
ZOMERGEVOEL 
 
Zo en dan is het alweer mijn beurt , wat gaat de tijd toch snel. De winter zijn we goed 
doorgekomen en ook de carnaval hebben we weer overleefd. Het fijne van ons werk is 
dat wij in de winter altijd lekker binnen kunnen werken bij minstens 20 graden. Het 
nadeel is, dat als je dan een keer buiten moet werken, dat je dan zo slecht tegen de kou 
kunt. Maar … we laten de winter weer achter ons en kijken alweer vooruit naar de lente 
en iets verder naar de zomer.  Zelfs de wintertijd loopt sinds deze week een uurtje voor , 
oftewel de zomertijd is ingegaan.  
De discussie om het af te schaffen komt elk jaar weer terug. Wat mij betreft mag het zo 
wel blijven, want dan is het in de zomer toch lekker een uurtje langer licht. Dus zijn wij 
alweer bezig met het vooruit plannen voor de zomer.  
 
Plannen uitwerken 
Gelukkig zijn de prijzen ons dit jaar goed gezind en kunnen we weer wat plannen die op 
stapel staan uitwerken. Al gaan we niet te gek doen, natuurlijk. We hebben heel even de 
wind mee, maar ongetwijfeld gaat die weer een keer draaien. Daar komt bij dat de 
overheid heer en meester is in het bedenken van nieuwe regeltjes. Ook die vragen om 
investeringen. 
Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is, ben ik benieuwd wat voor regering er 
gevormd gaat worden. We wachten het maar af, met zoveel partijen komt er nooit meer 
een echte winnaar die het voor het zeggen heeft. Maar over de politiek gaan we het hier 
maar niet over hebben.  
Nee, ik kijk eerst maar eens gewoon naar mezelf en naar mijn bedrijf. Omdat het hier in 
de zomer steeds vaker heel heet kan worden, zijn er in ieder geval een aantal dingen 
waarin ik wil investeren.  
Zo wil ik bij een paar stallen de luchtinlaat kunnen koelen, zodat het binnen in de stal 
wat koeler blijft. Of ja koeler, ik kan beter zeggen: niet zo heet als buiten. Want als het 
buiten 35 graden is, dan houden wij het binnen ook geen 20 graden. Maar als we eens 5 
graden kunnen winnen, dat het 5 graden kouder is, dan hebben we het al goed gedaan.  
In de stal waar alle dragende zeugen zitten, heb ik al een koelinstallatie zitten. Dat is 
voor de zeugen al echt een heel verschil.  Zeugen kunnen namelijk niet zweten, maar 
moeten de warmte verliezen via het uitademen. Dan is het dus ook fijn dat de zeugen 
veel ruimte in de stal hebben, zodat ze niet te dicht op elkaar gaan liggen. Als het heel 
warm is, dan is veel volume in de stal en een wat koelere lucht in de stal geen 
overbodige luxe.  
 
Vakantie 
Ook over de vakantie wordt bij ons alweer wat nagedacht, al hebben we niet zo heel veel 
keus. Het moet dichtbij zij, en een zwembad hebben. Waarschijnlijk wordt het dus weer 
gewoon dierenbos in Vinkel. Daar zijn we de laatste twee jaar ook geweest en dat was 
goed bevallen. Ik kan lekker op en neer rijden en de rest kan lekker drie weken op de 
camping liggen.  
Hopen dat het een lekkere zomer wordt, met veel goed en droog weer voor iedereen. 
Maar eerst nog even de lente beleven. Ook dat is al een mooie tijd, waar iedereen weer 
een beetje betere zin krijgt dan in de donkere dagen.  
 
Boerengeluk is: 



Altijd bezig zijn met je bedrijf, over wat er beter kan of moet en waar je het voor 
iedereen nog beter of prettiger kunt maken. 


