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Aan de leden en afnemers 
 

De beurs in Hardenberg is weer achter de rug. Voor ons een geslaagde 
beurs. Wij hebben weer veel van onze klanten mogen verwelkomen. 
Iedereen deed ook mee met onze actie ‘Richt je pijl op Haarle en win 
1.000 kg voer’. De winnaar wordt verderop in het Zuid-Oost Salland 
Nieuws bekend gemaakt. 
Daarnaast zitten we ook niet stil. We hebben ook weer nieuwe klanten 
mogen verwelkomen en de fabrieksautomatisering gaat steeds efficiënter 
draaien. Hierdoor hebben we niet meer uren nodig om meer productie te 
draaien. Het eind van het jaar nadert en we zien dat we gaan naar een 
mooie afsluiting van het jaar. Wij zullen dit jaar een omzetstijging laten 
zien. Hiermee zien wij dat de weg die wij hebben ingeslagen nu ook zijn 
vruchten gaat afwerpen en dat wij als kleine coöperatie in de regio zeer 
goed kunnen concurreren met de grote producenten. 
 
Grondstofprijzen 
De prijzen blijven onder druk van schaarste doorstijgen. Dit gaat wat 
extremer dan wij hadden verwacht. Wij hebben een best deel vastliggen 
met contracten, waardoor wij ver onder de dagprijs van de grondstoffen 
zitten in de calculatie. Voor 2011 zijn er volgens de experts twee 
mogelijkheden:  

1. Er wordt momenteel gerekend met een krapte van granen tegen 
het oogstseizoen aan. Hierdoor zouden de prijzen in 2011 verder 
stijgen. Deze stijging zien wij momenteel steeds verder doorzetten. 
Echter de verwachte voorraden zijn allemaal ramingen en daarom 
is het maar de vraag of dit ook werkelijk zo is. Dit beeld zal echter 
moeilijk te doorbreken zijn. 

2. De andere optie die wordt besproken is, dat de crisis toch weer 
verder doorzet. Als dit zo is, heeft iedereen weer geld nodig en 
wordt er minder met grondstoffen gespeculeerd. De fondsen 
stappen dan uit de markt. Hierdoor zullen de grondstoffen gaan 
dalen zoals ook in de loop van 2008 het geval was. 

Al met al is het moeilijk te voorspellen wat de prijzen op lange termijn gaan 
doen. Op korte termijn zijn door de steeds terugkomende berichtgeving 
over schaarste, zeker verdere prijsstijgingen te verwachten. 
 



 

3 

Beurs Hardenberg 
Al met al kunnen wij terugkijken op een succesvolle beurs. Onze klanten 
weten ons steeds beter te vinden en daar doen wij het voor. Het is goed 
om van u te horen dat het goed loopt en waar eventueel de verbeteringen 
bij ons mogelijk zijn. Tijdens de beurs hoor ik in ieder geval weer veel 
goede suggesties om onze kwaliteit en service verder te verbeteren. 
De beurs van de intensieve veehouderij was minder druk bezocht als de 
week voor de rundveehouderij. Maar het bezoek aan onze stand was 
beide weken zeer goed te noemen. Volgend jaar zullen wij dus zeker weer 
van de partij zijn. 
 
GMP audit en audit VW.nl 
Ook hebben wij onze verplichte audits in het kader van de GMP en 
VoederWaarde.nl weer achter de rug. De resultaten van beide audits laten 
zien dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. En nog 
belangrijker is dat het kwaliteitsbewustzijn van onze medewerkers zeer 
hoog is. Door deze bewustzijn kunnen wij de hoge flexibiliteit met een 
hoog kwaliteitsniveau blijven leveren. 
  
Voerleveranties aan Friesland Campina leden 
De afgelopen weken is er wat onrust ontstaan of de meeste 
mengvoerbedrijven nog wel goedgekeurd zijn om voer te leveren aan 
Friesland Campina boeren. Wij hebben hier contact over gehad en het 
blijkt, dat alle Safe feed deelnemers (waar wij ook onder vallen) tot in ieder 
geval 1 januari 2011 goedgekeurd zijn. Hierdoor zijn wij ook op de lijst van 
goedgekeurde voerleveranciers van oktober 2010 te vinden. Dit terwijl op 
de begeleidende brief staat, dat alle voerleveranciers een goedkeuring van 
uiterlijk 3 jaar hebben.  
 
