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Aan de leden en afnemers 

 
Allereerst wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen 
voor de deur tijdig uw bestelling te plaatsen. De vraag is of u de 
bestelling voor de donderdag 20 en vrijdag 21 december wilt doen. 
Dit om er voor te zorgen, dat wij ook tijdig op 24 december klaar zijn. 
Als u bij de bestelling ook 2 mogelijke leverdagen kunt opgeven, 
geeft dat voor ons extra ruimte om een goede planning te maken. 
Voor noodgevallen kunt u ons altijd op ons gewone nummer 
bereiken. 
 
Op het moment van schrijven wordt net het derde geval van 
vogelgriep in ons land bekend. Het is beangstigend hoe snel dit kan 
gaan. Laten we hopen dat we dit weer snel achter de rug hebben. Dit 
is iets wat niet te voorkomen is en wat de sector geen goed doet. Wij 
willen dan ook alle betrokkenen veel sterkte toe wensen. 
  
Het jaar is alweer bijna om. Dan is het goed om de balans op te 
maken. De donkere doch feestelijke dagen rond kerst geven daar 
altijd alle gelegenheid toe. Als je kijkt naar de verschillende sectoren 
zie je dat alles weer scheef verdeeld is. Bij bepaalde sectoren is 
goed verdiend, terwijl bij andere sectoren het weer niet is gelukt om 
uit de rode cijfers te komen. Dan komt altijd de vraag, wat doen we 
dan verkeerd dat het niet wil. Het is goed om daarover na te denken, 
maar pas op met druk maken, waar je op dat moment geen invloed 
op hebt. Dat geeft alleen maar negatieve energie. Zorg ervoor dat 
alles wat je zelf kunt doen, je ook goed doet. Dan laat je het daar in 
ieder geval niet liggen. 
Ook wij kijken terug. Het was weer een druk jaar. Maar beter druk 
dan niks te doen. De omzet groeide weer door en wij merken dat 
klanten de voordelen van de kleine regionale coöperatie goed zien. 
Wij proberen steeds goed naar onze klanten te luisteren en zo 
worden er ook steeds weer kleine aanpassingen doorgevoerd. 
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Het blijft voor ons (maar dat geldt voor elk bedrijf) zeer belangrijk om 
te weten wat er bij onze klanten speelt en hoe wij onze klanten 
verder kunnen helpen naar een beter resultaat. 
 
Nieuwbouw 
Daarnaast gaan we eindelijk met de fase 1 van de 
uitbreidingsplannen starten. De opdracht voor de 
werktuigbouwkundige en bouwkundige installatie is verstrekt en de 
definitieve vergunning is afgegeven. In januari gaat het echt 
beginnen. Wij zullen u in het Zuid-Oost Salland nieuws telkens op de 
hoogte houden van de verbouwing. De planning is om in mei 2015 
de extra gereedproductsilo’s in gebruik te hebben. En in juni om 
perslijn 3 op de nieuwe plaats aan het draaien te hebben. Dan kan 
voor de bouwvakvakantie alles gereed zijn. We hebben er allemaal 
heel veel zin in en dat is ook nodig, want tijdens de bouw zullen we 
ook tegenslagen tegenkomen waar we ons doorheen moeten bijten. 
   
