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Beste lezer,

14 april 2021

De vorige nieuwsbrief, waarin ik aankondigde te gaan stoppen met de boerderij en de
winkel, bracht een storm aan reacties teweeg. Geschrokken, maar vooral betrokken, warme,
lieve, ontroerende, opbeurende reacties. Van klanten, oud stagiairs, vrijwilligers, collega’s.
Dit heeft me enorm goed gedaan en het is mede de rede voor deze nieuwe nieuwsbrief. Om
een ieder te bedanken! En ook om u te vertellen waar de koeien heen gegaan zijn en… ook
om te vertellen dat er een paar zijn gebleven!
De koeien
Voor alle koeien, pinken en kalveren is een fijne nieuwe plek gevonden. Als eerste kwam er
een koper voor koe Charlotte en haar nog jonge kalfje Carlijne. Niet zomaar een koper, maar
de nog zeer jeugdige Casper Rerink (14) uit het Twentse Lattrop. Zijn ouders bestieren
Erfgoed Bossem, een luxueuze logeerboerderij met verschillende verblijfs-accomodaties,
akkerbouw en een flinke kudde Brandrode runderen als vleesvee. De jonge Casper wil echter
iets anders, hij wil gaan melken! En zo kwam hij bij Groot Brandenborch terecht. De
combinatie Charlotte-Carlijne bleek ideaal, omdat het kalfje nog gewend was bij de moeder
te zogen. Hierdoor kon hij met éénmaal daags melken beginnen. Al snel na de verkoop
kwamen er enthousiaste berichten van Casper over het aantal liters en de eerste
zelfgemaakte yoghurt, super leuk! Ook de andere koeien zijn naar fijne plekken gegaan. Een
groepje is naar mechanisatie-man en hobbyboer Bram Janssen in Voorst gegaan. Bram en
zijn gezin hebben een historische Gelderse boerderij gekocht waarvan ‘achter’ gewoon
‘boeren-deel’ mag blijven, mét grupstal en hooizolder. Brams grootste wens was om die deel
op termijn te kunnen ‘bevolken’ met roodbonte MRIJ koeien en die droom heeft hij nu
gerealiseerd. En een groepje jongvee is naar Wytze Nauta in Soest gegaan. Wytze is onder

meer de man achter het initatief Bio-ki en de biologische dubbeldoel-kip de Vredelinger. De
onderzoeker/wetenschapper heeft altijd ook graag zelf willen boeren en die kans doet zich
momenteel voor. Hij gaat dat doen met verschillende klassieke Nederlandse rundveerassen,
waaronder dus MRIJ koeien van Groot Brandenborch.
Nog varkens- en rundvlees te koop!
Binnekort gaat de stekker van de grote vriescel er uit en deze moet voor die tijd leeg!
Daarom is ons mooie eigen varkens- en rundvlees momenteel extra voordelig te koop en wel
met 30% korting! Deze aanbieding geldt tot 24 april a.s. en uiteraard alleen voor de nog
aanwezige producten. Er is/zijn onder andere nog mooi braadvlees, gehakt, verse worst
hamburgers en speklappen. De winkel is hiervoor op afspraak open, bel of app me even op
mijn mobiele nummer: 06 51423744. Ook zijn er nog nieuwe (!) harde worsten, van de
laatste runderslacht. Net binnen en weer erg lekker! (geen korting). Vraag ernaar!
Toneelstuk ‘Mansholt’ deze zomer opnieuw op de planken!
Theatergroep Jan Vos bracht in 2014 en 2015 het toneelstruk ‘Mansholt’ op de planken. En
niet zomaar ‘planken’, het stuk werd in een mobiele setting op verschillende boerenerven
ten uitvoer gebracht. ‘Mansholt’ speelt in het begin van de jaren ’70, wanneer duidelijk
wordt wat de gevolgen zijn van de extreme groei die de landbouw in de voorliggende
decennia doormaakte. Er is een ‘melkplas’ en een ‘boterberg’ en de gevolgen voor natuur en
millieu worden steeds zichtbaarder. Sicco Mansholt, eurocommissaris van landbouw, staat
aan de vooravond van zijn pensioen. Maar als hij inziet waartoe ‘zijn beleid’ heeft geleid,
neemt hij de bijna onmenselijke beslissing en keert zich tegen dit beleid en gaat pleiten voor
wat we nu kringlooplandbouw noemen. Ikzelf heb het stuk beide seizoenen een keer gezien
en was zeer onder de indruk. Zowel over het verhaal zelf, als over de wijze waarop het ten
tonele werd gebracht. Ik was dan ook blij verrast te lezen dat het stuk deze zomer opnieuw
uitgevoerd gaat worden. In een persbericht schijft de toneelgroep: Nu we de
klimaatverandering aan den lijve ondervinden, nu de stikstof-crisis acuut is, stelt het stuk een
vraag waar niemand in de samenleving zich meer aan kan onttrekken: heb jij de moed om je
leven te veranderen? En hebben wij, als maatschappij, de moed om een nieuwe koers te gaan
varen? De provincies waar we zeker naartoe gaan, zijn Zuid-Holland, Brabant, Overijssel,
Utrecht, Drenthe en Groningen. Data zijn nog niet bekend. Het lijkt me erg leuk met een
groepje mensen naar één van de voorstellingen te gaan. Interesse? Geef me even een
berichtje, dan neem ik contact met je op zodra de locaties en data bekend zijn.
Het bloed kruipt…
Zoals het er nu uit ziet blijf ik op Groot Brandenborch wonen en blijf ik er samen met Carla
zelfvoorzienend boeren. Hester doet dit jaar met veel enthousiasme de moestuin en… er zijn
enkele kalveren gebleven. Twee jonge stiertjes die inmiddels ge-ost zijn en het vaarskalf
Adinde maken hier momenteel kennis met het malse voorjaarsgras. Ik doe dit samen met de
familie Passchier/Wurth in Vorden, waar de drie de komende tijd in de wei komen te lopen.
Samen met hen zullen op een gegeven moment de ossen geslacht worden, voor eigen
gebruik als ook voor de verkoop. Ik zal daar als het zover is via deze nieuwsbrief over
berichten. Maar voor die tijd ‘spreken’ we elkaar vast al wel eens, er blijft immers genoeg
met u te delen.
Graag tot ziens! Mede namens Carla, Arjan Wijnstra

