
‘Uitbreiding 
pluimveebedrijf 
voorleggen aan  
provincie Utrecht’ 
DE GLIND - Het plan om een pluim-
veebedrijf aan de Rudolphlaan in De 
Glind de mogelijkheid te geven uit te 
breiden, moet worden uitgesteld. Dit 
omdat dit plan wel getoetst is op de 
natuurbeschermingswet van de pro-
vincie Gelderland, maar niet op deze 
wet van de provincie Utrecht. Dat 
meldt het college van burgemeester 
en wethouders. Om de initiatiefne-
mer de tijd te geven dit te regelen, 
wordt het voorstel om het bestem-
mingsplan aan de Rudolphlaan te 
wijzigen van de agenda van de aan-
komende raadsvergadering gehaald.
De locatie van het pluimveebedrijf 
ligt in de buurt van het beschermd 
natuurmonument Groot Zandbrink 
en dat ligt net in de provincie Utrecht.  
,,Duidelijkheid over het kunnen ver-
krijgen van de betreffende vergun-
ning van deze provincie is bepalend 
voor de uitvoerbaarheid van het be-
stemmingsplan”, aldus het college.
Het gaat om uitbreiding van een bio-
logisch-dynamisch pluimveebedrijf 
door de bouw van een nieuwe stal 
van ruim duizend vierkante meter. 
De initiatiefnemer speelt met dit 
plan volgens het college in op Euro-
pese regelgeving voor biologische 
landbouw. Het aantal kippen in het 
bedrijf neemt niet toe, maar om de 
bouw mogelijk te maken moet het 
agrarisch bouwvlak op het perceel 
wel vergroot worden. Tegen het plan 
zijn geen bezwaren ingediend.

‘Parkinson en 
mantelzorg’
BARNEVELD - Diverse zorgverleners 
uit Barneveld en Voorthuizen verzor-
gen donderdag 13 november een bij-
eenkomst rondom de ziekte van 
Parkinson. Dit keer is ‘mantelzorg’ 
het hoofdthema. Een psycholoog en 
ergotherapeut antwoord op vragen 
als: ‘hoe ga ik als mantelzorger om 
met deze nieuwe situatie’ en ‘wat als 
het allemaal tegenvalt?’. Ter onder-
steuning laten zij diverse videobeel-
den zien. De bijeenkomst begint om 
19.15 uur (inloop: 18.45 uur) in de 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barne-
veld. Kosten: 1,50 euro voor koffie/
thee. Aanmelden: parkinsonnetbar-
neveld@gmail.com of 0342-478518.

Bijeenkomst over 
nieuw zorgbeleid
BARNEVELD - De bijeenkomst van ou-
derenbond PCOB Barneveld op don-
derdag 13 november staat in het te-
ken van de veranderingen binnen het 
zorgbeleid. ,,Vooral op het gebied 
van de huishoudelijke ondersteu-
ning, de indicatiestelling en de finan-
ciering daarvan, staan er grote veran-
deringen op stapel met ingang van 1 
januari.’’ De heer G. Kraan, beleidsad-
viseur en projectleider sociaal do-
mein van de gemeente Barneveld, 
vertelt hierover. Er is tevens ruimte 
voor het stellen van vragen. De bij-
eenkomst duurt van 14.30 tot 16.30 
uur en vindt plaats in de Bethelkerk.  

‘Met girlpower gaan meer deuren open’

Burgerlijke stand
Geboren

• 02/11: Marien Johannes 
Wilhelm de Jay, z.v. Anton 
de Jay en Judith de Jay-Jo-
chems
• 02/11: Serena Livia 
Quint, d.v. Vincent Quint en 
Nathalie Quint-van Koes-
veld
• 04/11: Benaiah Judah van 
den Bos, z.v. Niek van den 
Bos en Annemarie van den 
Bos-Lieftering
 
Ondertrouwd

• 03/11: Jakob Jan van de 
Pol en Joëlle Terlouw. 
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VOORTHUIZEN/DEN HAAG 
- De mmmEggies noemen ze 
zichzelf. Een groep Nederlandse 
pluimveehoudsters staat op om, 
in barre tijden voor de Neder-
landse pluimveehouderij, het 
kippenproduct te promoten en 
oneerlijke handel aan de kaak te 
stellen. Woensdag togen ze naar 
Den Haag om verhaal te halen 
bij staatssecretaris Sharon 
Dijksma. Onder hen ook de 
Voorthuizense Marjan van de 
Vis. ,,Het is duidelijk, voor 
vrouwen gaan vele deuren open.”

Door Wouter van Dijk

Gekleed in felroze bloesjes 
reisden de vrouwen af naar het 
Binnenhof, onderweg roze eieren 
uitdelend. ,,Onder het motto ‘wij 
willen ons ei kwijt’ hebben we 
gemeend met deze ludieke actie 
de aandacht te moeten vestigen 
op de waarde van het Nederland-
se product”, zegt Van de Vis, één 
van de mmmEggies.