Grondstofprijzen 
De energieproducten (granen) zijn door aan het stijgen. De druk van 
het grote aanbod blijft uit. Het lijkt er op, dat de lage prijzen van 
oktober niet meer terug komen. Er is de laatste jaren veel in opslag 
van granen geïnvesteerd en zelfs bij dergelijke grote oogsten kan 
alles toch weer opgeslagen worden. Dus hier wordt dit jaar geen 
daling verwacht. Dit terwijl 2 maanden geleden de stemming voor 
een echt dieptepunt was. In de eiwitrijke producten zien we de 
laatste dagen veel schommelingen. Je merkt de spanning in de 
aanbodzijde. Bij een dergelijke spanning zal de prijs uiteindelijk één 
kant doorschieten. Men verwacht wel dat dat naar beneden zal zijn. 
Echter zijn wij daar nog niet zo zeker van. Als deze daling komt, dan 
zal dat begin januari zijn. De mengvoerprijzen hebben daarom het 
voorlopige dieptepunt bereikt. Grote schommelingen zijn voorlopig 
niet te verwachten. 
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Natuurbeschermingswet 
De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zal niet per 1 januari 
worden ingevoerd, maar waarschijnlijk in de loop van maart 2015. 
Begin januari komt het concept ter inzage te liggen en weten we 
eindelijk wat de nieuwe PAS inhoudt. Dan is het ook eenvoudiger te 
bekijken wat voor u als bedrijf verstandig is te doen. 
Verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws kunt u er meer over lezen. 
Uw adviseur van CAVV Zuid-Oost Salland kan u hier ook verder mee 
helpen. 
 
Open dag wroetstal 
Op vrijdag 12 december zal van 14.00 uur tot 20.00 uur bij de familie 
Rodijk in Heeten een open dag zijn. Iedereen kan dan de nieuwe 
wroetstal voor vleesvarkens bekijken. Het is een relatief nieuw 
concept in Nederland, waarbij de vleesvarkens in het zaagsel worden 
groot gebracht. Het is zeker de moeite waard om dat een keer van 
dichtbij te bekijken. Wij hopen dan ook u op die dag te kunnen 
begroeten. Daarnaast willen wij de familie Rodijk bedanken voor 
deze aangeboden gelegenheid en ze veel succes met het bedrijf in 
de toekomst toewensen. 
 
Beurs Hardenberg 
De beurs in Hardenberg is goed bezocht. We hebben veel klanten 
gesproken en weer heel veel geleerd. Al met al een zeer succesvolle 
beurs. Ook de jaarlijkse actie deed het goed. Raad het aantal 
brokken in de pot. De antwoorden liepen weer zeer uit één. Er zaten 
3819 in de pot en de prijswinnaars zijn bekent. In de eerste week zat 
Sander Tuiter uit Gelselaar met 3800 brokken er het dichtst bij en in 
de tweede week zat Jo Wiggers uit Haarle met 3815 er het dichtst bij.  
De prijswinnaars staan verderop in het Zuid-Oost Salland nieuws 
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Terugblik 
Zoals eerder gemeld is het einde van het jaar het moment om terug 
te blikken. Op personeel vlak hebben we in 2014 2 langdurig zieken 
gehad, namelijk Mark Aarnink en Theo Reefman. Gelukkig zijn ze 
allebei weer aan de betere hand en bijna weer helemaal gezond. 
Daarnaast is er door deze ziekten, ook wat personele veranderingen 
gekomen. We huren nu naast Bart Swinkels ook Walter Wagemans 
in voor extra advisering in de varkenshouderij. Daarnaast is Marleen 
Kogelman in de winkel in Heeten gekomen om het team daar te 
versterken. En per 1 december begint Erma Nijland op het kantoor in 
Haarle om daar extra werkzaamheden door de groei in omzet op te 
pakken. 
 
Op voergebied zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. We 
hebben geen nieuwe voerlijnen geïntroduceerd. Iets wat goed is 
moet je niet veranderen. We zien door de aanpassingen bij met 
name de biggen en vleeskuikens verder verbeterde resultaten. Het 
voer op maat wordt steeds belangrijker in alle sectoren. Hiermee is 
het mogelijk het voer (en dus ook de prijs) nog beter af te stemmen 
op de behoefte van het dier. 
 
In de fabriek hebben we er drie premixsilo’s bij gekregen. Dit geeft 
weer meer flexibiliteit in de productie. Daarnaast zijn er diverse kleine 
aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor was in het verleden 1.000 ton 
per week een hoge omzet. Nu maken we soms 1.200 ton per week. 
 
In Heeten heeft het team door de langdurig ziekte van Theo het werk 
gezamenlijk opgepakt. Het is mooi om te zien hoe geruisloos zoiets 
gaat. Dan merk je goed hoe belangrijk het is om een goed team te 
hebben. 
 
