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website eD nu zijn we actiefop facebook
Ecn ñooie cn makkdiikc mÐier om te
vertellen wâtie doefl ve¡telt Is¿belle,
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Laten zien wat je doet
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Promotre, vertellen rvatle doet excursres
pr.,kl'.l,lesdagen, nre¡rl en mFt dc ^.r. rtggtes
hel ls ls.,be'le Claas\n¡ op h, ' l.f 9,. , Lrevcn l)e
vr 'urmalrg
tenl,pg¿leroste. vdrtelt gr¿,¡C
F vol Dd(s ":lrvrlr
e ove' hun legp urn ve. l;elrilf Op
dc Krcr:k crf r('n cn de plu mvrrr,slt tor
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v(rtcllen, c¡l,jk o,er lì!n
leu/¡ t ( ¡ ¿âl lr v, rl m.r , d ,.u!s,!ç op
Wrt h¡ hl, r !,t ,'opk t)p¡ rì .nr.i ,l , , , ,r
nì¡. vi¡d ¡ nnr¡jdt I L¡ ¿¿t tr n puù r.jno
l(¿belle en
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oudcrs haddcn ecn akkcr
pbouwbedrtl. In t990 ztn ze gestart
meteen stal vieeskuikens en in 1996
I
bouwden æ een tweede s1¿l zodat ze 70 000
vleeskuikens konden houdenl' In 2003
schakclde fuilic Cla¿sscn ovcr n¿ar wtc
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uitloopkippcn Isabcllc:,,Mct vlccskuikens
gint hetproces zo snel: de kuikens komen

stralic, pr en vc¡bredc lmdbouw. lwcc ochtenden heeft ze hulp voor het inpakken væ

en na zes weken zijn ze weer weg Om meer
binding met tle kippen 1e kijgen schakelden we om naar leghennenl'Ze startten
mct 50 000 lcghcnnctr met aan beide s1¿llcn
een uidoop Isabelle:,,Onze ¡oenmalite
voerlevcrancier wocg ofwe ecn bcdriifsnaam hadden voor op een bord op rle stal
Vroeg€r liep ovcr ons bedrijfeen kreek, een
kleinc wàlergcul Mtû schoonvade¡ zcgt altijd dal de st¿¡.llen op de keek stÐ Er zo
is onze bedrijfsnam:'Op dc lGeek'ont-
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staan. Heel
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natuullijkl' Pieter en Isabelle

werkcn mct een extensiefbouwplm met
veel t¿rwe die ze zelfbijmengen ,,Arbeidstechnisch gezien werkt dat bij ons b€t beste." SàDen zijn ze verantwoordcltkvoor dc
hennen, Pieter is verantwoo¡delijk voor
tcchnísch oDderhoud, stallen, ñachines en
neeml de akkerbouw op

zich Isabelle is

verantwoordeliik voor het sorteren wn de
eieren, huisverkoop, bockhoudint, admini-
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huisvcrkoop

vullen wc mcttrays En 30 ejcren, rcchis de
doosjes en helemaal rechts dubbeldooie¡s,
voor deze autoDaat omdat hi
prikliich is inËerichl cn makkeli¡k Le bedienen.
Claasscnwcrkt ¿ltijd mct óén lcettijd
kippen Technisch gezien heeft datde voorkeur fe kunt hct hele bedriffgoed schoonmaken en ontsmel.ten Ze zü^ EeslÀí mel
bruine leghennen Sinds de øgescherpte
uitìoopregels houdct zc dc kippen van stal
I binnen en zin ze via Beter Lryen Keu¡merk 2 slerren verplicht om witle en bruinc
leghennen te houden In de nabije toekoñst wordt ook stal I wec! aÐgepastvoor
vriie uidoop. Hct huidigc koppclbesraat uil
25 000 Novogen Clðsic eD een 25.000 Novogcn BroM.
\dekelijks zet familie Claasseo een redelijk aanlal cieren zelfaf De c¡gen afzct bliift
toeneñen en de waag bli.ifLgroeien ,,'1bt
nu ùoe hebben we weinit aan promotie gedu Sinds ecn pau jaahebbcn wc cen
We kozen

Huisverkoop
Fàmilie Cl¿ðsen verkoopt, sinds ze leghennen houdt, eieren aan huis ,,Tol vorig'ar
nog de ouderwctsc mànie!", lacht Isabelle
KlÐten konden op iede! momenl m de
dag binnenlopen, zelfdc eicrcn vÐ dc tafcl
paklen en betalen." We leveren âI i¿ren eieren au lmdwinkeis, restaurants en bakkerijcn cn hcbben ecn crkenning als pr*station Een keer per week rijden we eeo route
om cic¡cn aftc lcvcrcn rnct dc belcf,crdc
bus,.Dat ís eenleuke mmier van reclame
m¿ken I'
Voritiùr botrwde Claasen ecn nieuwe
loods met daarin een kÐtine annex excur-

sicruiDtc/cicropslàg I¡iuliplâatstenze
aan devoo¡kant een ove¡dekte eie¡autom¿at. ,,Dc automaat heeft 60 verkoopvakken en een wisselautomaat. Hel linkse deel
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Isabelle we¡kte tot 2008 als activiteitenbegelcidslcr bii oudcrcn,,EenvÐ dc activi
teitenMs een excursie naa¡ ons bedriif. Ik
vond het geweldig leuk om te vertellen over
onze passiei'lsabelle ve¡zo¡gt een pres(nt¿tie en Pieter de excursie in de stal De basisschool kwm met cen beroepenweek. Isabellc ,,Ik stoor mij enorm aan de lesstofdie
ccn verkeerd bceld geeft over de pluimvechoudert DàarohBeef ik graag excursies.
f)e toekomstige consumenten zitten op
school cn moctcn cc¡li.ike voo¡lichtin8 krijgen Ikben dm ook blij me¡Stichting BIt
met een Ei die BoedvoorlichtingsDat€riaal
maakt en zorgtvoor een positiever imago
w onze sectorl' Ook de middelb¿re schoIen weten de weg ûaar de Eersl.e Kruisweg
te vinden In oktobe¡ komen de scholie¡en
lÍjdens de Wcckvan dc Duu¡zaamheid
,,Daüvoor maak ik excu¡sies op maal.ie
Doct scholicrcn gecn mateûaleD ofeicren
meegeven l)alwe¡kt niet Datvraagt een
iets ande¡e àÐpaki ikgebruikde buners
vÐ Bli mc1 eeû Èi voo¡ tekst eD uitlcgl'
Soms komen groepen studeDten w de
IIAS met speciale opdr¿chtcn Isabclìe cn

Liñks de twêe pluimveestallen, rechts de loods met

De nieuwe e¡erautomut met 60 verkoopvalken voor
haya en eierdoosies, en een wisseliltomæt
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model in zat Een puur economische keuze

A.ls jc puu¡ technísch en naa¡ duu¡z¿me heid kijkt, dan ziin ãlle houdertsysremen in
Nederlud goed en scoortwiie uitloop niet

Ë

allijd als bestd] vertelt Isabelle.
Bezoekers denken yak dat de uitloopkip
het besle is. ,Wi zijn er heel ¡c¿listisch in
en ve¡tellen aile koten w het houden @
uitloopkippen Als.ie dat toed vertelt, sn¿ppen burters dat wel We l€ven wel i¡ een
belevingseconomie maar ook iD 20I 5,
daârin moeten wc realistischblijven Dic
verschillende groepen leveren heerlijke dis-

Twee ochtenden per week heeft lsabelle hulp voor het
inpakken van de huisverkoop

cussrcs oP

K¡j¡en naar andere seGtoren
Isabelle heeft een onderDemerscunus

ge-

voltd bij Stralos/Rewin Samen met collega
onde¡nemers elka¿r stiñule¡cn cnhet beslc

uitje bedrijfhalen,,Datlevertmooie inzichlen op llct gàât om manie¡en van de¡ken Daar heb ikveelvan geleerd, hethaalt
ie uit de kokervisic Sowieso denken we ¿lttd in k¿nsen en niet in bedreigingen We
blijven bruggen slaan tussen boeren en
burgcrs fc moct uitzockcn w¿t bij iou cn je

bedrijf pæti'
Vanafde 417 zieje de u¡doop. Ve€l klanten nemen de
afslag en komen eiercn kopen
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