Trafo en aansluiting vervangen 
De tweede week van november is ook onze schakelkasten en trafo 
vervangen. Enexis wilde in het kader van veiligheid uit voorzorg bij ons de 
schakelkasten vervangen. Doordat onze trafo ook op leeftijd was is 
besloten om de trafo tegelijkertijd te vervangen. Hierdoor is er op 18 t/m 
22 november heel wat activiteit voor onze fabriek geweest. De 
werkzaamheden duurden wat langer als gepland door een foute levering 
van een leverancier.  
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Terugblik 
Met het naderen van het einde van het jaar is het goed om terug te 
blikken. Allereerst zien wij dat de weg die is ingeslagen zijn vruchten 
afwerpt. Klanten zijn trots om van Zuid-Oost Salland te voeren en halen 
daar ook goede prestaties bij. Daarnaast zien ook nieuwe klanten dit 
voordeel. Wij hebben onze positie van natuurlijk goed in de regio nog 
meer kunnen versterken en de klanten weten onze kwaliteit en service te 
waarderen. 
 
Het is jammer te constateren, dat het in bepaalde sectoren heel slecht 
gaat. En dan met name de varkenshouderij. Daarom willen wij daar ook op 
inspelen, om de vaste marge op het voer zo laag mogelijk te houden. 
 
Intern zijn er wat veranderingen geweest. Door de verhoogde productie en 
meer zelf onderhoud uitvoeren is Niek Schoot Uiterkamp bij ons in dienst 
gekomen. Hierdoor kunnen wij kosten in onderhoud verder omlaag 
brengen. Daarnaast zal per 1 december Marcel Vree Egberts in de winkel 
starten. 
In 2010 zijn wij gestart met het verder concretiseren van onze plannen 
naar de toekomst. De leden en omwonenden hebben de plannen positief 
ontvangen en wij hopen in 2011 het groene licht van de gemeente op alle 
vergunningen te krijgen. 
 
Ook op voergebied is het een en ander veranderd. De samenwerking met 
Twilmij voor onze zeugenvoeders is geheeld ingevuld. Dit heeft 
geresulteerd in nieuwe voerlijnen die goed presteren bij onze klanten. 
Daarnaast zijn de vleesvarkensvoerlijnen verder geoptimaliseerd. In de 
rundveehouderij en geitenhouderij is nog meer voer op maat (in meel of 
brokvorm) gekomen. Een service die wij eenvoudig aan onze klanten 
kunnen bieden. 
 
Het gestarte initiatief VoederWaarde.nl heeft bijna één jaar gedraaid en 
onze leden waarderen deze openheid en garantie. Mede door de nu hoge 
grondstofprijzen laait de discussie over rommelen met voer weer op en wij 
kunnen met VoederWaarde.nl aantonen dat wij dat niet doen. Het past 
gewoon perfect bij onze transparante werkwijze. 
 
We hebben een nieuwe oplegger van 32 ton aangeschaft. Deze zal pas in 
juni 2011 geleverd worden. Maar de noodzaak ervan is duidelijk. Onze 
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chauffeurs maken overuren om het voer bij de klant te krijgen. Wij zien 
dan ook, dat onze afzet goed doorstijgt. 
Ook in de fabriek hebben wij het vetcoaten geïnstalleerd. Het werkt nog 
niet geheel naar behoren. Maar als de coating op perslijn 3 goed draait, 
zal ook perslijn 1 en 2 omgebouwd worden. Daarnaast is de besturing van 
perslijn 3 vernieuwd. Deze wordt momenteel nog verder geoptimaliseerd 
waardoor de capaciteit van de lijn nog steeds verder toeneemt. 
 
Dit alles is mogelijk gemaakt door u als lid/afnemer in 2010. 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. Iets wat wij in 2011 zeker zullen voortzetten. 
 
