
Het bijzondere 
platteland!

BOERINNENDAG 2017
• Donderdag 16 november 2017 • Aanvang: 10.00 uur 
• Zalencentrum “Het Bonte Paard” • Deventerweg 87 

• 7451 MC Holten • Tel. 0548-361202

Opgave Boerinnendag vóór 31 oktober 2017 bij:

Margje Doze-Schoonvelde
Beulakerweg 143
8355 AG Giethoorn
Tel. 0521-361591
e-mail: margjedoze@hetnet.nl

• Vrouwen van Nu Overijssel • Molenhof 18, kamer 4 • 8102 EX Raalte 
• Tel. 06-40504183 • e-mail: kantoor@vrouwenvannuoverijssel.nl

Bankrekeningnummer: 
NL69 RABO 0129 6301 95 onder 
vermelding van uw afdeling, 
t.n.v. Agrarische Commissie Vrou-
wen van Nu Overijssel.

Kosten: 
Leden Vrouwen van Nu betalen 
€ 25,= incl. koffie/thee en lunch.
Niet-leden betalen € 30,=.

Het Bonte Paard is gelegen aan de 
provinciale weg Holten-Deventer, 
tussen Holten en Bathmen, in de 
buurtschap Dijkerhoek.
Komend vanaf de A1 kiest u, afhan-
kelijk vanuit welke richting u komt, 
afslag 24 of 26.
Het Bonte Paard beschikt over rui-
me parkeergelegenheid direct naast 
het bedrijf.
                                               
Deelname op eigen risico



• Lezing door Theo Rekelhof van 
 Visserijbedrijf Rekelhof uit 
 Kudelstaart. 
Hij vertelt over zijn zoetwatervisserij-
bedrijf. Aan bod komen het vissen op 
paling en andere vissoorten, de 
waterkwaliteit en over het vissen 
vroeger en nu met al zijn vrijheid en 
regelgeving. 

• Lezing door Robert Zandstra,   
 voorzitter van de Military
 Boekelo-Enschede. 
Dit grote sportevenement is reeds meer-
dere keren door de sporters uitgeroepen 
tot de beste Military ter wereld. 
Ieder jaar kent het startveld een aantal 
Olympische medaillewinnaars en vele 
internationale topruiters.

• Lunchpauze 
 van ca. 12.15 tot 13.30 uur

• Lezing door Gerrit-jan en José  
 Veelers van Melkgeitenbedrijf  
 Veelers uit Hengevelde met als 
 onderwerp “De melkgeitensector   
 wordt volwassen”.
José verzorgt een presentatie over hun 
bedrijf en over het imago en de boer/
burger verbinding. Gerrit-jan vertelt 
over de markt van hun streekproducten.

• Theepauze

• Lezing door Ger van der Wal, 
 managing director van Insect 
 Europe.
Insect Europe levert insecten voor men-
selijke consumptie. Door zelf te kweken, 
te verwerken en te verkopen kan een 
hoogwaardige kwaliteit gegarandeerd 
worden.
Hij vertelt over de wereld van eetbare 
insecten, hoe het was, hoe het nu is en 
wat de toekomst in petto heeft. 
Natuurlijk kan er ook een heerlijk 
insectenhapje geproefd worden.

• Afsluiting door Willy Beldman 
 (ca. 15.45 uur) 

Programma
Zaal open: 9.30 uur

• 10.00 uur Opening door Willy 
Beldman, voorzitter van de Provinciale 
Agrarische Commissie Vrouwen van Nu 
Overijssel.

Na iedere inleiding is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen


