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ERP | “Er zitten van het jaar veel 
bloemen”, ziet Marcel van Lank-
veld in zijn appelboomgaard. 
Maar of dat straks allemaal ap-
pels worden? “Het is nu het ge-
voeligste punt in de bloei!”

door onze verslaggever

“Er hangt veel van de zetting af”, 
vertelt de Erpse fruitteler die deze 
dagen met kans op nachtvorst 
onrustig naar bed gaat. Want als 
zijn bloesems bevriezen komen er 
geen appels. “0,1 graad onder nul, 
dan zijn ze weg. Maar als ik bere-
gen, wordt dat bolletje geïsoleerd 
door ijs. Dan blijft het precies 
nul graden en bevriest de bloe-
sem niet. De beregening mag niet 
uitvallen en daarom maak ik ’s 
avonds een rondje langs de pom-
pen. Kijken of de filters allemaal 
schoon zijn en er niets kapot is.”
Zolang het vriest en er water is 
dat in ijs kan veranderen, zal het 
bloempje niet bevriezen. Als het 
weer bovendien overdag een beet-
je meezit, worden de bloemen be-
vrucht. “Als de kelkblaadjes naar 
beneden wijzen, is het een appel-
tje”, legt Marcel uit. 

Beregenen
Het beregenen van bloesem tegen 
de vorst gebeurt bij Van Lankveld 
sinds 1985. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in appels en aspegers. Van 
Lankveld krijgt hulp van zijn vier 
zonen. Alle vier hebben ze een 
kleine tractor, waarmee ze tijdens 
de oogst de ‘treintjes’ met volge-
plukte kisten aantrekken. Mike is 

bovendien erg handig en sleutelt 
aan de tractors als er iets kapot is. 
Hij is de enige die later thuis wil 
gaan werken, maar niet in de ap-
pels. “Asperges zijn leuker, omdat 
je er niet bij hoeft te snoeien. Dat 
zou ik helemaal niet zoeken.”  
Snoeien is voor Van Lankveld het 
eenzame werk in lange winter-
maanden. In die periode vormt hij 
de bomen zodat ze in zomer veel 
appels geven. “Maar de hagel is 
een gigantisch probleem. In 2004, 
2005 en in 2006 hadden we veel 

schade door hagel.” In de strijd 
tegen dat onheil gebruikte hij 
een jaar of acht geleden een ‘ha-
gelkanon’ dat met geluidsgolven 
de vorming van hagelwolken zou 
kunnen voorkomen. De knallen 
werden niet geaccepteerd door de 
samenleving en hagelnetten ziet 
Marcel niet zitten. De agrariër zou 
graag zien dat mensen wat meer 
begrip krijgen voor de boeren 
en tuinders. Voordat alle appels 
straks uit Polen komen. “De men-
sen moeten meer inzicht krijgen 

in de voedselproducent. Dat gat 
tussen de producent en de consu-
ment, dat kan niet blijven. Veel 
mensen hebben al geen idee meer 
hoe een appel groeit.”

Asperges
De appels staan nog aan het begin 
van hun groei, maar de asper-
ges worden volop geoogst en zijn 
verkrijgbaar in de boerderijwin-
kel van de familie Van Lankveld 
aan Kraanmeer 13 in Erp. Zie ook 
www.parkfruittuin.nl. ¢

Familie tussen de 
appels en asperges KLETS-café 

VEGHEL | Ruilnetwerk Veghel brengt 
vraag en aanbod van diensten of 
spullen bij elkaar zonder dat daar 
geld aan te pas komt. De eerstvol-
gende bijeenkomst - het kLETScafé - 
is op donderdag 7 mei om 20.00 uur 
bij Vlas, Graan & Koffie (Hoofdstraat 
4 in Veghel). Bezoekers maken er 
kennis met andere leden van het 
netwerk en horen wat ieder vraagt 
en aanbiedt. Hierbij is van alles mo-
gelijk: van galajurken tot houten 
plantenbakken, van massages tot 
wandelingen, van huishoudelijke 
hulp tot complete verbouwingen, 
van reparatie van huishoudelijke 
apparaten tot computerlessen. Voor 
meer info: www.ruilnetwerkveghel.
nl of 06-40064452.  ¢