Tevens wil ik u er graag op wijzen om met de komende feestdagen graag 
tijdig uw bestelling te plaatsen. 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. Gelukkig vallen de feestdagen gunstig, maar toch is het 
handig om tijdens de feestdagen iets eerder de planning te kunnen 
maken. 
 
Tenslotte wil ik u en uw gezin namens alle medewerkers van CAVV Zuid-
Oost Salland prettige kerstdagen toewensen en een voorspoedig en 
gezond 2011 voor u en uw gezin alsmede voor uw bedrijf. 
 
Hans Verheul 
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CAVV Zuid-Oost Salland past premix  
in kernvoeders voor melkvee aan 

 
De trend van de laatste jaren met steeds minder spore-elementen in het 
ruwvoer blijft zich voortzetten. Zoals ook dit jaar weer blijkt uit de 
kuilmonsters, zijn de gehalten van deze elementen vooral op zandgrond 
laag tot zeer laag. Dit was aanleiding voor ons nog eens kritisch te kijken 
naar ons assortiment hoe op een eenvoudige manier deze elementen 
aangevuld kunnen worden. Hiervoor hebben we een aantal kuilen van dit 
jaar doorgerekend op rantsoenniveau. Hier kwam uit dat als wij onze 
normale premix zouden gebruiken, we vooral een tekort zouden krijgen 
aan: Koper, Selenium, Jodium en Vitamine E. 
In onze kernvoeders, bijvoorbeeld Eiwitbrok pro, SoyaRaapbrok, 
Eiwitkernbrok plus, zit standaard Krijt, Zout en 1,25% premix toegevoegd. 
Ook in de meeste klanteigensamenstellingen zijn deze 
vitaminen/mineralen toegevoegd. 
In de meelmengsels wordt niet standaard wat toegevoegd. Na overleg is 
dit uiteraard mogelijk via een klant specifieke samenstelling. 
De premix die we hiervoor gebruiken is zeer geconcentreerd en wordt 
geleverd door Premervo. In overleg met hun hebben wij besloten een 
eigen premix te laten samenstellen waarbij genoemde elementen fors zijn 
verhoogd. 
De volgende verhogingen hebben wij doorgevoerd: 

• Koper:  + 50% 

• Selenium: +40% 

• Jodium: +75% 

• Vitamine E: +100% 
 
Indien van bovengenoemde kernvoeders ongeveer 2 kg wordt gevoerd, 
dan is de behoefte aan vitaminen/mineralen voldoende gedekt. 
Uiteraard kan er voor worden gekozen om specifieke vitaminen/mineralen 
mengsels in te zetten, zoals vruchtbaarheidsmineralen, 
gezondheidsmineralen of onze eigen ZOS mineralen compleet. 
Uit bovenstaande blijkt dat vooral als u meelmengsels als correctievoer 
voert aan het voerhek, het zaak is goed te letten op welke wijze de 
vitaminen/mineralen verstrekt worden.  
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Wat betekent Schothorst Feed Research  
voor ons in de melkveehouderij? 

 
Wij als CAVV Zuid-Oost Salland zijn aangesloten bij het onderzoeks-
instituut Schothorst Feed Research(SFR). Wij halen hier onder andere 
onze kennis voor nutritie en begeleiding van onze klanten weg. We zullen 
hier nader ingaan op onze samenwerking met dit instituut. 
SFR is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat verankerd is in de 
Nederlandse diervoersector. Het uitgangspunt daarbij is het verbeteren 
van de concurrentiepositie van hun opdrachtgevers. Zij ondersteunen de 
verschillende schakels in de diervoedersector met kennis over 
grondstoffen, toevoegingen, nutriëntbehoeften en de relatie tussen 
voeding en gezondheid. De onderzoeksresultaten en voederadviezen 
hebben betrekking op meer dan 20 miljoen ton diervoeder per jaar! 
Onze coöperatie neemt deel aan het basispakket en het collectief 
onderzoek rundveehouderij (COR). 
SFR is gespecialiseerd in praktisch verteringsonderzoek, resulterend in 
matrixwaarden voor grondstoffen, waarmee technische resultaten van 
samenstellingen in de veehouderij gestandaardiseerd kunnen worden. Ten 
opzichte van andere gepubliceerde tabellen bestaat er een significant 
economisch voordeel bij het gebruik van de gedetailleerde grondstoffenlijst 
en de voedernormen van SFR. 
De deelnemers aan het basispakket ontvangen deze unieke 
grondstoffenlijst en voederadviezen voor mengvoeders. Hierbij mogen wij 
gebruik maken van hun specifieke kengetallen, onder andere WDVE, FEB, 
glucogene nutriënten, etc. 
De onderzoeksthema’s worden jaarlijks vastgesteld, de resultaten 
gerapporteerd en verwerkt in de tabellen. Daarnaast worden wij 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de wetenschap en de sector 
door middel van actueel berichten, circulaires, literatuurstudies en 
studiedagen.   
Onze deelname aan het collectief onderzoek rundveehouderij houdt in dat 
wij mede-financierder zijn van gezamenlijk onderzoek van 16 
mengvoerbedrijven: 12 binnenlandse en 4 buitenlandse bedrijven. Het 
totale budget van deze bedrijven wordt gedurende 2 jaar ingezet voor 
onderzoek op veevoedkundig gebied. Deze onderzoeken worden door de 
bedrijven zelf aangedragen en door SFR uitgevoerd. Dit houdt ook in dat 
wij alleen exclusief kunnen beschikken over de onderzoeksresultaten van 
deze proeven.  
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Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een groot praktijkonderzoek op SFR 
naar het verlagen van eiwitgehalte in het rantsoen. Hierbij wordt 
vastgesteld wat de invloed is van het langdurig voeren van een rantsoen 
beneden de eiwitnormen op de productie en gezondheidsparameters van 
koeien. 
 
Voor de directe ondersteuning van onze buitendienst maken wij ook nog 
gebruik van de volgende zaken: 

− Zootechnische ondersteuning: 6-8 keer per jaar worden de voorlichters 
van aangesloten coöperaties van kennis voorzien over allerlei 
actualiteiten die op dat moment spelen 

− Nutritiebijeenkomsten: 3 keer per jaar worden de nutritionisten 
uitgenodigd om actuele kennis van grondstoffen en producten bij te 
spijkeren 

− Samen met CAV Den Ham en De Samenwerking Rouveen hebben we 
2 keer per jaar een bijeenkomst over specifieke onderwerpen die hier 
in de regio spelen 

− Inhuren van consultancy uren van SFR voor gezamenlijk 
bedrijfsbezoek om problemen te analyseren en op te lossen. 

 
Zoals u bovenstaand ziet worden op vele manieren bijgehouden qua 
kennis op voedingsgebied. Ook kunnen wij gebruik maken van kennis van 
onze toeleveranciers: o.a. leverancier van premixen PreMervo en de 
kunstmelkproducenten. 
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Structuur/strooisel 
 

De wintermaanden staan voor de deur. Deze maanden zijn traditioneel 
lastig voor het leveren van strooisel producten. 
Voor wat betreft houtvezel en zaagsel verwachten wij dit jaar aanzienlijk 
minder problemen. De voorraden zijn groter en daardoor zullen de 
leveringen beter doorlopen. 
De verwachtingen naar komend voorjaar zijn voor wat betreft prijs minder 
positief. Vanuit de bouw zal de aanvoer teruglopen en zullen de voorraden 
verkleinen. Wij verwachten dan ook prijsstijgingen in het voorjaar. 
Voor de stroproducten zijn de verwachtingen ronduit slecht (gehakseld 
stro, gemalen koolzaadstro en rapsody). 
Er is beduidend minder stro gewonnen en ook de kwaliteit is dit jaar 
minder. Met name voor de structuurbron rapsody verwachten wij grote 
problemen. 
De vraag vanuit de rundveehouderij is enorm en de voorraden zijn klein. 
Grote balen (300 kg) rapsody zijn al geruime tijd niet of nauwelijks 
leverbaar. Daarnaast komen er al wachttijden voor de verpakte variant (20 
kg). 
Gezien het feit dat structuur in de meeste rantsoenen noodzaak is raden 
wij u aan (indien mogelijk) om van de rapsody een voorraad aan te leggen 
Nieuwe oogst is pas in augustus 2011 weer beschikbaar, dus laat u niet 
verrassen. 
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Studieavond Wabo en Natuurbeschermingswet 

