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De SP organiseerde vrijdagavond 27 april een thema-avond over megastallen. Om de discussie weg
te houden van fact-free-politics liet men eerst een wetenschapper de feiten rond het onderwerp
vaststellen. Daarna gaven sprekers uit de milieuhoek en uit de politiek hun visie op het fenomeen en
was er aansluitend ruimte voor discussie.
tiewijze in de sector zijn verbroken.
Grond elders op de wereld wordt uitgeput voor het produceren van veevoer dat in Nederland wordt verbruikt
en leidt tot een grote overbemesting.
Voedselvoorziening dient daarom
weer regionaal te worden georganiseerd zodat ook het gesleep met dieren wordt terug gedrongen. MD, GL
en SP vinden respectvolle omgang
met dieren belangrijk, we moeten hen
ruimte bieden voor soorteigen gedrag. Alle drie vinden ook dat een belangrijke maatschappelijke taak voor
de boeren is weggelegd als beeldbepalende beheerder van het landelijk
gebied als cultureel erfgoed. Megabedrijven zijn van de samenleving afgekeerde en daarvan geïsoleerde onderPolitiek en milieudefensie
Milieudefensie (MD) en GroenLinks nemingen en daardoor ongeschikt of
(GL) benadrukten dat natuurlijke zelfs schadelijk voor die maatschapkringlopen door de huidige produc- pelijke doelstelling.
Wetenschapper aan de Universiteit
van Utrecht, Frans van Knapen, definieerde eerst grofweg het begrip
‘megastal’ door het vaststellen van
soortspecifieke ondergrenzen voor
het aantal dieren en relativeerde vervolgens vakkundig de meeste van de
bezwaren van de antimegastallobby.
Wat hem betreft blijft alleen de ethische kant als discussiepunt over. Past
die grootschalige aanpak bij een respectvolle omgang met het dier, mag
je gezonde dieren ruimen om de gezondheid van de mens te beschermen
en hoe zit het met het dierenwelzijn
van een varken op 20-hoog in een
flat?

Wat willen boeren
De SP haalt een eigen onderzoek onder boeren aan waaruit blijkt dat 80%
van de boeren niet geporteerd is van
schaalvergroting, als dat om bedrijfseconomische redenen niet hoeft. De
SP wil een bedrijfsgrootte stimuleren
die voldoende is om een gezin te onderhouden en de continuïteit van het Situatie in Utrecht
Hoewel de coalitiepartijen in de probedrijf te verzekeren.
vincie Utrecht (VVD, CDA, D66,
Dat vraagt om regulering van de GL) vóór de verkiezingen kritisch
markt en kan alleen op Europees ni- over tot zelfs ronduit tégen (GL) meveau geregeld worden. De SP vindt gastallen waren heeft men na de vermegastallen feitelijk grootschalige kiezingen een compromis gesloten
industriële productiebedrijven die waar binnen grensvoorwaarden in de
dus op een industrieterrein thuisho- praktijk toch megastalachtige ontwikren. Uit de SP-enquête blijkt overigens dat vrijwel geen enkele boer
bereid is zijn plaats in het landelijk
gebied voor een megastal op een industrieterrein te verruilen.

Toeren bij Biltse
Motorrijders Vereniging

Bestuivende arbeid van bijen

De BMV ( Biltse Motorrijders Vereniging ) organiseerde voor haar leden
op 15 april haar Lustrumrit vanwege het 15 jarig bestaan van de motorclub.
Er was een toertocht georganiseerd naar het Harley Davidson museum in
Raalte, alwaar een buffet klaar stond voor de motorrijders en een gratis entreekaartje voor het museum, betaald door het bestuur van de BMV i.v.m.
het 15 jarig bestaan. Er waren maar liefst 44 motoren te bewonderen op de
Hessenweg alvorens de motoren vertrokken voor hun toertocht. De motorclub is inmiddels gegroeid naar ongeveer 120 leden.

De tuinders Luuk Schouten (Tuinderij Eyckenstein) en Agnes Looman (Agnes Kruiden)
zijn vanaf maart al weer alle dagen aan het werk op de tuinderij. Er wordt gezaaid,
geplant, gewied en de eerste groenten en kruiden kunnen geoogst worden. Het seizoen 2012
start feestelijk met een Open Dag op zaterdag 12 mei a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.
In de afgelopen jaren is er heel veel
veranderd: de tuinderij is elk jaar een
stukje uitgebreid, de Noordmuur is
gerestaureerd en er zijn weer leibomen geplant, er is een waterleiding
en een bloementuin aangelegd, hoogstamfruitbomen aangeplant e.d. En in
het jaar 2012 – het Jaar van de Bij – is
er veel aandacht voor de bijen. Voedselvoorziening is voor een belangrijk
deel afhankelijk van de bestuivende
arbeid van bijen. Op de tuinderij staat
sinds kort een bijenvolk. De bijen helpen bij de bestuiving van alle gewassen op de tuinderij.
Plantgoed
Er is ook op tuinderij Eyckenstein
weer plantgoed: tomatenplanten,
(veld-)komkommer, paprika, courgette, pompoen, sla en diverse koolplantjes. Daarnaast verkoopt Luuk de eerste oogst van het jaar: rabarber, bosui,
st jans uitjes, verse jonge knoflook,
verschillende soorten sla, bietjes e.d.
Imker
De open dag van Agnes Kruiden staat
in het teken van de bijen. Er is een imker aanwezig met (h)eerlijke honing
en waskaarsen. Agnes gebruikt de zegeltjeswas in haar kruidenzalf omdat
die zuiver en biologisch is. Om 14.00
uur houdt de bekende natuurgids, Isa

