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Aan de leden en afnemers 
 
Na een mooie zomer met soms wat te droge momenten, is er 
inmiddels voldoende regen gevallen. De grasopbrengst is goed en 
de graan oogst is grotendeels achter de rug. Door het mooie weer is 
het graan goed binnen gekomen. Door de haast zie je toch, dat er 
granen met een te hoog vochtpercentage geoogst worden. Het blijft 
gewoon belangrijk om van te voren een monster op vocht te laten 
analyseren om te voorkomen dat graan extra gedroogd moet 
worden. Dit kunnen wij altijd voor u uitvoeren. 
De maïs groeit nu ook hard en de kolven komen er mooi in. Dit jaar 
lijken we een goede ruwvoerwinning te hebben. De oogsten 
wereldwijd zijn zeer goed en dat zien we terug in dalende 
grondstofprijzen. 
De mengvoerprijs is zakkende en zal voorlopig verder doorzakken. 
We hebben er lang op moeten wachten maar alle grondstoffen zijn 
gedaald, wat betekent een mooie daling van de mengvoerprijs.  
De opbrengstprijzen zijn ook gedaald, dus de lagere mengvoerprijs 
hebben we ook hard nodig. Het lijkt soms net, dat de 
opbrengstprijzen voorlopen op de verwachting van de mengvoerprijs. 
 
Grondstofprijzen 
De opbrengsten van de oogsten in Europa zijn goed en dat zal een 
verdere daling van de grondstofprijzen niet weerhouden.  
De verwachting is dan ook, dat de komende maanden de 
mengvoerprijzen verder door zullen dalen  
 
Mengvoeromzet 
De stijging van onze omzet blijft mooi doorlopen. Momenteel zitten 
we op ruim 7 % t.o.v. vorig jaar. Dit is ook wat we willen bereiken, 
want de bestaande klant blijft het belangrijkste. Nieuwe omzet mag 
nooit ten koste van de service aan bestaande klanten gaan. Deze 
omzetstijging is goed behapbaar. 
De stijging is er bij ons, ondanks de dalende markt in Nederland.  
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Hiermee laten we zien, dat wij als kleine speler het zeer goed doen in 
onze regio. Voor deze stijging willen wij u als klant hartelijk bedanken 
en wij hopen u ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn. 
Heeft u nog suggesties voor verbetering, laat het ons dan weten. Wij 
vinden het heel belangrijk hoe u als klant over ons denkt.  
 
Maïsdemodag 
Op vrijdag 12 september organiseren wij ’s middags onze jaarlijkse 
maïsdemodag. Deze demo zal gecombineerd worden met de 
spuitlicentie verlenging. Als u zich hiervoor van te voren aanmeld, 
kunt u hiermee ook één punt voor uw spuitlicentie krijgen. 
De maïs staat er goed bij en met het demoveld hebben we zelf de 
krant gehaald. Binnenkort komt er nog een officiële uitnodiging. 
 
Nieuwe collega 
Tevens kan ik u melden, dat sinds augustus Marleen Kogelman uit 
Heeten ons is komen versterken in de winkel in Heeten. Wij willen 
Marleen veel plezier toewensen als collega. 
 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn 
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht 
de verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u 
als klant er het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben 
ondervonden, onze excuses voor het ongemak. 
 
 
Hans Verheul 
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Weekend van het Varken 2014 
 

Varkenshouders nodigen burgers uit 

  
40.000 bezoekers  
Op Zaterdag 13 en zondag 14 september zetten 36 varkenshouders 
hun bedrijf open om burgers te ontvangen. Varkens in Zicht 
organiseert dit evenement voor het zevende jaar. Het afgelopen jaar  
werden meer dan 1 miljoen burgers uitgenodigd via een huis-aan-
huis folder. Zo’n 40.000 mensen bezochten toen de bedrijven tijdens 
het Weekend. 
  
