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Wanneer?

Zaterdag 28 september 2013
van 10.00 - 16.00 uur

Waar?

Familie Meijer
Duivelshofbosweg 2
7587 PP De Lutte

Retouradres:
Ambachtsweg 14 - 8152 BA Lemelerveld

UITNODIGING
Na in 2006 de stap te hebben gezet naar automatisch melken met de DeLaval VMS melkrobot, is in 2012 de stap gezet om
het bedrijf uit te breiden met een tweede VMS. De huidige stal, gebouwd in 1979, werd te krap voor de koeien van tegenwoordig. Daarom is ervoor gekozen om een complete nieuwbouw te realiseren. De oude 2+1 stal is verbreed en verlengd
naar een 4+2 stal waardoor er weer aan de wensen van het melkvee voldaan kan worden. De melkkoeien hebben nu meer
bewegingsruimte en de stal is ingericht met de laatste technieken en welzijnsrichtlijnen. Daarbij is ook rekening gehouden met
het naastgelegen natuurgebied door gebruik te maken van een Groene Vlag vloer waardoor het bedrijf, ondanks dat er meer
koeien worden gehouden, geen stijging heeft in ammoniak. De nieuwe stal is in de zomer van 2013 in gebruik genomen.
Op het bedrijf van de familie Meijer bevindt zich ook ijsboerderij ‘t Loaboerke waar men zich kan laten verwennen met heerlijk ijs
van eigen melk. Kijk ook eens op www.loaboerke.nl

Wat is er te zien?
 Verbreding van de stal naar 2-0-4-0

 Twee nieuwe DeLaval VMS melkrobots, de oude VMS is ingeruild

 Beweidingshek

 DeLaval flexibele koeborstels

 Diepstrooiselboxen

 Groene Vlag roosters

Het resultaat
Het resultaat van alle inspanningen willen de familie Meijer en de deelnemende bedrijven u graag laten zien op deze open
dag.

Korte routebeschrijving:
Vanaf de weg van De Lutte naar Losser en van Oldenzaal naar Losser v.v. wordt de route met borden aangegeven.
Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

De open dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
• Den Boer Beton, Nieuw-Lekkerland, 0184 688 866 • Booijink Veevoeders BV, Raalte, 0572 345 200 • Breukers Heftruckservice - Mechanisatie, Oldenzaal, 0541 517 367 • CRV, Arnhem, 088 002 44 00 • DeLaval Oost, Lemelerveld, 0572 362 111 •
Flynth Adviseurs en Accountants, Oldenzaal, 0514 520 155 • Installatiebedrijf FH. Loohuis BV, Saasveld, 074 349 43 01 • De
Nijborg Agri BV, Renswoude, 0318 572 923 • Piersma & van der Ven, Ouwster-Nijega, 0513 552 217 • Rabobank Twente Oost,
Oldenzaal, 0541 681 950 • Semex Stieradvies, Leeuwarden, 06 25 58 09 68 • Bouwbedrijf Steggink, Reutum, 06 14 95 7091
• Tasche Mechanisatie - Stalinrichting - Staalbouw, Albergen, 0546 449 010 • Volker BV Loon- en Grondverzetbedrijf, De Lutte,
0541 555 151
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september a.s.!