Onze mengvoeromzetten blijven stijgen. Dit terwijl landelijk nu echt 
een duidelijk dalende trend te zien is. Er komen minder dieren door  
de slechte opbrengstprijzen in verschillende sectoren.  
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Hopelijk dat 2015 een beter jaar wordt voor de agrarische sector. 
 
We zijn getroffen door vogelgriep. Op dit moment (moment van 
schrijven) zijn er drie gevallen bekend, maar het lijkt erop dat er zo 
maar weer nieuwe gevallen bij kunnen komen. Ook hier is een goed 
team belangrijk, zodat meteen de juiste hygiëne maatregelen 
genomen kunnen worden.   
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2014. Hiervoor 
wil ik u dan ook hartelijk bedanken. Gezien de gerealiseerde 
technische resultaten bij onze klanten en onze voerprijs van de 
afgelopen tijd, blijven wij een topper in de regio. Wij streven erna het 
altijd beter te doen dan een ander. Iets wat wij in 2015 zeker zullen 
voortzetten. 
 
Ten slotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV 
Zuid-Oost Salland, prettige kerstdagen toewensen en een 
voorspoedig en gezond 2015 voor u en uw gezin alsmede voor uw 
bedrijf. 
 
Hans Verheul 
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Voerefficiëntie melkvee 
 

Voer efficiëntie is een thema dat steeds meer aandacht krijgt van de 
melkveehouder. Doordat er de afgelopen jaren steeds minder 
bemest mag worden is het belangrijk om efficiënt om te gaan met de 
meststoffen die beschikbaar zijn, maar ook is het belangrijk om het 
voer wat geproduceerd is zo efficiënt mogelijk te benutten. Door te 
meten hoeveel voer een koe nodig heeft om 1 kg meetmelk te 
produceren wordt berekend wat de voerefficiëntie is van uw bedrijf 
(vraag ook naar de berekening bij uw voorlichter).  
 
In het onderstaande voorbeeld is weergegeven wat een ondernemer 
kan besparen met het verbeteren van de voerefficiëntie, hierin zijn 
het jongvee en de droge koeien niet meegenomen: 
 
Wanneer een ondernemer de voerefficiëntie van het melkvee weet te 
verbeteren met 0.1 punt (bijv. van 1.4 naar 1.5) bespaard hij circa 
1,13 cent per kg meetmelk. Wanneer uw bedrijf 1.000.000 kg melk 
produceert bespaard u 11.300 euro op uw voerkosten! 
 
Er zijn verschillende factoren die meespelen in de hoogte van uw 
voerefficiëntie. Voorbeelden hiervan zijn: ruwvoerkwaliteit, ras 
koeien, lactatiestadium en leeftijd. Maar op welke manier kunt u op 
uw bedrijf de voerefficiëntie verbeteren? 
 
Lactatie stadium. 

Hoe lager de gemiddelde lactatiedagen hoe hoger de 
voerefficiëntie is. Een koe is vroeg in het lactatiestadium 
efficiënter dan laat in het lactatiestadium. Door de 
tussenkalftijd te beperken kan de efficiëntie verbeterd worden. 
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Droogstand 
Om een goede voerefficiëntie te berekenen moet de 
voeropname van de droogstaande koeien ook meegenomen 
worden. Wanneer een koe droog staat kan ze geen melk 
produceren maar neemt ze wel ruwvoer op, wanneer een koe 
korter droog staat kan de 
voerefficiëntie worden 
verbeterd.  

 
leeftijd 

1e en 2e kalfs koeien hebben 
voer nodig voor groei, dit gaat 
ten koste van de voerefficiëntie. Wanneer de gemiddelde 
leeftijd van de koeien wordt verhoogd kan de voerefficiëntie 
verbeterd worden. 