Grote uitdaging  
Dit jaar is met het afbouwen van het Productschap Vee en Vlees het 
budget voor de organisatie van het Weekend van het Varken meer 
dan gehalveerd. Het uitnodigen van burgers rond de 36  
deelnemende bedrijven moet op een andere manier gebeuren.  
Daarom hebben LTO, NVV en NAJK de handen ineen geslagen. Zij 
roepen hun eigen achterban (leden) op om mee te werken samen 
een miljoen burgers uit te nodigen voor het Weekend van het 
Varken. Een grote uitdaging, maar met de hulp van alle 
varkenshouders en de periferie moet het mogelijk zijn grote aantallen 
burgers op de been te krijgen.  
 
Start campagne  
Vanaf 1 september start de campagne ‘Kom naar het Weekend van 
het Varken en ontmoet de boer”.  
Via radiospotjes, websites en social media worden mensen 
uitgenodigd. Dat is ook het moment dat varkenshouders in hun eigen 
omgeving aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld door scholen te 
bezoeken, flyers te verspreiden op drukke plekken (pleinen, 
supermarkten), de lokale pers in te lichten en  
burgers in de nabije omgeving persoonlijk uit te nodigen.  
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Weekend van het Varken 2014 
Ook in 2014 zetten de varkenshouders weer hun staldeuren open 
tijdens het Weekend van het Varken. Iedereen is van harte welkom 
op zaterdag 13 en/of zondag 14 september. Je kunt dan zelf zien en 
ervaren hoe varkens op de boerderij gehouden en verzorgd worden. 
De boer een de boerin zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden. 
Er worden daarnaast allerlei leuke activiteiten op de boerderij 
georganiseerd. Dus kom ook naar het Weekend van het varken.  
 
Leuk en educatief uitje 
Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bezoekers het 
Weekend van het Varken een leuk gratis uitje vindt. "De kinderen 
vonden het geweldig en mama ook" is één van de reacties.  
 
Biggen knuffelen, springkussen, schilderen  
Op elke boerderij zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd zoals biggen 
knuffelen, schminken, schilderen, 
knutselen, snuitschieten  (voetballen) en 
springen op het springkussen. Ook zijn er 
bij diverse varkensbedrijven leuke 
kraampjes, kun je het eigen boerderijvlees 
proeven en soms is er zelfs live muziek!  
 
Vind een bedrijf bij jou in de buurt  
 
Boerderij Aan 't Zandeinde | Lemele  
 
Adres  
Zandeinde 1,  
8148 PS Lemele  
 
Openingstijden 
zomerperiode: 9.00 - 21.00 uur  
winterperiode: 11.00 - 16.00 uur  
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Openingstijden Weekend van het Varken: 
zaterdag 13 september: 11.00 tot 17.00 uur  
 
Activiteiten met het Weekend van het Varken:  
- uitleg varkens  
- leuke spellen voor de kinderen  
- bigknuffelen  
 
Over onze boerderij  
Aan 't Zandeinde, van Anneke Jeeninga en Gerdy Hasselhorst-
Bloten, is een kijk-, doe- en 
zorgboerderij. Het is geen 
gewone boerderij, maar er is van 
alles te beleven. Zo zijn er van 
maandag tot en met vrijdag altijd 
hulpboeren aanwezig, die helpen 
met de verzorging van alle 
dieren. Het is ook mogelijk om je 
verjaardag op onze boerderij te vieren.  
 
Op de boerderij worden 50 moedervarkens (zeugen) gehouden. Dit 
is ten opzichte van een reguliere varkenshouderij een kleine 
boerderij. Maar onze dieren worden wel op dezelfde manier 
gehouden en verzorgd. Je kunt het hele jaar door bij ons varkens 
komen kijken!  
 
 
Boerderij Klein Hofmeijer | Broekland  
 
Adres 
Wijheseweg 29  
8107 PJ BROEKLAND  
 
Openingstijden Weekend van het Varken  
zaterdag 13 september: 11.00 - 17.00 uur  
zondag 14 september: 11.00 - 17.00 uur  
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Activiteiten tijdens het Weekend van het Varken  
- biggen knuffelen 
- springkussen  
- hapjes en drankjes  
 
Over de boerderij:  
Op de boerderij worden 200 moedervarkens (zeugen) en 1200 
vleesvarkens gehouden. De biggen die op het bedrijf geboren 
worden, blijven op de boerderij totdat ze groot genoeg zijn en 
verkocht worden voor het vlees. Elk jaar krijgt iedere zeug twee keer 
biggen. Per keer worden er wel 
14 biggen geboren. De biggen 
worden in de kraamkamer 
geboren. Op de boerderij heet 
een kraamkamer een kraamstal. 
Hier kan boer Eddy veel 
aandacht geven aan het 
moedervarken en de pasgeboren 
biggen. Na 4 weken hebben de 
jonge biggen de moeder niet 
meer nodig. Ze worden dan in de speciale biggenruimte gehouden.  
 
