Streekgala Arnhem/Nijmegen

"Van een mooi opgepoetst
bedrijf heb je zelf het
hele jaar plezier"

Voor het opeenvolgende derde jaar
opende de familie Willemsen in Huissen
hun deuren voor bezoekers uit de hele
regio. Streekgala Arnhem/Nijmegen is in
die hoek van het land inmiddels een
bekend begrip. In 2012 viel de open dag
letterlijk in het water, vorig jaar waren de
weergoden hen optimaal gunstig gezind.
Dit keer kregen zij zowel zonneschijn als
een fikse regenbui.

Op bezoek bij de boer
Theo Willemsen: “Ons bedrijf is inmiddels 3
jaar achter elkaar tot en met alle hoeken en
gaten gepoetst. Dat is, naast je ‘goodwill’
kweken en houden in de regio, voor jezelf
een groot voordeel. Daar heb je nog het
hele jaar plezier van. Dat is alleen al een
goede reden om mee te doen. We hebben
van tevoren ook flink reclame gemaakt via
de lokale televisie, lokale kranten en een
advertentie in De Gelderlander. Ook hebben we overal billboards geplaatst. Zelf
woon ik midden in Huissen waar ik in de
tuin een groot spandoek had geplaatst met
grote foto’s van koeien en nertsen en weidevogels. We hebben bezoekers gelokt met
kreten als koeien knuffelen of melken, een
huifkarrentocht en speciaal voor de kinderen plaatsen we elk jaar een springkussen.

Heel tevreden
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de pelsdierenhouder

Ondanks het feit dat ze zeer tevreden waren
over het bezoekersaantal (ongeveer 700
personen) hadden ze er best meer kunnen
hebben. Theo: “De weersvoorspellingen
waren vreselijk slecht. Waarschijnlijk maken

mensen dan meteen al andere plannen en
hebben ze geen zin om in het buitengebied
rond te gaan wandelen. 700 mensen is echter al mooi. Daar zijn wij heel tevreden over
hoor. Vooral als je merkt dat het weer allemaal nieuwe gezichten zijn. Over 3 jaar verspreid hebben we toch minstens 3000 mensen uit de regio kennis laten maken met de
pelsdierenhouderij.

Tegenstanders komen niet?
Het was echt een fantastische dag waarop je
met zijn allen laat zien dat je trots bent op je
bedrijf. Er was geen enkele wanklank. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik
denk dat onze tegenstanders zeer waarschijnlijk ook geen gebruik maken van de
mogelijkheid om te komen kijken of met je
in gesprek te gaan. Na afloop hebben we er
nog een leuke barbecue aan vast geplakt
voor de hele familie en het personeel. Zelfs
moeder van 97 was erbij. Denk wel dat we
volgend jaar iemand anders de kans gunnen. Waarschijnlijk nemen we even een
korte pauze. Laat maar horen wie het over
neemt van ons?”

