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Droogte
Twee keer dezelfde tekst gebruiken vind ik maar niks. Vorig
jaar heb ik in het voorwoord van een nieuwsbrief ook uitvoerig over de droogte geschreven, die tekst zou nu ook prima
passen.
Op het moment dat ik dit schrijf, heeft het weer wat geregend. Of akkerbouwgewassen daar nog wat aan hebben is
de vraag. Snijmais staat er erg wisselend bij. Grasland
wordt snel groener, daar komen hopelijk nog een of twee
snedes af.
De media en politiek hebben aandacht voor de droogte in
de Achterhoek. Diverse kranten en (regionale) TV zenders
hebben er over bericht. Vorige week bracht de minister van
Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen
een bezoek aan Waterschap Rijn en IJssel, melkveehouder
Henk Rougoor en aan een natuurgebied. De landbouw heeft
aandacht gevraagd voor de financiële schade en voor de
strenge deadline wat betreft graslandvernieuwing en mest
uitrijden.
De financiële schade door de droogte zal per sector verschillen, maar als het twee jaar achter elkaar dramatisch
droog is, gaat het er voor veel bedrijven scherp langs. Ik
hoop dat een ieder het redt, houd de moed er in!!
Mark Ormel
In gesprek met het Winterswijks College
Dinsdagmiddag 9 juli zijn de 4 Winterswijkse wethouders
met twee beleid makende ambtenaren op uitnodiging van
de commissie Winterswijk te gast geweest op het varkensbedrijf van de familie Soede in het Woold. Aanleiding was
om nader kennis te maken aangezien dit college er pas
sinds dit voorjaar zit en de agrarische sector nader toe te
lichten. Allereerst gaf Jan Soede een toelichting over de ontwikkeling van zijn bedrijf met een omvang van 3800 vleesvarkens, waarbij de uitleg van de rol van het varken in de
kringloop niet ontbrak. Vervolgens zijn de ontwikkelingen
van de gehele landbouw sector toegelicht in zowel het Winterswijks als het nationale perspectief. De Vruchtbare Kringloop Achterhoek is nader toegelicht waarin duidelijk werd
wat er op de bedrijven afkomt aan regelgevingen en beperkingen. Discussies volgenden waarbij ook thema’s als zonneparken voorbij kwamen. Tot slot is er een bezoek gebracht aan de varkens in de stal zodat het niet alleen bij
conversatie aan de tafel bleef. Een nuttige middag zodat het
Winterswijks college weer weet wie in het buitengebied
werkzaam is en wat er zich daar afspeelt.
Rudie te Selle

Zomeravondexcursie Oost-Gelre
Op dinsdagavond 2 juli waren we met 40 leden op bezoek
bij het bedrijf van de familie Geverinck. De laatste jaren is
dit bedrijf hard gegroeid zowel in werk als personeel. De
werkzaamheden bestaan uit het verhuren van pompen
maar vooral is het gespecialiseerd in bronbemalingssystemen. Zij werken met pompen die een enorme capaciteit
hebben om bouwputten droog te leggen. Het bedrijf is innovatief en sterk technisch gespecialiseerd. Zij zijn vooral actief over de grens.
Ook werd uitgebreid stil gestaan bij de warmtepompen en
zonnepanelen. Daar wij in de toekomst van het gas af moeten is een systeem met aardwarmte en de daarbij behorende pompen een nieuwe ontwikkeling. De leden waren
erg geïnteresseerd in deze materie en kregen ook alle gelegenheid hier vragen over te stellen. De firma P & R Systems (de heer Aalbregt) gaf hier een enthousiaste uitleg
over.
De avond begon met een presentatie van het bedrijf en
daarna een rondleiding over het terrein met de nodige uitleg
van de machines. Na die tijd kon men met elkaar gezellig
napraten met een hapje en een drankje.
Wij bedanken de familie Geverinck voor hun gastvrijheid.
Carla Schurink-Berntsen
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Ledenavond Aalten
Op donderdag 27 juni hadden wij onze ledenavond bij de
Brandweer in Aalten. Hier kregen wij een informatieve presentatie en een rondleiding. Tijdens deze rondleiding moest
de brandweer nog uitrukken. Interessant om dit ook nog te
zien. Nadat de rondleiding afgelopen was, stond de barbecue klaar.
Commissie Aalten
Stopplek PeGeWe fietstocht Winterswijk
Onder zeer zomerse omstandigheden werd er dit jaar gestopt bij Loonbedrijf Huiskamp in Winterswijk-Huppel op vrijdag 26 juli. Er werd door de warmte vroeg gestart, waardoor
het op de stopplek in Huppel al snel de eerste fietsers aanwezig waren. Hier kon men het bedrijf en de machines bekijken. Enkele medewerkers gaven uitleg bij deze machines.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie, broodjes
vlees en een ijsje. Wij willen Loonbedrijf Huiskamp nogmaals danken dat wij te gasten mochten zijn op het bedrijf.
Commissie Winterswijk
Fietstocht ‘De boer op’ in Aalten geslaagd
Afgelopen zondag 28 juli organiseerde LTO commissie Aalten weer een fietstocht ‘De boer op’.
We hadden geluk dat het deze dag niet zo extreem warm
was als een aantal dagen daarvoor. Hierdoor waren er voldoende fietsers gestart om het gezellig druk te maken. Tijdens de fietstocht konden belangstellenden een kijkje nemen op drie agrarische bedrijven. Deze bedrijven hebben
er, elk op hun eigen wijze, veel energie in gestopt om iedereen te informeren en vermaken. Zowel voor de burgers als
de collega boeren was het door de inzet van deze drie bedrijven een geslaagde dag. De organisatie wil de familie te
Paske , familie van de Wolfshaar en Lageschaar Vaste
Planten dan ook bedanken voor hun inzet en medewerking.
Commissie Aalten

Foto: Gezellige avond brandweer Aalten
Fietstocht de Boer op 3 augustus Oude IJsselstreek.
Het was prima weer om te fietsen en doordat de fietsers bij
alle deelnemende bedrijven konden starten was het de hele
dag gezellig druk op de bedrijven.
Wij willen alle deelnemende bedrijven heel hartelijk bedanken voor hun inzet en bereidheid om mee te werken aan
deze dag.
Werkgroep fietstocht de Boer op.

Wijziging e-mailadres
Door de aanleg van glasvezel zijn of worden veel mailadressen gewijzigd. Om u ook in de toekomst op de hoogte te
houden via de mail, ontvangen we graag de wijzigingen.
U kunt deze mailen naar: lto.oostachterhoek@gmail.com

LTO Noord Informatiecentrum
Het informatiecentrum is telefonisch te bereiken via:
T 088-888 66 66 (optie 2) of per mail op E
info@ltonoord.nl.
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