 
Vervangingspercentage  

Het is belangrijk om het vervangingspercentage van uw bedrijf 
zo laag mogelijk te houden. Zoals al eerder gezegd gaan 
oudere koeien efficiënter om met voer, maar ook hoeft er 
minder jongvee aangehouden te worden. Er wordt op het 
bedrijf dus minder voer gebruikt door het jongvee en er kan 
een hogere voerefficiëntie worden gerealiseerd. 

  
Productie niveau 

Hoe meer melk een koe produceert hoe beter de 
voerefficiëntie is van de koe. De oorzaak hiervan is dat een 
koe voer nodig is voor groei en lichaamsonderhoud. Wanneer 
een koe meer melk produceert wordt het percentage 
onderhoudsvoer per kg melk dus minder. 

 
Genetische aanleg 

Hoe melktypischer de koe hoe beter de voerefficiëntie. 
Holstein en jersey zijn de betere rassen wat betreft voer 
efficiëntie. 
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Ruwvoerkwaliteit 
Bij  een betere kwaliteit en dus een hogere energie en 
eiwitdichtheid, zal er meer geproduceerd worden uit een kg 
drogestof. 

 
Door het invullen van de kringloopwijzer wordt automatisch de 
voerefficiëntie voor uw bedrijf uitgerekend.  Dit is de voerefficiëntie 
over het gehele bedrijf, hier worden dus ook de droge koeien en het 
jongvee in mee berekend. De gemiddelde voerefficiëntie van de 
bedrijven in de kringloopwijzer is 1,04. 
 
Het vergt veel energie om dagelijks of wekelijks de voerefficiëntie 
van uw gehele bedrijf te berekenen. Om het werkbaar te houden is 
het makkelijker om de voerefficiëntie van het melkvee te berekenen 
en het jongvee en de droge koeien buiten beschouwing te laten. 
Door dagelijks of wekelijks uw voerefficiëntie te berekenen heeft u 
een goed beeld van uw bedrijf en kunt u bijsturen waar nodig. 
Wanneer u graag in beeld wil hebben wat uw voerefficiëntie is willen 
onze voorlichters u graag helpen bij het bedenken van een 
praktische invulling hiervan. 
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Marktinfo 
 
Onlangs is op een vleesvarkensbedrijf in Gelderland een milde 
variant van het PED-virus vastgesteld. Op het bedrijf waren 
problemen met diarree, maar de varkens herstelden spontaan.  
De exacte oorsprong van het virus en de plaats van herkomst 
is niet bekend. Op het nabijgelegen  
zeugenbedrijf dat de biggen aan het betreffende 
vleesvarkensbedrijf levert, zijn geen verschijnselen  
waargenomen, Ook is het virus niet gevonden 
 
De situatie lijkt sterk op de situatie die medio Augustus 
in Duitsland is waargenomen: enkele vleesvarkensbedrijven zonder 
verhoogde uitval, maar met typische diarreeverschijnselen. Op deze 
Duitse bedrijven bleek het te gaan om een milde variant van PED en 
niet het zeer virulente type dat momenteel voor problemen zorgt in 
de VS. Het opduiken van milde varianten van PED is niet ongewoon. 
Ook elders in Europa zijn enkele gevallen van milde types PED 
beschreven.  
 
De veehouder, dierenarts en overige betrokkenen zijn geïnformeerd, 
zodat zij de maximale hygiëne-eisen in acht kunnen nemen om 
verdere verspreiding te voorkomen. Later deze week zullen de 
varkens onder gecontroleerde omstandigheden geslacht worden. 
Omdat het om een zogenaamde bedrijfsgebonden aandoening gaat, 
is er geen meldingsplicht. Het virus is niet overdraagbaar op mensen 
en vormt geen gevaar voor de voedselveiligheid. Momenteel vindt 
een nadere typering van het virus plaats om definitief te bepalen om 
welke variant het gaat. Deze specifieke typering neemt naar 
verwachting anderhalve week in beslag. 
 
