Uitnodiging
Open dag

Vrijdag 16 december 2016
Open dag: 13.30-17.00
Locatie:
Bekkenhaarszijweg 3, 7645 AK Hoge Hexel

We nodigen u van harte uit voor de open dag van onze nieuwe vrijloop-kraam-opfok-stal.
Na jaren testen in onze proefstal “vrijheid-blijheid” hebben we voor ons het ideale
vrijloop-kraamopfokhok gevonden. Met grote trots presenteren wij u op 16 december
onze nieuwe stal.
We gaan onze subfokbedrijf uitbreiden naar 550 fokzeugen. In onze nieuwe kraam-opfok
stal lopen de zeugen grotendeels los in de kraamhokken.
We maken gebruik van opklapbare biggennestkappen met biggen warmtelamp (150 watt).
De lage voerbakken worden gebruikt door zowel de zeug als de biggen als de speenbiggen.
Na het spenen blijven biggen in het hok.
De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Er is een onderdruk gestuurde
luchtinlaat en dan gaat de lucht via grondkanaalventilatie naar de dieren en verlaat de stal
via een biologische luchtwasser.
Deze vrijloop-kraam-opfok stal is een openbare zichtstal bovendien is er een skybox
zichtstal voor genodigden.
Tot ziens op de open dag!
Familie Brummelhuis
Harrie & Josephien
Jarno, Marije, Stella & Dion
U wordt vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te komen.
Deelnemende bedrijven:
Th. v.d. Linden BV / Nijenkamp stalinrichting BV / FH Loohuis BV / Vereijken Hooijer BV /
Agrifirm Exlan / Agro Verhen / Benjamins waterbehandeling / Booijink Veevoeders BV /
CEB BV / Emaus Mesthandel & Transport / Erik Nijsink Vee- en varkenshandel B.V. /
FarmResult / Fokkerij Groep Oost / Fons Bekkedam / For Farmers FarmConsult /
Gebr. Poppink Daarle BV / GFSC-group / Inoxdoors BV / Jovas Agro International BV /
Ki service Apeldoorn Vaassen / KI-Twenthe-Fleringen / LMB Veldman Daarle /
MS Schippers / Nijboer ongediertebestrijding / Prismafilter / Rabobank / Scanservice
Theo Menting / Tekenburo Joop Mars / Topigs Norsvin / Topland / Van Triest /
Varkensartsen Twente Salland / Verbakel BV / VKON