 
Maandagavond 15 november jl. hebben wij een studieavond 
georganiseerd voor onze leden en afnemers in de sporthal in Haarle. 
De zaal zat behoorlijk vol met ongeveer 40 personen 
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(Wabo) van kracht. Jan Hulsman deed de opening en heeft de inleider 
voor deze avond voorgesteld. De inleider was Vincent van ’t Erve van Van 
’t Erve advies uit Raalte. 
 
Vervolgens kwam Vincent van ’t Erve aan het woord. Hij heeft uitgelegd 
waarom de WABO en het doel van de WABO.  
De WABO is tot stand gekomen om verbetering van de dienstverlening, 
vermindering van administratieve lasten en tegengaan van 
tegenstrijdigheden in besluiten. 
Het zal ook sneller duidelijk zijn voor aanvrager en bezwaarmaker. 
Een aantal vergunningen kunnen vergunningsvrij worden gebouwd. De 
hele procedure, wat wel en wat niet, is doorgenomen. 
Vervolgens heeft Vincent de Natuurbeschermingswet besproken. Een 
ieder was voor het eigen bedrijf aan het invullen hoe dit uitpakte. 
Sinds april 2010 is er een beleidskader en beleidsregel voor Natura 2000 
gebieden. Aanleiding was een te hoge Stikstofdepositie. De 
uitgangspunten zijn: Winst voor de natuur, het is niet provinciaal op te 
lossen en er is ruimte voor bedrijfsontwikkeling. 
Er is een emissieplafond ingesteld. Er kunnen technieken toegepast 
worden dat er minder uitstoot is en er kan ammoniak aangekocht worden.  
 
Het was een bijzonder leerzame avond en ieder had voor zijn eigen bedrijf 
bekeken wat te doen bij een 
uitbreiding of doorgaan met 
minder uitstoot.  



 

11 

Vleeskuikenbesluit 
 
Op menig bedrijf is de AID/VWA al geweest voor de ingangscontrole 
vanwege de aankomende wijzigingen in het vleeskuikenbesluit. Naast het 
opmeten van het werkelijke staloppervlak is met name ook bekeken of van 
alle installaties een handleiding aanwezig is. Daarnaast richt de controle 
zich op het bijhouden van de uitval per dag op een stalkaart.  
 
Deze uitval zal later gebruikt worden om aan te tonen dat de uitval onder 
de daarvoor gestelde maximum norm blijft. Echter of alleen de getelde 
uitval of juist de opzet- en afleveraantallen hiervoor maatgevend worden, 
is nog niet duidelijk. Bijhouden is wel belangrijk. Zorg er dan ook tevens 
voor dat deze uitval van de stalkaart ook ingevoerd wordt als uitval op de 
veesaldo kaart. Hiermee voorkomt u discussie.  

 
 

Verwarming 
 
In de praktijk worden op diverse bedrijven warmtewisselaars ingezet om 
de stookkosten te drukken. Wij zien hier een duidelijke verlaging van de 
verwarmingskosten en iedereen die er mee werkt kan het stalklimaat beter 
in de hand houden zonder dat de verwarming dag en nacht draait. Een 
aantal warmtewisselaars werken met een ingebouwde verwarming, 
aangesloten op bijvoorbeeld een cv ketel. Schakel deze niet te laat uit. 
Door extra opwarming van de inkomende lucht tot een temperatuur (ver) 
boven de staltemperatuur krijg je heel andere luchtbewegingen in de stal 
dan je zou wensen. Gebruik in een dergelijk geval deze extra verwarming 
alleen de eerste dagen als de wisselaar alle verse lucht de stal inbrengt. 
Zodra het normale ventilatiesysteem inschakelt, kan deze extra 
verwarming uit. 
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Richt je pijl op Haarle en win 1.000 kg voer 
 