Wist je dat:  
- Een beer een vadervarken is  
- Vadervarkens niet op de boerderij leven  
- Ieder varken een oorbel in heeft  
- Op deze oorbel het identificatienummer van de boerderij staat         
vermeld  
- Op deze manier het hele leven van het varken traceerbaar is.  
 
Wil je meer weten kom dan 14 of 15 september naar de boerderij van 
Eddy Klein Hofmeijer. Je kunt dan zelf zien en ervaren hoe varkens 
gehouden en verzorgd worden. Boer Eddy is aanwezig om al je 
vragen te beantwoorden.  
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Boerderij Noordman| Lemelerveld  
 
Adres  
Haarweg 22  
8152 DJ Lemelerveld  
 
Openingstijden Weekend van het Varken  
Zaterdag 13 september: 11.00 - 17.00 uur  
Zondag 14 september: 11.00 - 17.00 uur  
 
Activiteiten tijdens het Weekend van het Varken  
- springkussen  
- knutselen  
- rondleiding door de stal  
- schminken  
 
Over deze boerderij  
Op onze boerderij leven 4000 vleesvarkens en 300 moedervarkens. 
De meeste moedervarkens leven op onze boerderij gelegen aan de 
andere zijde van de weg. Daar worden de biggen geboren en ze 
komen naar deze boerderij als ze 10 weken oud zijn. De biggen 
wegen dan 25 kilogram. De varkens krijgen op deze boerderij twee 
maal per dag vers eten. Ze kunnen de hele dag eten en drinken. 
Speciaal aan deze stal is de manier van bouwen. Door het gebruik 
maken van deze bogenstal komt er zeer veel 
daglicht in de stal. Er is een natuurlijk dag- 
en nachtritme in de stal. Dat vinden onze 
varkens erg prettig. Na 4 maanden verkopen 
wij onze varkens voor het vlees. Zij wegen 
dan ongeveer 115 kilogram.  
 
Wist je dat?  
Wist je dat er van onderdelen van het varken veel producten 
gemaakt worden. Zo wordt er van de botten gelatine gemaakt. 
Gelatine wordt verwerkt in heel veel producten zoals winegums, ijs, 
wijn en bier. Wil jij meer weten over de varkenshouderij kom dan 14 
of 15 september ons bedrijf bezoeken!  
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Boerderij An 'n Dwarsdiek | Ommen  
 
Adres  
Dwarsdijk 3  
7731 RV Ommen  
 
Openingstijden  
In de zomerperiode van 10.00 - 20.00 uur  
In de winterperiode van 11.00 - 16.00 uur  
 
Weekend van het Varken:  
zaterdag 13 september: 11.00 - 17.00 uur  
zondag 14 september: 11.00 - 17.00 uur  
 
Activiteiten Weekend van het Varken:  
- biggenrace  
- kleurwedstrijd  
- big knuffelen  
- schminken  
- snuitschieten  
- quiz  
 
Over deze boerderij  
Kom varkens kijken en bezoek boerderij An'n Dwarsdiek van de 
familie Schuldink. Zij willen graag aan u 
laten zien hoe zij varkens houden. Op 
het bedrijf leven 1200 moedervarkens 
en wekelijks krijgen 56 zeugen 
biggetjes. Er is dus altijd wat te beleven 
op deze boerderij. Kom varkens en 
biggetjes kijken. Een bezoek is gratis en 
je kunt er elke dag, zonder afspraak 
terecht. De varkensstal voldoet aan de eisen van de Maatlat 
Duurzame veehouderij. Dit houdt in dat bij de ontwikkeling van deze 
stal extra eisen zijn gesteld aan de reductie van de 
ammoniakemissie, het welzijn en de gezondheid van de varkens, het 
energieverbruik, het bedrijf en de omgeving. 
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Tips om kuilen broeivrij te houden 
 

Inkuilen 
 

� Zorg voor een schone kuilopslag met een schone aanrij route. 
Dat zorgt voor de minste vervuiling met grond 

 
� Gebruik een conserveringsmiddel. Dat versnelt het 

inkuilproces en houdt de kuil na opening langer stabiel. 
 

