMER, EIGENAAR
GIJS (2012) EN DE MEKKERHOF
(2017) GROOTSTE PASSIES
VROUW EN KINDEREN
EN ONDERNEMEN IN DE
AGRARISCHE SECTOR

“Werken met boeren
geeft mij energie!”
56 I GIJS2019

De passie van ondernemen
Een levenslustige Erik Reefhuis komt binnengelopen,

1.000 melkgeiten. “Vergeleken met andere sectoren

juist afkomstig van een boer. We praten over GIJS, één

zoals rundvee en varkens, is er bij geiten nog een wereld

van zijn grote passies. Geen eigen productie en geen

aan kennis te vergaren.” Toch gaat het niet allemaal

vrachtwagens in eigendom, maar wel stalnutritionisten,

vanzelf. “Dat zullen mijn vrouw en kinderen beamen. Ik

bemestingsspecialisten, adviseurs, GIJSjes en andere

heb niet altíjd schik hoor. Er komen vele hobbels voorbij

opvallende zaken. GIJS doet het nèt even anders dan

op emotioneel vlak, fysiek, financieel, wetgeving-

andere mengvoerbedrijven. Erik: “Er wordt door ons

technisch of over iets anders. Maar ik houd altijd mijn

geen brok geproduceerd, dat laten we over aan zo’n

doel voor ogen, met steun van het thuisfront, zo blijf

8 verschillende productiebedrijven. Wat wij doen is

ik op de juiste weg. Dat is ook wat ik de boeren graag

kennis leveren om goed voer samen te stellen en in

mee wil geven. Met GIJS willen we ze ondersteunen en

te kopen. Hierdoor zijn we flexibel en kunnen we voer

helpen hun toekomstplannen te verwezenlijken, met

leveren met een goede prijs-kwaliteitverhouding.”

betrouwbaar advies, nieuwe producten en diensten.”

Erik vertelt over vroeger: “Mijn vader had zijn

De rode draad bij GIJS is persoonlijk contact met de

bedenkingen toen ik als twintiger aangaf bij Hendrix

boer. Daarnaast krijgen klanten ook extraatjes en dat

te willen gaan werken als vertegenwoordiger. Altijd bij

levert dikwijls een glimlach op. Zo is GIJS de eerste

die boeren, eigenwijs, onvoorspelbaar, altijd aan het

voerleverancier die klanten een dagje ‘uit’ geeft met het

werk... Toch heb ik mijn eigen gevoel gevolgd.

hele gezin. “We organiseren regelmatig een activiteit,

“Ik volg altijd mijn eigen gevoel”

bijvoorbeeld een klantendag, barbecue met haal- en
brengservice of melkvee- en geitencafés om op een
informele manier kennis te delen.“

En wat is het werken met boeren toch mooi! Het vrije,
ondernemende, de koeien en geiten, het werken op

“Het geeft mij veel voldoening dat het ons goed gaat

het land.” Vanaf 1999 wordt Erik zelf ondernemer en

en dat de medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

(mede-)eigenaar van achtereenvolgens Agri Gelre, De

Voor de toekomst hoop ik dat er nog veel jonge boeren

IJsselstreek, Promelk en Gelre IJsselstreek. Sinds 2012

zullen zijn die, ondanks alle wetten en regelgevingen,

staat hij aan het roer van GIJS. Dat ondernemen hem in

het agrarische vak als een mooie uitdaging zien en

het bloed zit, blijkt uit het door hem in 2018 geopende

daar schik van hebben. Wij hopen daar natuurlijk een

geiteninnovatiecentrum De Mekkerhof in Holten met

positieve rol in te kunnen vervullen.”
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Martin Mourik, veehouder uit Brandwijk

Winnen metGIJS

Maak kans op een mooie en bijzondere prijs
Hoe maak je kans? Heel eenvoudig,
laat je gegevens achter op
www.metgijs.nl/magazine
* De uitslag zal vanaf 1 juli te vinden zijn op deze website.

1 x tuinset van teakhout (6 persoons)
1 x GIJS Festival Caravan
5 x GIJS kruiwagen (roze en gele)
5 x GIJS polo
5 x GIJS tuinbroek
5 x GIJS Granen Pens Compleet
1 x 4 kaartjes Bökkers
5 x Pig Powerbank
5 x GIJS koffiemokken

t.w.v. €1995,-

Veel leesplezier
schik metGIJS
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