Hopelijk loopt het deze keer met een sisser af en blijft het bij een 
individueel geval. Ook is er nog geen sprake van de agressieve 
variant die in de VS rondwaart. Toch kan de schade van de  
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chronische variant op termijn wel groter zijn dan de variant die veel 
uitval geeft. PED is geen aangifteplichtige ziekte en geen zoönose, 
maar kan een economische drama tot gevolg hebben als we met een 
uitbraak te maken krijgen. Ten eerste omdat de directe schade 
enorm is, ten tweede het vervolg na een uitbraak. De epidemie kan 
overgaan in een algemeen voorkomende ziekte. Een bekende 
voorganger is het PRRS-virus. PED kan dan worden toegevoegd aan 

het lijstje ziekten om rekening mee te 
houden op het bedrijf wat betreft 
vermindering van resultaten, vaccinatie, 
monitoring en eradicatie. 
 
Laat deze uitbraak een waarschuwing zijn. 
Terwijl de angst groot is voor de Afrikaanse 
Varkenspest wat steeds dichterbij komt 
worden we ineens geconfronteerd met een 

misschien wel veel schadelijker probleem. Daarom een goed 
moment om alle hygiënemaatregelen nog eens goed onder de loep 
te nemen en de genomen maatregelen ook strikt uit te voeren. Er valt 
nog veel te doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te 
maken, Niet alleen voor PED maar ook voor andere ziektes. 
 
Extra maatregen die geadviseerd worden boven op de ‘normale’ 
hygiëne maatregelen: 
 
• Als er een vrachtwagen op het erf geweest is die laad- of 

losplaats extra reinigen en ontsmetten. Ook een schone en 
lege auto kan aan de buitenkant vuil bij zich hebben; 

• Minimaliseer het aantal bezoekers in de stal; 
• Strikte bezoekers hygiëne, dit geldt met name ook voor de 

varkenshouder zelf want zij/hij is de bezoeker die het vaakst 
het bedrijf betreedt; 

• Strikte hygiëne rondom het afvoeren van kadavers; 
• Open voersolo`s goed afdekken zodat vogels en ongedierte er 

niet bij kunnen; 
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• Geen machines ( bijvoorbeeld mesttransport, gereedschap) 

delen tussen bedrijven; 
• Nesttranssportvoertuigen moeten grondig gereinigd en 

ontsmet worden voordat deze worden toegelaten op 
onbesmette bedrijven, gebruik alleen een aanzuigslang; 

• Geen vogels en andere dieren toelaten in de stallen; 
• Houd toegangsdeuren altijd gesloten en op slot; 
• Grondige ongedierte en vliegenbestrijding; 
• Banden van de voertransportauto`s en laarzen van de 

chauffeur grondig ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van 
het bedrijf, gebruik een eigen voerslang; 

• Laat geen gereedschap toe van installateurs dat zij ook op 
andere bedrijven hebben gebruikt of ontsmet dit eerst grondig; 

• Wees attent op dunne mest, bij twijfel uw dierenarts 
raadplegen. 

 
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft inmiddels  
uitstekende testen voorhanden om snel een diagnose 
te stellen,maar alles hangt af van de alertheid van 
varkenshouder en dierenarts. Dit geldt natuurlijk niet alleen 
voor het PED-virus, maar ook voor aangifteplichtige ziekten  
als de ziekte van Aujeszky en Afrikaanse varkenspest. Veel 
dierenartsen en varkenshouders hebben de verschijnselen van deze 
ziekten nooit van dichtbij gezien. Goed signaleren van abnormale 
ziekteverschijnselen en snel handelen zijn van groot belang. 
 