� Rij kuilen altijd laagsgewijs aan. 
 

� Kuil in sleufsilo`s hol in. Dat betekent dat de hoogte aan de 
zijwand boven het midden ligt zodat voldoende druk 
uitgeoefend kan worden 
tijdens het aanrijden. De 
zijkanten en de bovenzijde 
van de kuil zijn de 
gevoeligste plaatsen voor 
broei en schimmelaantasting 
 

� Dek de kuil na goed 
aanrijden van de laatste 
vracht direct af. Hoe sneller de kuil luchtdicht is, hoe sneller 
het conserveringsproces begint. 
 

� Koop sterk en betrouwbaar plastic. 
 

� Maak gebruik van beschermingszeilen om beschadiging van 
het plastic door steentjes, wortels of vogels te voorkomen. 
 

� Dek af met een flinke laag grond. Dat geeft druk op de 
bovenste laag voer. Op maïs wordt ook vaak een laag 
aardappelpersvezel gebruikt om druk te geven 
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Uitkuilen 
 

� Laat een kuil voldoende lang dicht om te conserveren. Voor 
het steken van een monster is 3 weken genoeg, maar in de 
praktijk wordt voor voeren vaak zes weken aangehouden. 

 
� Maak voor direct voeren van verse maïs een aparte lage 

rijkuil. Zo houdt u voersnelheid in de direct te voeren kuil en 
kunt u de grote kuil conserveren. 
 

� Maak de kuil pas open op de dag dat u gaat voeren. 
 

� Haal niet meer grond van de 
kuil dan nodig, zo houdt u 
druk op het ingekuilde 
product. 
 

� Zorg voor een vlak snijvlak, 
dat geeft minder risico op 
luchtintreding. 
 

� Pas zo nodig een snijvlakbehandeling toe met een 
broeiremmer. 
 

� Hou voldoende voersnelheid, minimaal 1,5 meter per week. 
 

� Ruim los voer voor of tegen het snijvlak op. 
 

� Voer minimaal een keer per dag. Veel bedrijven besparen tijd 
door jongvee eens per twee dagen te voeren. Bij voer dat 
tegen broeien aanzit, is dat vragen om problemen. 
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Even voorstellen 
 
Hallo, 
Ik ben Kay Verhoef (in het groene shirt op de foto) en ik ga vanaf 1 
september een half jaar stage lopen bij CAVV Zuid-Oost Salland. Ik 
heb er super veel zin in!  En 
omdat ik velen van jullie het 
komende half jaar tegen zal 
komen, (bijvoorbeeld in de winkel, 
aan de telefoon of als ik eventueel 
met een voorlichter meega) wil ik 
mij graag even voorstellen aan 
jullie.  

 
Ik ben 18 jaar en ben geboren en 
opgegroeid in Haarle. Mijn ouders 
zijn Willie Verhoef en Yvonne 
Besten, die sommigen van jullie 
waarschijnlijk wel zullen kennen. 
Ik heb ook nog een zusje Kris, zij is nu 15 jaar. Ik heb op de 
basisschool in Haarle gezeten en daarna heb ik de havo gedaan aan 
het Carmel College in Raalte. Hier heb ik vijf jaar op school gezeten 
en nu zit ik alweer in het 3e jaar van mijn opleiding Bedrijfseconomie. 
Deze opleiding volg ik in Zwolle. In mijn laatste jaar op de havo 
moest ik een keuze maken welke opleiding ik wilde gaan volgen, 
terwijl ik nog niet zo goed wist wat ik allemaal precies wilde. Ik wist 
toen al wel dat ik waarschijnlijk iets in de economie wilde gaan doen. 
Daarom heb ik toen voor deze opleiding gekozen, het is een 
behoorlijk brede opleiding en het is wel echt gericht op de economie. 
De opleiding bevalt me tot nu toe uitstekend. Je krijgt er echt van 
allerlei verschillende onderdelen uit de economie en het bedrijfsleven 
iets mee.  
 
