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50.000 eieren per dag

Van Ginkel Pluimveehouderij met liefde gerund
Aan de Westenengseweg 5a in Harskamp is Pluimveehouderij Van Ginkel gevestigd. De boerderij is sinds 2014 in handen van Sjors en Marja van Ginkel, die het bedrijf
hebben overgenomen van de ouders van Sjors. In eerste instantie werden er runderen en kippen gehouden, maar in 2018 heeft het echtpaar besloten zich volledig te
gaan richten op hun grote passie: het pluimvee. Er werd afscheid genomen van de koeien en deze stal is hierna ingericht als caravanstalling.

langrijkste doelen is de kippen zo diervriendelijk als mogelijk te kunnen houden.
Marja vult aan: “Naast de aandacht voor de
kip, zijn we ook graag bezig met het ‘ei’. We
delen graag onze passie voor een gezond
product wat met veel liefde en aandacht tot
stand komt. U kunt bij ons aan huis eieren
kopen en sinds kort ook bij Prima van Beek
aan de Dorpsstraat 62 in Harskamp, waar
onze eieren in een schuurtje naast de winkel te koop zijn.“
Twee soorten hennen
“Wij werken met twee soorten hennen”,
gaat Sjors verder. Wij houden witte hennen
in onze stal die een vrije uitloop heeft naar
het omliggende weiland. Hier hebben we
ervoor gezorgd dat ze voldoende uitdaging
hebben. Onze witte kippen produceren,
witte eieren. Deze worden beloond met het
‘Beter Leven Keurmerk 2 sterren’.

kwaliteit. Wij mogen ons een officieel eierpakstation noemen. Dat betekent dat we
aan de eisen voldoen die nodig zijn om de
eieren rechtstreeks aan de consument te
mogen verkopen.”
Hoewel het runnen van een boerderij in
deze tijd niet altijd even makkelijk is, zou
het jonge ondernemerspaar niet anders
willen. “Wij zijn geen echte verkopers die
langs de bedrijven gaan om te kijken of
onze eieren daar misschien kunnen worden
verkocht”, stelt Sjors, “maar wij hebben inmiddels wel een aardig netwerk opgebouwd waardoor steeds meer mensen en
bedrijven ons weten te vinden. Dat is gewoon heel leuk”, zegt hij tot besluit.

In onze scharrelstal houden wij de bruine
leghennen. Deze stal heeft een overdekte
uitloop die ook wel ‘wintergarten’ wordt
genoemd. Uiteraard proberen we ook hier
de kippen het naar hun zin te maken. Onze
bruine kippen leggen bruine eieren, in ons
geval met een Beter Leven Keurmerk 1 ster.
“Wij doen er alles aan om onze kippen het
naar de zin te maken”, steekt Sjors van wal.
“Wat we tegenwoordig weten over de behoeftes van kippen, proberen wij toe te
passen. U kunt daarbij denken aan wilgenstammen, pikstenen, luzerneballen en

graan wat los gestrooid wordt. We hebben
twee verschillende stallen, een scharrelstal
en een vrije uitloop stal. Samen zijn ze
goed voor zo’n 55.000 hennen. De vrije uitloopstal heeft een uitloop naar het weiland
rondom onze boerderij.” Eén van onze be-

Per dag worden er zo’n 50.000 eieren geproduceerd die voornamelijk naar de eierhandel gaan, maar er worden dus ook
eieren rechtstreeks aan de consument verkocht. Marja: “Vanzelfsprekend voldoet
ons bedrijf aan alle eisen van hygiëne en

Een unieke vakantie boordevol sportbeleving

De ‘Droomzomer’ is van start gegaan
REGIO - Vrijdag 11 juni werd op Droompark De Zanding de Droomzomer officieel geopend. Droomzomer is een initiatief van Barbara Barend en een samenwerkingsverband van
TUI, Droomparken en Helden. Wethouder Peter de Pater gaf hiervoor het ‘startschot’ door een bal in een doel te schieten. Dat bleek minder eenvoudig dan het leek, maar uiteindelijk
lukte het dan toch om te scoren. Onder het genot van een drankje en een hapje werd de opening gevierd door de vele aanwezigen. Erben Wennemars hield een openingstoespraak
waarna het feest kon beginnen. Een gevarieerd programma zorgde ervoor dat niemand zich zou vervelen. Muziek, diverse toespraken en schitterend weer maakten van deze
avond een succes. Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen nóg een opening meemaken, namelijk de start van het EK op een aantal beeldschermen. Kortom, een zeer geslaagde avond.
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