Voorkomen is natuurlijk het beste. Maak het risico zo klein mogelijk 
dat ziektekiemen van buitenaf het bedrijf binnenkomen. Kijk 
eveneens kritisch naar de bio security, ook als er geen directe 
dreiging is van buitenaf. Problemen die je niet hebt, wil je immers 
graag buiten de deur houden. Vooral in de wintermaanden is het 
risico groter, omdat het PED-virus veel langer infectieus blijft bij lage 
temperaturen. 
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Knaagdierenbeheersing Agrarische bedrijven (KBA) 

 
Volgens de wet mogen middelen ter bestrijding van knaagdieren 
alleen gekocht en gebruikt worden door vakbekwame en 
gecertificeerde knaagdierbestrijders. Er wordt echter een 
uitzondering gemaakt voor agrarische ondernemers. 
Vanaf 1 juli 2015 komt deze vrijstelling te vervallen! 
Wilt u dus rodenticiden kopen en/of gebruiken, dan  
moet u in het bezit  
zijn van een  
vakbekwaamheidsbewijs. 
 
Voor diegene die in het bezit zijn 
 van een spuitlicentiepas is het 
 vakbekwaamheidsbewijs  
eenvoudig te behalen. 
U dient dan een kennisbijeenkomst  
welke 1 dagdeel (3 uur) duurt te volgen. Door het volgen van deze 
bijeenkomst krijgt u de toevoeging “KBA”op uw spuitlicentiepas. De 
kosten bedragen in deze situatie  
€ 80,00 
 
Heeft uw geen spuitlicentie, dan dient u een cursus te volgen. 
Deze cursus inclusief examen duurt 2 dagdelen en de kosten 
bedragen dan € 160,00  
 
Als Zuid-Oost Salland willen wij het aantal belangstellenden in kaart 
brengen. Bij voldoende deelname zullen wij 1 of meerdere 
bijeenkomsten organiseren. Wij willen dit in de maanden 
januari/februari organiseren. 
 
Mocht u van bovenstaande gebruik willen maken, meldt u dan aan 
voor 20 december. Aanmelden kan per mail info@zuidoostsalland.nl 
of telefonisch 0548-595662. 

 
 
 

mailto:info@zuidoostsalland.nl
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Uitnodiging Open Dag Wroetstal 

 
Familie Rodijk 
 
Graag nodigen wij u namens de familie Rodijk uit voor het 
bezichtigen van hun nieuwe wroetstal voor vleesvarkens. U bent van 
harte welkom op vrijdag 12 december 2014 van 14.00 tot 20.00 uur. 
 
Het bestaande bedrijf omvatte 700 vleesvarkens. Er is een nieuwe 
stal voor 960 vleesvarkens in 4 afdelingen van 240 stuks bijgebouwd. 
De stal is een zogenaamde wroetstal (eerder bekend als Canadese 
strooiselstal). De insteek hierbij is om de dieren meer ruimte te geven 
en ook te zorgen voor een gescheiden voer-, lig- en mestruimte. De 
hokken bestaan voor 90% uit een dichte vloer, die ingestrooid is met 
een dikke laag strooisel. Achterin het hok zit een rooster, met 
daaronder een mestafvoerketting. De dieren werken het strooisel 
naar achteren. De leefomstandigheden van de wroetstal helpen mee 
aan gezonde vleesvarkens die leven in groepen van 30 dieren. De 
stal voldoet aan het concept beterleven en heeft 1 ster, de 
vleesvarkens worden straks geleverd aan stichting “Het 
Wroetvarken”. Aan één kant van de stal zijn extra ramen geplaatst, 
waardoor er vanaf de wandel/fietsroute die langs de stal loopt een 
mooi zicht is in de stal. 
  
Kenmerken van de stal 
- Wroetstal met functiegescheiden gebieden: vreten, liggen, 

mesten. 
- Dieren liggen in strooiselbed 
- Directe luchtinlaat via zijgevel (om mestgedrag te sturen) 
- Computergestuurde droogvoerinstallatie 
- Chemische luchtwasser met 95% ammoniakreductie 
- Overdekte mestopslag voor vaste mest 
- Stal heeft isolatiemateriaal van brandklasse A1 
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Tijdens deze open dag is er gelegenheid om varkensvlees uit een 
wroetstal te proeven en is er ook vermaak voor de kinderen. 
 