Hoe ludiek ook, de onderliggen-

de boodschap is serieus genoeg. 
De eierprijs staat al geruime tijd 
onder druk. Terwijl Nederlandse 
pluimveehouders hun producten 
moeilijker voor een nette prijs van 
de hand kunnen doen, worden 
goedkopere eieren geïmporteerd 
uit het buitenland. Onlangs werd 
nog een deal gesloten met een 
Oekraïense kooi-eierengigant. 

,,En dat is ons tegen het zere 
been”, zegt Van de Vis. ,,Waar wij 
ons inzetten om de productie op 
het gebied van dierenwelzijn en 
regelgeving naar een hoog niveau 
te tillen, met bijkomende kosten, 
komen via de achterdeur ‘foute’ 
eieren gewoon binnen. Oneerlijke 
concurrentie dus.”

Uniek inititatief
Voor de mmmEggies, pluimvee-

houdsters uit verschillende delen 
van het land, is de maat vol. In 
mei, tijdens een pluimveesympo-
sium in het Brabantse Eersel, 
ontstond het initiatief voor de 
vrouwengroep om de krachten te 
bundelen. ,,We willen op een 
positieve manier ons standpunt 
helder maken. De politiek kunnen 
we niet zomaar veranderen, maar 
we kunnen wel het imago van het 
ei bijschaven en consumenten het 
belang van dit Nederlandse 

product laten inzien.” 
Het gesprek met de staatssecre-

taris, dat uiteindelijk zo’n veertig 
minuten duurde, was van grote 
waarde, vindt Van de Vis. ,,We 
hebben ons punt kunnen maken 
en de staatssecretaris complimen-
teerde ons met ons unieke 
initiatief. Ze raadde ons aan 
hiermee door te gaan en meer 
steun te zoeken. Tegelijkertijd 
blijft politiek altijd een zaak van 
verschillende belangen. Wij zijn 
geen belangenbehartigers, maar 
we gaan voor een goed, gezond en 
duurzaam product en eerlijke 
voorlichting aan de consument 
die vaak niet weet waar zijn of 
haar eten vandaan komt.” In Den 
Haag spraken de pluimveehoud-
sters ook met het Voorthuizense 
Tweede Kamerlid Jaco Geurts en 
met Marieke Hoste, lobbyiste van 
LTO Nederland.

Girlpower
Dat het nu juist vrouwen zijn 

die op deze manier aan de slag 
gaan, is volgens Van de Vis niet zo 
vreemd. ,,Dat valt toch veel meer 
op, denk alleen al aan de roze 
bloesjes tussen de mannen in 
pakken. We weten het zeker, met 
wat girlpower krijgen we onge-
twijfeld meer deuren open. Dat 
zijn ze gewoon niet gewend. Zij 

aan zij, samen sterk voor het 
Nederlandse ei.”

Uitgroeien
Komende tijd zullen de mm-

mEggies meer van zich laten 
horen, belooft Van de Vis. ,,We zijn 
nu nog met elf leden, maar ik ben 
ervan overtuigd dat we binnen 
korte tijd landelijk uit zullen 
groeien. Onze boodschap verkon-
digen we vooral met behulp van 
sociale media zoals Twitter en 
Facebook en via onze eigen 
websites. Daarnaast stellen we 
onze bedrijven open voor belang-
stellenden en zullen we mensen 
laten zien hoe we in deze sector 
werken. Dat is in deze tijd ook 
van groot belang, evenals het 
toejuichen van eierconsumptie, 
simpelweg met recepten op onze 
website. De Nederlandse pluim-
veesector is er één om trots op te 
zijn en behoort tot de top van de 
wereld op gebied van dierenwel-
zijn en voedselveiligheid.”

Van de Vis heeft samen met haar 
man Evert Jan en schoonouders 
een pluimveebedrijf met 73.000 
scharrelkippen en een eigen 
pakstation aan de Lankerenseweg 
in Voorthuizen. ,,Ook hier is 
eenieder met belangstelling 
welkom om een kijkje te nemen.”
• www.mmmeggies.nl

‘mmmEggies’ 
promoten 
Nederlands ei

Marjan van de Vis (links) met de mmmEggies op weg naar het Binnenhof in Den Haag.

Jubileumgala De 
Harmonie met 
Karin Bloemen

BARNEVELD - Het Barne-
velds Philharmonisch Orkest 
viert het 135-jarig jubileum van 
Muziekgezelschap De Harmonie 
met een jubileumgala. Dat vindt 
zaterdag 22 november vanaf 
20.15 uur plaats in het Schaffe-
laartheater. Speciale gast is 
Karin Bloemen. Zij brengt 
verschillende bekende liedjes 
ten gehore en wordt hierin 
begeleid door het Barnevelds 
Philharmonisch Orkest. Daar-
naast speelt het orkest een eigen 
programma onder leiding van 
dirigent Jan Gerrit Adema. Voor 
informatie en kaarten:  
www.deharmoniebarneveld.nl
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