Persbericht 13 mei 2012
Uitreiking Prijs voor „Vrouwelijk talent op het platteland‟
13 mei 2012
En de winnaars zijn: Marjan Denie uit Lichtaart (innovatie),
Hilde Verbinnen uit Langdorp (samenwerking) en Jeannine Nijs uit MeenselKiezegem ( talent algemeen)
Groep KVLV, Cera en Vlaams minister-president Kris Peeters lanceerden op 21 mei
2011 in Leuven de prijs voor
“Vrouwelijk talent op het platteland”
Al meer dan 100 jaar brengt KVLV vrouwen op het platteland samen, moedigt ze
aan, daagt ze uit en vormt ze.
Deze honderdduizend vrouwen drukten over vele generaties heen een eigen
stempel op het dagelijkse leven in Vlaanderen, op het vlak van eten, wonen en
zorgen. Authenticiteit, zorgzaamheid en duurzaamheid zijn belangrijke leidende
waarden.
Deze inzet van talenten is te lang weinig zichtbaar gebleven.
Vlaanderen, Cera en Groep KVLV riepen daarom vrouwen, die gepassioneerd en
innovatief de leefbaarheid van ons platteland verhogen, op om deel te nemen aan
deze actie.
De drie partners willen met de ‘Prijs voor vrouwelijk talent op het platteland’ dit talent
zichtbaar maken, erkennen en aanmoedigen.
Elke partner schenkt een prijs van 2000 euro.
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55 vrouwen genomineerd!
Volledige lijst op onze website: www.talentophetplatteland.be
35 personen nomineerden een vrouwelijk talent in hun buurt of werkomgeving, 20
vrouwen zijn ervan overtuigd dat zij hun specifieke talent op een verdienstelijke
manier voor het platteland inzetten.
Een zeskoppige jury, onder het voorzitterschap van Nik Van Gool, voorzitter van
KVLV, besliste over de inzendingen.
Maakten verder deel uit van de jury:
Patricia Declercq en Els Lapage (Vlaanderen), Danny Coulier en Kris Debruyne
(Cera), Chris Van Hoof en Marleen Lefevre (Groep KVLV)
In aanwezigheid van de genomineerden en de pers worden vandaag 13 mei in het
Cultureel Centrum van Diest de drie winnende prijzen van 2000 euro uitgereikt.

Vlaams minister voor Landbouw, Visserij en Platteland Kris Peeters reikt de
prijs voor innovatietalent uit.
Mevrouw Ghislaine Van Kerckhove, ondervoorzitter van Cera bekroont het talent
dat het resultaat is van samenwerking. De geldprijs dient om te investeren in zaken
die de samenwerking nog kunnen bevorderen.
Mevrouw Monique Swinnen, voorzitter van Groep KVLV en gedeputeerde van
platteland in Vlaams-Brabant bekroont in deze wedstrijd de vrouw die haar talenten,
hoe beperkt of klein ook, niet onder de korenmaat zet maar ze inzet op het
platteland.

En de winnaars zijn:
Marjan Denie uit Lichtaart (innovatie)
Hilde Verbinnen uit Langdorp (samenwerking)
Jeannine Nijs uit Meensel-Kiezegem ( talent algemeen)

In bijlage meer uitleg over hun talent.
Wilt u een interview met hen? Contacteer mij en ik maak voor u een afspraak!
Jeanine Vandormael
Persverantwoordelijke
0474 74 92 56