Wij zien u graag op vrijdag 12 december aanstaande. 
Adres: Spekhoekweg 14                                                                                                                                                  

8111 RR Heeten 
 

Wilt u de hygiënemaatregelen in acht nemen en niet in 
bedrijfskleding komen. 
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Najaarsactie  

landbouwplastic/beschermzeilen 
 

U bent van ons gewend dat we jaarlijks een interessante najaarsactie 
hebben voor landbouwplastic. Ook dit jaar komen we weer met deze 
actie. De actie is inmiddels gestart en loopt tot en met 13 februari 
2015. De uitlevering zal in de maand maart plaatsvinden. Wij kunnen 
u 2 soorten plastic aanbieden, namelijk de silotop en de texaleen 
alpha. De texaleen alpha is een folie met een betere treksterkte en 
een betere gasdichtheid. Zeker voor de wat bredere kuilen is het 
daarom niet onverstandig om voor het kwalitatief betere texaleen 
alpha te kiezen i.v.m. de toenemende krachten op het plastic. Silotop 
is leverbaar in breedtes van 6 t/m 16 meter. Texaleen is leverbaar in 
breedtes van 6 t/m 18 meter. Standaard zit er 50 meter op een rol. 
Daarnaast lopen ook de volgende artikelen mee in de actie: 

  Onderfolie 

 Wandfolie 

 Genafil beschermzeilen 

 Zand/grindslurven. 
Kopen tijdens de voorkoop heeft de laatste jaren al gauw een 15 a 
20% prijsvoordeel opgeleverd, dus profiteer van onze messcherpe 
aanbiedingen. Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met ons 
kantoor in Haarle. 
 

Bestrijding Paarse Dovenetel 
 

Paarse dovenetel is een onkruid wat de laatste jaren flink in opkomst 
is.Bestrijding van paarse dovenetel is lastig. Verigal D is één van de 
weinige middelen die uitstekend werkt op  paarse dovenetel. 
Binnenkort wordt de toelating van Verigal D ingetrokken en is het 
middel dus niet meer verkrijgbaar. Wij hebben nog een beperkte 
voorraad Verigal D op de plank staan. Mocht U nog wat willen 
aanschaffen dan kunt u nu dus nog wat in voorraad nemen. 
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Winnaars 

“Raad het aantal brok in de pot”   
 

 
In de pot 
zaten 3819 
brokken. 
Sander Tuitert 
uit Gelselaar 
zat er in de 
eerste week 
er het dichtst 
bij met 3800 
brokjes . 
 
 
 

 
In de tweede 
week van de 
beurs zat Dhr 
J. Wiggers uit 
Haarle er het 
dichts bij met 
3815 brok  en 
zijn zij de 
winaars van 
de 1.000 kg 
brokken.   
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 Even Voorstellen 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Robin Verhoef en ben sinds de maand September aan 
het werk voor CAVV Zuid-Oost Salland in Heeten op de zaterdagen. 
Dit komt omdat Frank Bosman ander werk heeft gevonden en er zo 
een baantje vrij kwam. Ik was net gestopt met voetbal dus dat kwam 
mooi uit toen ze me vroegen. nu wil ik me graag even voorstellen.  

 
Ik ben 17 jaar en woon in luttenberg. 
Eerst heb ik op de basisschool in 
Luttenberg gezeten en daarna 4 jaar op 
het VMBO van Carmel College Salland 
in Raalte. Nu zit ik in het eerste jaar van 
de opleiding Maatschappelijke zorg op 
het MBO in Raalte. Mijn ouders zijn Han 
en Carla Verhoef. Han werkt in de 
fabriek in Haarle. Ook heb ik nog een 
broertje Leon en een zusje Marielle. 
Verder bezorg ik elke ochtend de krant 
en ga ik graag in het weekend wat doen 
met me kameraden. We gaan vaak uit 
naar Zaal Dijk in Lemele of Lucky in 
Rijssen.  
 
Het werken bij de CAVV bevalt me heel 
goed en hoop hier nog lang te blijven! 

             
                                 Groeten Robin 
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