Vlooienmarkt Reigers

ZIJTAART | CV De Reigers houdt op 
zondag 17 mei haar jaarlijkse vlooi-
enmarkt. Deze markt is in de Pas-
toor Clercxstraat tussen Café zaal 
Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. Ver-
koop van de vele waardevolle spul-
len start om 10.00 uur en duurt 
tot 14.30 uur. Het terrein blijft tot 
10.00 uur gesloten voor alle publiek 
en kopers. De jaarlijkse markt in 
Zijtaart geldt als een echte ouder-
wetse vlooienmark. Men kan er 
nog snuffelen tussen de spullen die 
staan uitgestald op de kramen of 
die nog in dozen zitten. Toegang is 
gratis. ¢

IVN wandelt in Posbank

VEGHEL | Natuurvereni-ging IVN Af-
deling Veghel houdt op zaterdag 9 
mei een wandeling van ca 13 km in 
het Posbank-gebied in het Nationaal 
Park Veluwe-zoom. Met het vele 
klimmen en dalen geldt de wande-
ling als een échte kuitenbijter. Ter 
afsluiting is er een bezoek aan het 
bezoekerscentrum. Deelnemers 
carpoolen en de kosten worden 
gedeeld en met de chauffeur ver-
rekend; verder zijn er geen kosten 
aan deze dag-wandeling verbonden. 
Lunchpakket, voldoende drinken 
meenemen en zorgen voor stevig 
schoeisel. Vertrek om 9.00 uur bij 
het Stadhuis en rond 17 uur weer 
terug in Veghel. Voor info: (0413) 34 
01 12. ¢

Time for Tea

VEGHEL | Ladies’ Circle 41 De 
Leijgraaf houdt op 17 mei om 13.00 
uur een High Tea bij Restaurant 
Hertog Jan voor Stichting Ruby and 
Rose. Deze stichting zet zich in voor 
vrouwen met gynaecologische kan-
ker. De opbrengst gaat naar onder-
zoek en verbetering van de zorg 
voor vrouwen met een vorm van 
gynaecologische kanker. Deelname 
kost € 25,-. Voor info en reserve-ren:  
www.lc41.nl, www.restauranther-
togjan.nl of (0413) 34 24 37. ¢ 

Wandelinfo-avond Intersport  
UDEN | Intersport Superstore in 
Uden houdt op maandagavond 
11 mei vanaf 19.00 uur een 
wandelinfo-avond. De specia-
list werkt daarvoor samen met 
wandel- en beweegschool 4 Fun 
Fit, Hanwag wandelschoenen en 
outdoormerk Columbia.

Nederland is een wandelland bij 
uitstek. Niet alleen tijdens de be-
faamde Vierdaagse van Nijmegen 

lopen Nederlanders warm voor 
deze tak van sport: het hele jaar 
door trekken tienduizenden men-
sen de wandelschoenen aan. Ook 
dan geldt; een goede voorberei-
ding is het halve werk. Wandel-
sport is een specialisme bij Inter-
sport Superstore Uden. Om dit 
specialisme nog een eens extra te 
onderstrepen, maar ook om aan 
te geven dat Intersport Superstore 
graag betrokken is bij de wandel-

sportbeoefenaars is er een wande-
linfo-avond.
“Wandelen is een fantastische ont-
spanning. Maar wie van de ene op 
de andere dag veel meer kilome-
ters loopt dan hij of zij gewoon is, 
kan van een koude kermis thuis-
komen. Ook wandelen vergt na-
melijk training. En schoenen of 
kleding die irriteren, kunnen het 
plezier ook flink bederven”, aldus 
Intersport. Voor de informatieve 
avond werkt Intersport samen met 
Elbert van Mourik, eigenaar van 
Wandel en Beweegschool 4 Fun 
Fit, Hanwag informeert over wan-
delschoenen in breedste zin van 
het woord en outdoormerk Co-
lumbia vertelt over het belang van 
functionele kleding en accessoires. 
De wandelinfoavond is maandag 
11 mei vanaf 19.00 uur; een must 
voor de fanatieke wandelaar. 
Aanmelden via www.inter-
sportsuperstore.nl of telefonisch 
(0413) 33 29 44.  ¢  