www.talentophetplatteland.be
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Marjan Denie
Lisseweg 18
Lichtaart
Hoebenschot
Marjan was als jonge goudsmid voorbestemd om de zaak van haar vader verder te
zetten. Door haar huwelijk met tuinarchitect Geert Laenen heeft haar leven een
andere wending gekregen.
Hilde en haar man nemen een tuinaanlegbedrijf over en breiden al snel uit. Hun oog
valt op buxuskwekerij en zo wordt de kiem gelegd voor ‘Hoebenschot’. Om
volwaardig boomkweker te zijn volgde zij meerdere opleidingen, te beginnen met een
B-cursus bij de Groene Kring. Haar teeltkennis blijft ze uitbreiden en de visie op het
bedrijf krijgt stilaan vaste vorm. Zware haag- en vormplanten, solitaire struiken en
oude fruitsoorten worden gekweekt met liefde en zorg en respect voor milieu en
omgeving.
Een keuze die niet evident is voor een vrouw die dagelijks op het veld werkt en
daarbij nog de zorg draagt van vijf opgroeiende kinderen.
Zorgboerin
Toch blijft er iets knagen bij Marjan: haar sociaal engagement en een drang naar
creatie wil ze ten volle benutten! De eerste stappen tot sociale betrokkenheid komen
via SBSO De Mast in Kasterlee. Leerlingen met een autismespectrumstoornis
steken iedere week een handje toe bij eenvoudige, kleine taken. Doelstelling is om
deze jongens in aanraking te brengen met het reguliere arbeidssysteem en een
nuttige dagbesteding in de natuur te bezorgen.
Dit contact is de aanzet tot een aanvraag als zorgboerderij, waardoor de
bedrijfsdeuren worden open gezet voor Time-out jongeren. Zij krijgen de kans om
mee te draaien binnen het bedrijf om zo hun leven terug op het juiste spoor te
krijgen.
Creativiteit
‘Ooit van bomen gehoord’ is een project dat Marjan ontwikkelde voor leerlingen van
het 4de leerjaar. Gedurende 3 jaar kunnen zij hun eigen bomen planten en
verzorgen op de kwekerij. Zij ziet dit als een aanzet tot het ontwikkelen van een
nieuwe vorm van creativiteit.
Contacten leggen en samenwerken met tuinbouwscholen, boomtelers, educatieve
instellingen, onderzoekscentra, plattelandsklassen enz… ziet ze als een uitdaging.
Gedurende 5 jaar heeft Marjan expertise kunnen opbouwen , financiering gezocht en
competente mensen bijeen gebracht om dit project vorm te geven.
Engagement en verantwoordelijkheid
Marjan is lid van het bestuur van de Boomtelersfederatie Noord België. Als
verantwoordelijke voor het segment onderwijs en kennis verzorgt zij de
communicatie met 11 tuinbouwscholen. Deze contacten geven aanzet tot nieuwe
uitdagingen als
-het ontwikkelen van een educatief platform waarbij kennis en ervaringen vanuit de
boomtelersvereniging kan doorstromen naar tuinbouwscholen, tuinaannemers en
burgers.
- het stimuleren van praktijklessen op bedrijven voor leerlingen van de derde graad
tuinbouw.
- een hechtere band smeden tussen de leden van de Boomtelersfederatie.
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Om deze projecten te realiseren zal Marjan niet alleen haar eigen kwaliteiten inzetten
maar gaat ze kijken welke talenten anderen hebben en deze bundelen.
En ze gaat verder…
Als boomteler en vrouw van een tuinarchitect wil ze haar bedrijf openstellen als
informatiecentrum rond assortiment planten en verzorgen van bomen enerzijds en
tuinen aanleggen met het daarbij behorende onderhoud anderzijds.
Als inwoner van Lichtaart stelt zij meerdere keren per jaar haar bedrijf open voor tal
van activiteiten, ook van KVLV. Buiten deze activiteiten kunnen passanten altijd
even verpozen bij de picknickplaats op de boomkwekerij.
Als imker worden er plannen gemaakt om een assortiment ‘bijenbomen’ aan te
bieden en info te geven via een bord aan de picknickers.
Verder is ze lid van de Kayakklub, ouderraadslid van VBS Parel waar ze kostuums
ontwerpt voor de schoolmusical…
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Hilde Verbinnen
Langdorpsesteenweg 246
Langdorp
Hof van Vlaanderen
Hilde is initiatiefneemster van het Hof van Vlaanderen. Het Hof van Vlaanderen is
een uniek en innoverend project.
Het is een vernieuwend concept van arbeidszorg.
Het project heeft een sectoroverschrijdend karakter omdat het zowel zorg als
plattelandsontwikkeling integreert. Het Hof van Vlaanderen is bovendien een
authentieke locatie met een combinatie van dorpsherberg en dorpswinkel.
Zorg en platteland
Hilde heeft een bijzonder talent omdat zij op een vernieuwende wijze verbinding
realiseert tussen mensen, dorp en streek. Zij creëert kansen voor personen met een
beperking zodat zij hun mogelijkheden maximaal kunnen inzetten en ontplooien. Zij
zette een vernieuwend arbeidszorgproject op en integreert dit concept bovendien in
plattelandsontwikkeling. In de dorpskern van Langdorp, waar alle
basisvoorzieningen verdwenen waren, nam zij het initiatief om de leegstaande
dorpsherberg en –winkel van haar overleden grootmoeder opnieuw zijn
oorspronkelijke bestemming te geven .
Haar grootmoeder baatte deze dorpsherberg en –winkel uit tot na de Tweede
Wereldoorlog. De herberg en winkel vormden tot dan een belangrijke sociale
draaischijf in het dorp. Het pand heeft bovendien een historische achtergrond. Het
is één van de oudste herbergen uit de regio.
Hilde’s aandacht voor authenticiteit is hierbij opvallend. De authentieke combinatie
van herberg en winkel werd hersteld. Bij de renovatie van het pand werden
waardevolle cultuurhistorische elementen maximaal bewaard.
Samenwerking
Bovendien biedt Hilde vooral authentieke, ambachtelijke streek- en hoeveproducten
aan in haar winkel. De producten zijn afkomstig van zorgboerderijen uit de regio.
Voor Hilde Verbinnen was dit een belangrijke extra troef, gezien ook deze land- en
tuinbouwbedrijven zich ten volle inzetten voor kwetsbare personen.
Van in het begin heeft Hilde aandacht voor samenwerkingsverbanden, op zowel
lokaal, stedelijk als provinciaal niveau. Haar initiatief wordt sterk ondersteund door
de parochiale werking als door de verschillende Langdorpse verenigingen waaronder
ook de plaatselijke KVLV.
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Jeannine Nijs
Heibosstraat 17
Meensel-Kiezegem

