
Themadag  

Van basis– tot eindproduct 

Opgave themadag voor 31 oktober 2018 bij: 

Margje Doze-Schoonvelde 

Beulakerweg 143 

8355 AG Giethoorn 

Tel. 0521 –361591 

E-mail: penningmeester.ac@vvnov.nl 

Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0129 6301 95                                   

Onder vermelding van uw afdeling,                                                           

t.n.v. Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel  

Kosten: Leden van Vrouwen van Nu betalen € 28,00 

Niet leden betalen €  33,00     

Dit is inclusief koffie/thee en lunch  

Het  Bonte Paard is gelegen aan de provinciale weg Holten-Deventer, tus-

sen Holten en Bathmen, in de  buurtschap Dijkerhoek. 

Komende van de A1 kiest u, afhankelijk van welke richting u komt, afslag 24 

of 26. 

Het Bonte Paard beschikt over ruime parkeergelegenheid direct naast het 

bedrijf. 

 

 

Deelname op eigen risico  

         

 

 

 

 

Vrouwen van Nu Overijssel - Molenhof 18, kamer 4 - 8102 EX Raalte 

Tel. 06 - 40504183  - email:  kantoor@vrouwennuoverijssel.nl 

 

Voorheen Boerinnendag    

     Dinsdag 13 november 2018       Aanvang 10.00 uur                          

Zalencentrum “Het Bonte Paard”  Deventerweg 87                    

7451 MC Holten     Tel. 0548 –361202   

  



Programma 
Zaal open :  9.30 uur 

10.00 uur     Opening door Willy Beldman-Wegstapel, voorzitter van de  

                     Provinciale Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel  

Lezing door Stef Beunk, vertegenwoordiger van de Fleckvieh ki-organisatie 
Bayern Genetik over  

“Als je met de natuur meewerkt win je altijd” 

  

We hebben onze landbouw huisdieren in een bepaalde 

richting gefokt. ‘Gedomesticeerd’ heet dit. Toch blijven de 

natuurlijke wetmatigheden van kracht. Een koe met een 

hellend kruis kalft gemakkelijker. Grasmelk heeft een an-

dere samenstelling dan wanneer veel mais gevoerd wordt. 

A2A2-melk is anders dan A1A1 melk. Wat betekent dit 

voor de zuivel van de toekomst? 

 

 

Lezing van FrieslandCampina  over                 

“van idee  tot schap” 

 

 

Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid 

over de hele wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen. 

Hoe komt een nieuw product tot stand?                                                     

Wat gaat er allemaal aan vooraf tot het product in het schap komt.  

Lezing  van Bas Godschalk, entomofagist over “Duurzaam insecten eten” 

Bas Godschalk is een enthousiaste insectenliefhebber. Insecten eten lijkt niet   

vanzelfsprekend, maar in ruim 100 landen is insecten eten gewoon.                       

Onbewust eten wij ook al insecten, maar liefst een halve kilo per jaar.               

Insecten als duurzame eiwitbron voor iedereen.                                                                        

Hij wil ons graag aan het denken zetten en laten ervaren hoe insecten smaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing van Egbert Dikkers van Smit & Zoon  over “Leer” 

Smit & Zoon is toonaangevend internationaal opererend familiebedrijf.     

Kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit staan hoog in het vaandel bij dit     

bedrijf. Het bedrijf heeft drie divisies, waarvan Smit & Zoon Wet-end en Smit 

& Zoon Finishing actief zijn in de leerindustrie. En Smit & Zoon Functional 

Oils in de voedings– en diervoedingindustrie.  

 

 

www.smitzoon.com  

Afsluiting door Willy Beldman ( ca. 15.45 uur) 

Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen  

Lunchpauze van 12.15 tot 13.30 uur 

www.duurzaaminsecteneten.nl  

www.frieslandcampina.com/nl 

www.bayerngenetik.nl 

Theepauze  