De tweede keer op de beurs in Hardenberg is wederom een zeer groot 
succes gebleken. Wij zullen volgend jaar ook zeker weer van de partij zijn. 
Ook de actie waarmee 1.000 kg voer gewonnen kon worden was een 
groot succes. Meer dan 1.000 bezoekers hebben een poging gewaagd. 
Uiteindelijk is er drie maal in de Bulls-eye gegooid  
Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn en dat is geworden Jasper 
Reimert aan de Poggenbeltweg in Haarle. De 1.000 kg gratis voer komt op 
hun mooie melkveebedrijf zeker van pas. Hans Verheul heeft op 22 
november de prijs in de vorm van een cheque aan Jasper Reimert in 
Haarle overhandigd en binnenkort zal de 1.000 kg voer worden 
afgeleverd. 
Alle andere deelnemers, die ervoor gezorgd hebben, dat de actie zeer 
geslaagd was, willen wij via deze weg ook bedanken. Wij hopen iedereen 
volgend jaar op de beurs in Hardenberg met onze nieuwe actie weer te 
verwelkomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overhandiging van de prijs aan Jasper Reimert door directeur Hans Verheul. 
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Werkzaamheden Haarle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkzaamheden voor het vervangen van de schakelaar voor de hoogspanning 
en trafo. Door het verkeerd leveren van de aansluitingen, zijn de werkzaamheden 
enkele dagen uitgelopen. 

 
Beurs Hardenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mooie hoekopstelling met de foto’s van onze trotse klanten kreeg veel 
complimenten. Door de vele bezoekers, waarvan veel eigen klanten, is de beurs 
een succes geworden. Wij hopen dan ook iedereen volgend jaar in Hardenberg 
weer te begroeten. 
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Aanbiedingen zijn de hele maand december geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

VOERTONNEN 
 

20% korting op alle 

modellen voertonnen 

 

 

 

 
VOEDERHUISJES 

 

Bij aankoop van een 

voederhuisje (staand model) een 

GRATIS wintervoederpakket 

t.w.v. € 3,75 
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OPENHAARDHOUT 
 

� Zak 22 dm3 

� Eikenhout 

� Brandklaar 

3 zakken voor € 11,- 
 

Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

THERMOLAARZEN 
‘THERMOTOP’ 

 

� 30% lichter  

� Isolerend tot -40ºC 
 

van € 99,95 

Nu voor  € 79,50  
incl. 1 paar losse inlegzolen 

 

 

VOORJAARSBLOEMBOLLEN 
 

Alles voor de HALVE prijs 

             OP = OP Alleen in Heeten verkrijgbaar. 
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STROOIZOUT 
 

Laat u niet verrassen door 

plotselinge gladheid! 

 

10 kg  € 3,25 

25 kg  € 5,95 

 
VUURWERK 

 
Uw specialist in vuurwerk! 

U kunt online bestellen via www.zuidoostsalland.nl 

Gratis vuurwerk tijdens de voorverkoop zowel met de 

folder als via internet. 

Heeft u geen folder ontvangen dan kunt u er een 

afhalen in de winkels te Haarle en Heeten. 

 

Verkoopdagen  

Vuurwerkwinkel Heeten 

29 dec 8.30-17.30 

30 dec  8.30-17.30 

31 dec  8.30-15.00  
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GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN  
WINKEL HEETEN 

 
Maandag 3 januari 2011 is de winkel in 

Heeten de hele dag gesloten i.v.m. 

inventariseren. 

 

Vanaf dinsdag 4 januari heeft de winkel 

in Heeten nieuwe openingstijden. 

 

Ma    8.30-12.30 

Di t/m vrij  8.30-18.00 

Za     8.30-16.00 
                          

 

18 

Nieuwtjes 
 

TE KOOP 
 

Voercomputer + 6 tons silo + vijzel + 1 voerstation. 
 

Nadere informatie: 0548-595 521 
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Foto’s van de maand 
 
 

 
 

 
Onze eigen Lego-

bulkwagens 
Ingestuurd door Jelle 

Verheul 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

Ook de Sint haalt 
zijn cadeautjes bij 

Zuid-Oost Salland!  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ook een leuke foto? Stuur het dan naar 
info@zuidoostsalland.nl  