Fruitbedrijf
Samen met haar man André startte zij onder moeilijke omstandigheden een bedrijf in
de crisisjaren ’70. Maar ondanks dat konden ze hun bedrijf verder uitbouwen tot een
areaal van 46 ha.
Ze richtten een tweede bedrijf op waar het fruit gesorteerd en verpakt wordt.
Toen begon het te kriebelen bij Jeannine en zag ze weer nieuwe mogelijkheden.
In 1996 start ze met de ontwikkeling en verkoop van eigen hoeveproducten én
streekproducten.
Ze startte een eigen winkeltje en zette nieuwe distributiekanalen op! Haar
hoevewinkel is gekend tot ver in de omgeving. Haar gul onthaal en vriendelijke lach
maakt dat iedereen er graag zijn boodschappen komt doen!
Aandacht voor kansengroepen
Jeannine zorgt ervoor dat in het sorteerbedrijf mensen kansen krijgen. Je zal er dan
ook altijd een mengelmoes van mannen, vrouwen, ouderen, kortgeschoolden,
allochtonen en personen met een arbeidshandicap vinden.
Zij zorgt voor een goede teamgeest! Je vindt haar trouwens altijd terug tussen ‘haar’
mensen. Druk in de weer om deze die het wat moeilijker hebben te helpen en te
sturen.
Ambassadeur voor de sector
Jeannine is een fruitteelster in hart en nieren. Zij heeft altijd begrepen dat een goed
imago voor de sector zeer belangrijk is!
Zijzelf is een echte ambassadrice! Door haar deuren open te stellen voor pers,
publiek én alle geïnteresseerden schept ze een realistisch en positief beeld. Ze
ontvangt ook regelmatig scholen, doet mee aan opendeurdagen, organiseert
beurzen op haar bedrijf en geeft vakkundige uitleg aan iedereen die passeert in haar
winkel.
Engagement
Jeannine zet haar talenten niet alleen in op haar bedrijf en voor de fruitsector maar
ook voor heel de gemeenschap.
Ze is actief bestuurslid van KVLV en KVLV-Agra, zet haar talenten volop in voor
Unizo Hageland, de Belgische Fruitveiling, de vakgroep fruit, Steunpunt
Hoeveproducten, stuurgroep Groene zorg, Straffe streek provincie Vlaams-Brabant
en ja zelfs voor de straatkermis!
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