
OPEN DAG 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 
11.00 - 16.00 UUR 
ZUIDWENDING 261 VEENDAM

Kringloop-
landbouw  

wat is dat?

Zijn jullie 
ook zo  

nieuwsgierig?

Zeg kip:  
Wat is er  
beter aan  

dit leven?

CO2 
reductie,  
hoe doe  
je dat?

Zit er  
aardappel in 

snoep?!

Schminken 
en stormbaan 

Leuk!

Bio- 
diversiteit  
wat is dat  
eigenlijk?

Wow,  
dikke  

trekkers  
kijken!



Kom, kijk en beleef!

We hebben ons bedrijf uitgebreid met een vleeskuikenstal met het 

Beter Leven 1 ster keurmerk. Ook is de bestaande stal omgebouwd 

volgens het 1 ster Beter Leven keurmerk. Dat is voor ons de aanleiding 

om de open dag te organiseren. Inmiddels telt ons bedrijf 46.000 beter 

leven vleeskuikens, gecombineerd met akkerbouw en vleesvarkens.

U - boer én burger - bent van harte 

welkom om een kijkje te nemen op ons 

bedrijf. Een bedrijf waar kringloopland-

bouw, dierenwelzijn, biodiversiteit en 

CO2-reductie centraal staan. En neem 

uw kinderen mee. Want ook voor hen is 

er die dag van alles te doen en te zien. 

Officiële opening 
De open dag begint om 11.00 uur 

met een officiële opening door  

Carin van Huët Hoofd Sectorma- 

nagment Rabobank. Directeur Food  

& Agri Nederland Rabobank

OPEN DAG 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 

11.00 - 16.00 UUR 
MEVAR MEEDEN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BV

ZUIDWENDING 261 VEENDAM

Uitnodiging

Kom, kijk en beleef! 
Een hapje en een drankje 
staan voor u klaar
Tot ziens. 
Wiebe in ’t Hout 

Marijke Folkers



OPEN DAG 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 

11.00 - 16.00 UUR 
MEVAR MEEDEN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BV
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Wat is er te zien?
Op de open dag kom je alles te weten 

over het houden van kippen en akker-

bouw. Er zijn diverse standhouders, zoals 

Avebe en Cosun, die vertellen wat er 

gebeurt met de aardappels en bieten die 

bij ons groeien. 

Verder is er informatie van standhouders 

over veel verschillende onderwerpen 

en kun je met eigen ogen zien wat er 

allemaal komt kijken bij het houden van 

kuikens in de stal. 

Denk aan:

• Voercomputer (Hotraco) 

• Warmtewisselaar (Plettenburg)

• Overdekte uitloop 

• Water- voerlijnen (Big Dutchman)

• Lengteventilatie 

• Daglicht via dakramen 

Tot slot verkoopt Big Challenge  

T-shirts waarbij de opbrengst ten  

goede komt aan het goede doel:  

veehouderij tegen kanker. 

En natuurlijk hebben we ook  
aan de kinderen gedacht! 
• Graanbak om in te spelen

• Stormbaan / springkussen

• Tekenhoek

• Puzzeltocht

• Schminken



Admifa, accountants en adviseurs

Alons BV, aggregaten

  ANOG, Agrarisch Natuurbeheer  

Oost Groningen

Avebe

Bruining/Postmus Vang BV, vangploeg

Cazemier Dienstverlening, 

stalreiniging

Coöperatie Agrifirm

De Valk Wekerom, voerleverancier

Dierenkliniek Veendam

DLV advies

Elize Energie, zonnepanelen

Folkers Rijopleidingen

Frans Evers, productierechten 

Frilim BV, stalinrichting

GroeNoord, John Deere Dealer

H. van Oosten, mestafzet

Joontjes B.V. oliehandel

Kemerink VOF, watertechniek

Kuiper Grondverzet en Zeeftechniek

Makelaars- en Assurantiekantoor 

Boekelo, verzekeringen

Otto Barkhuis Mechanisatie BV

Plettenburg Mestdroging 

Luchtbehandeling & Ventilatie BV, 

warmtewisselaar

Pluimveeservice Noord Nederland, 

ontsmetten

Poeliersbedrijf Ep de Graaf BV 

Rabobank Zuid en Oost

Renken Makelaardij BV.,  

agrarisch makelaar

Stevens Loonbedrijf

Stichting Kip.Kiplekker

Suikerunie

Van Meekeren, rijplaten

Van Pijkeren systeembouw BV, 

bouwbedrijf

VOF Schotman en Zn., broederij

W&H Smedes, Manitou dealer

De meeste bedrijven zullen aanwezig zijn 

op de open dag, om te vertellen wat ze 

allemaal doen.

De open dag vindt plaats in samenwerking met:


