Uitnodiging

Open dag
Familie den Boer

‘t verkenshok

stal voor Biggen en vleesvarkens

De Boertjes
varkenshouDerij vof
MoerseDreef 12 Dongen

Moersedreef 12
5106 RE Dongen
Zaterdag 10 december 2011
13.30 uur tot 17.00 uur

De deelnemende bedrijven zijn:

AB Brabant Groep BV
Partner in arbeid en plaagdierpreventie

ABAB Accountants en Adviseurs BV
Accountants, fiscalisten en adviseurs en
subsidies via Subsidiefocus

Agro Verhen
Agrarisch toeleveringsbedrijf

Coppens diervoeding
Leverancier van voeders en diensten

Coppens Constructie en Stalinrichtingen BV
Productie van stalinrichting

Devrietech b.v.
Biologische combi wassers

Hultermans Elektro BV
Elektro en klimaat

Interporc B.V. varkensbemiddeling
Varkens in- en verkoop

Gebroeders Jansen
Grondverzet - asfalteren - erfverharding

Kamplan B.V.
Voedersystemen

Dierenkliniek ‘t Leijdal
Dierenartsenpraktijk

Van Limpt stalinrichting B.V.
Stalinrichting-Isolatie-LuchtkanaalVerlaagde ventilatie plafonds

Merkx Installatiewerken BV

Bouwbedrijf Peter Peters BV
Bouwbedrijf

Rabobank Food & Agri team Midden Brabant
Financiële dienstverlening

Swaans Beton BV
Betonnen varkensroosters, bolvoeren en
(opstart) kelderafdekplaten

Topigs Nederland
Fokkerij

Vakutrans B.V.
Intermediair/transport/opslag en verwerking
van dierlijke meststoffen

ZLTO Advies
Ruimtelijke ontwikkeling milieu- en bouwzaken

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de open dag ter gelegenheid
van de realisatie van de nieuwe stal voor 1200 speenbiggen en
2200 vleesvarkens.
De nieuwe stal is o.a. uitgerust met:
•e
 en biologische luchtwasser
• luchtinlaat via grondbakken
•h
 alfrooster hokuitvoering
•k
 unststof hokinrichting
•c
 omputergestuurde voerinstallatie met Groba droogvoerbakken
•b
 ij de speenbiggen: Plafondventilatie (Duflair in combinatie met
Oolmanprincipe)
•b
 ij de vleesvarkens: Kanaalventilatie
De open dag wordt gehouden op zaterdag 10 december 2011.
U bent van harte welkom van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Het adres is Moersedreef 12, 5106 RE Dongen.
De routebeschrijving vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging.
Op het bedrijf zijn varkens aanwezig. Wij verzoeken u hiermee
rekening te houden in het kader van de hygiëne.
Wij hopen u onder het genot van een hapje en drankje te ontmoeten
op de open dag bij familie den Boer.
Tot ziens op zaterdag 10 december 2011!
Familie den Boer & de deelnemende bedrijven.

Routebeschrijving
Komende vanuit Eindhoven (A58)
- Volg de A58 richting Tilburg
- Volg op knooppunt de Baars de A65 richting ’s-Hertogenbosch
- Neem na 1,3 km afslag Tilburg-Noord/Waalwijk (afslag 3)
- Na 7 km gaat de Burgemeester Bechtweg(N261) over in de burgemeester
Letschertweg (N260) richting Dongen
- Neem na 5 km afslag De moer/’s Gravenmoer
- Ga na 20 meter de eerste weg rechtsaf de Heibloemstraat in
- Ga na 1,9 km linksaf de Nieuweweg op
- Ga na 10 m rechtsaf de Moersedreef op
- Na 0,8 km arriveert u bij Moersedreef 12
Komende vanuit Den Bosch (A59)
- Volg de A59 richting Waalwijk
- Neem afslag 36 Sprang-Capelle-West
- Sla linksaf richting Sprang-Capelle (Veerweg)
- Einde van de weg rechtsaf slaan richting Waspik/Raamsdonkveer
(Hoofdstraat)
- Eerste weg links (Wendelnesseweg-Oost)
- Eerste weg rechtsaf richting ’s Gravenmoer (Nieuwevaart)
- Ga na 3.1 km linksaf de Hoge Zandschel op
- Na 450 m rechtsaf de Capelsedreef op
- Neem na 1.5 km de tweede afslag op de rotonde (Moersedreef)
- Na 2,1 km arriveert u bij Moersedreef 12

Familie den Boer,
Moersedreef 12,
5106 RE Dongen