Dit half jaar ga ik dus stage lopen bij de CAVV, dit is nog helemaal 
nieuw voor me. Het wordt de eerste keer dat ik stage ga lopen. Maar 
ik heb er veel zin in, omdat ik nu in de praktijk bezig mag gaan met 
waar ik voor aan het leren ben.  
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Ik denk dat ik dit half jaar dan ook veel kan leren. Ik ben benieuwd 
hoe het er in de praktijk allemaal aan toe gaat bij de CAVV en ik 
hoop dat ik veel verschillende dingen mag doen. Zo hoop ik veel te 
leren over het bedrijfsleven. Ook moet ik nog een stageopdracht 
maken voor school en deze is weer heel erg gericht op mijn 
opleiding. Al met al hoop ik veel te leren waar ik later nog veel aan 
heb. 
 
Verder vind ik het leuk om gezellig met de kameraden wat te gaan 
doen. In het weekend gaan we vaak uit naar een discotheek, zoals 
Lucky in Rijssen of Dieka in Markelo, en sinds de kroeg is 
overgenomen gaan we ook regelmatig naar de kroeg toe. In de 
zomervakantie gaan we de laatste jaren altijd op vakantie met de 
kameraden. Afgelopen jaar zijn we 11 dagen naar Bulgarije geweest 
en we hebben ons daar prima vermaakt! Een andere hobby van mij 
is voetbal, mijn favoriete club is Feyenoord. Zelf voetbal ik dit jaar in 
het 2e of 3e van SV Haarle. En verder ben ik ook nog trainer van 
Haarle D1. Hier was ik vorig jaar al leider van, maar nu ga ik ze ook 
training geven. 
 
Ik hoop dat ik u een beetje een beeld heb kunnen geven van mijzelf 
en wellicht tot binnenkort! 
 
Groeten Kay Verhoef! 
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Ingezonden foto`s 
 

Zuid Oost Salland 
 
Wie is er niet groot mee 
geworden? 
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Gezocht 
 
 
Gezocht serieuze en ervaren melker 
Wij zoeken voor langere termijn een melker, die ook zo nodig de 
koeien kan voeren of andere voorkomende werkzaamheden wil 
verrichten. In overleg kan er ook eenmaal per dag gemolken worden. 
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar 
info@aanvangzuivel.nl of bellen met Alex: 06-11151542 
  

‘n Aanvang 
Aanvangsweg 2 

7434 RR  LETTELE 
 
 

Te koop: 
 

18 gebruikte ligboxafscheidingen voor jongvee van 4 tot 15 maand 
oud. 

 
Tel.  06 51680958 

 
 

Averlo`s Weetje 
 
Het even geduurd, maar het begint er toch op te lijken. Het boek 
“Gewoon Averlo Frieswijk “ is zo goed als klaar en wordt eind dit jaar 
uitgegeven. Wilt u ook zo`n mooi exemplaar? 
 Dat kan, tot 1 oktober is er de mogelijkheid  
om er een of meer te bestellen door je  
hiervoor in te schrijven. Er wordt later niks 
 meer bij gedrukt (i.v.m. de kosten). De prijs is slechts  27,50 euro ! 
Schrijf nu in ! Dat kan via de site www.boekaverlofrieswijk.nl .  
 

Het is beslist de moeite waard !! 
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Gebeurtenissen bij de Bond 
 

 
Ook de jeugd heeft de 
toekomst  bij Zuid Oost 
Salland. Jelle , begonnen 
als schoonmaker en af 
zakker, leert nu voorzichtig 
het malen, mengen,en 
persen  van Zuid Oost 
Salland voer, zodat hij in 
de toekomst nog breder 
ingezet kan worden. 
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