Zondag 13 mei organiseert de BMV weer een toertocht de verrassingsrit.
Er wordt om 10.00 uur verzameld bij de Qwibus Hessenweg 169 te De
Bilt, vanwaar om 10.30 uur vertrokken wordt voor weer een mooie rit door
Nederland. Er wordt in 2 of 3 groepen vertrokken met een voorrijder. Belangstellenden, in het bezit van een motor die mee willen kunnen contact
opnemen met Jan Verheul. Tel. 030 2283664.

Uitdaging
voor moestuinders
Luuk Schouten (r) en Agnes Looman (l) zijn vanaf maart al weer alle dagen
aan het werk op de tuinderij.
van der Heijden uit Hilversum een
rondleiding met het thema ‘bijen tussen de kruiden’.
Er is ook kruidenplantgoed en de
‘eerste pluk’ van verse keukenkruiden zoals Groene Munt, Pepermunt,
Zuring, Lavas, Dragon en de eerste
oogst kruidenthee ‘Lentemix’. Ook
voor de kinderen is er genoeg te
doen: zeepjes gieten met viooltjes of
kruiden oogsten en in de droogkast te
drogen leggen. Bij mooi weer is de

kruidentuin omgetoverd tot een gezellige theetuin met verse kruidenthee
en kruidig gebak.
Vanaf 12 mei a.s. zijn Agnes kruidentuin en Tuinderij Eyckenstein weer de
hele zomer open op woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur voor biologische groenten, kruiden, bloemen
en kruidenthee. Het adres is Dorpsweg 264-achter in Maartensdijk.

Elke maandag Brooddag

Elke dinsdag

Elke woensdag

Vloerbrood wit,
tarwe en rijstevlok
Per stuk

Ovenverse
witte puntjes
Zak 10 stuks

Ovenverse
Krentenbollen
Zak 10 Stuks

Elke donderdag

1.

00

Roomboter Croissants
Vers uit eigen oven
00
4 stuks

1.

kelingen mogelijk blijken. De SP typeert de gekozen regeling in Utrecht
als een ‘Ja, mits’. Zij zien veel liever
een ‘Nee, tenzij’ omdat daarmee beter
geborgd is dat ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen terwijl
eventueel schrijnende ‘goede’ gevallen middels een ontheffing toch kunnen worden geholpen.

Elke vrijdag

1.

00

Roomboter Appeltaart
Vers uit eigen oven
00
Per stuk 650 gram

3.

Elke zaterdag

Kaiserbollen
Vers uit eigen oven
8 stuks

’n Groene Kans is de biologische groentekwekerij van
Groenekan. Al elf jaar worden er groenten gekweekt die te
koop zijn op o.a. het bedrijf zelf. De tuinders van ’n Groene
Kans dagen u nu uit om zelf biologische groenten te gaan
telen. Want zelf geteelde groenten zijn namelijk het lekkerst
van allemaal, dat weten zij zelf als geen ander.
Voor een goede start in het groenteseizoen kunt u bij ’n Groene Kans terecht. Op de dag vóór hemelvaart, woensdag 16 mei, wordt er biologisch
plantgoed verkocht. Tevens is er
biologische bemesting, tuinaarde
en potgrond te verkrijgen. U kunt
terecht van 15.00 tot 20.00 uur.
Voor meer informatie over de plantgoedverkoop van woensdag 16 mei
kunt u kijken op www.groenekans.
Gespecialiseerd
in elke feestgelegenheid
nl/tuinier . Voor de openingstijden
Voor meer informatie of uw reservering:
van de groentekraam kunt u ook op
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
deze website terecht.
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Restaurant

Elke dag C1000

1.

50

1.00

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Dorpsbistro

Woe.
9-5
Do.
10-5
Vrij.
11-5
Woe.
16-5
Do.
17-5
Vrij.
18-5

0346 - 218821

Entrecôte
met kruidenboter
of
Rode mulfilet
Portugese "piri piri"
kipschotel
of
Kabeljauwfilet
met saffraansaus

11,00
incl. kopje
koffie

11,00
incl. kopje
koffie

Vanaf 5 mei
NIEUWE 'A LA CARTE' KAART

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

