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"Waar slaat dat nou

weer op?" Nou, dat zit zo in ons geval. Dit jaar

staan we leeg met carnavat' Dat wil zeggen dat we

geen bevolking hebben in de kippenstallen-

Àls houder van vleeskuiken ouderdieren heb je elk

jaar een paar weken leegstand in de planning' Dat

Letekent dus ook een paar zondagen vrij. En als lid

van de Raad van I 1 van de Zandhazen Uit Boering

komt dat mooi uit.

Dat we dit jaar een Prins, Bartje van Eerdt dun

Uurste, met gruune vingers hebben daar zou het

ook over kunnen gaan. Maar daar wilde ik het

allemaal niet met u over hebben. Over zijn

verhalen zult u nog genoeg lezen en horen

waarsch'rjnlijk. En anders moet je gewoon naar het

Zandhazenrijk komen met carnaval, want dat moet

je echt méegemaakt hebben. Carnaval in Boering,

zo skon zo skon.

Duurzaam
Nee met gruune carnavat bedoel ik dat deze

leegstand (tijdens de carnavalsperiode) voor ons

Uealiyin hei teken staat van verduurzaming, ofwel

vergroening. We hebben namelijk groot onder-

houd gepland staan. Zo wordt er in de oudste

stallen oude tl-verlichting vervangen door nieuwe
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tijdens koude periodes moet cpleveren, maar ais

het goed is ook tijdens warme periodes.

tn of het dan nog niet genoeg is zullen we ook

nog een eeÍste start maken met de aanleg van

eigen energie-opwekking in de vorrn van zonener-

già. Dat bedoelen we dus met een gruune carnaval

in ons geval.

Nou dat was het dan weer tot zover, rest ons dus

niets anders dan alle Paplippels, Lindefluiters.Uilen

en uiteraard Zandhazen unne skonne carnaval toe

te wensen. Houd um vooral gruun en zeker nie te

blauw. AIaafl

energiezuinige led-verlichting.

Deze led-verlichting benadert meer

het daglicht en kan ook nog eens

van kleur veranderen mocht er

bijvoorbeeld pikkerij in de stal ont-

staan. Naast een minder energiever-

bruik dus ook nog een belangrijke

verbetering in dierenwelzijn.

Verder zal van een Yan de oude

stallen het asbest dak vervangen

worden. Ook een belangrijk item

voor het milieu, mens en dier. De

oude golfplaten worden vervan-

gen door een nieuwe geisoleerde

sandwichPaneel variant' Wat dus

ook weer minder energie verbruik

Naamt Stefan Donkers

Leeftijd: 40jaar
Status: Getrouwd met lngrid Donkers en samen

een huishouden van drie dochters met

Anne, Kim en Loes.

Betoep: Pluimveehoudeí op een bedrijí met

33.000 vleeskuiken ouderdieren'

Boerengeluk is . .. mi de Zandhazen carnaval

vieruh, in ons eiguh, steeds gruuner worrende

Zandhazenrijk!
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