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Aan de leden en afnemers 
 

Op het moment van schrijven komt de regen weer uit de lucht. In juli was 
het te droog en nu rijst de vraag of wij met het natte weer de maïs straks 
van het land kunnen krijgen. De oogsten van granen en de verwachting 
van de korrelmaïs zijn niet verkeerd en toch rijzen de grondstofprijzen de 
pan uit. Dit geeft bij alle agrarische sectoren problemen, aangezien 
nergens de opbrengstprijzen goed zijn. In de zeugenhouderij zijn ze zelfs 
dramatisch. Er zal op korte termijn echt wat moeten gebeuren anders zal 
het grote gevolgen hebben op de agrarische sector in Nederland en 
daarbuiten. 
 
Grondstofprijzen 
De prijzen blijven maar stijgen. Een dergelijke stijging in zo’n korte tijd is 
niet eerder voorgekomen. Gelukkig hebben wij tot 1 januari redelijk veel 
grondstoffen in voorkoop. De verwachting is dan ook, dat onze 
mengvoerprijzen niet zoveel meer zullen stijgen. Indien wij de voorkoop 
niet hadden en de prijzen op basis van dagprijs van de grondstoffen 
bepaalden, dan zou de mengvoerprijzen nog enkele euro’s hoger uitvallen. 
Hiermee wordt het belang van een goede inkoop nogmaals onderstreept. 
 
Toekomstplannen en ledenfeest 
Zoals reeds op de afgelopen jaarvergaderingen aangekondigd, zijn wij 
bezig met enige verbouwingen in onze fabriek. Wij hebben de plannen 
voor de komende jaren redelijk ver uitgewerkt. En alvorens er mee verder 
te gaan, willen wij deze plannen met onze leden bespreken. Dit willen we 
doen op ons tweejaarlijks ledenfeest, dat wij gepland hebben op vrijdag 8 
oktober om 20.00 uur in Haarle. Om 20.15 zullen wij aan de hand van een 
korte presentatie de plannen verder toelichten. Daarnaast zullen er 
tekeningen van de toekomstplannen zijn uitgewerkt. Na de presentatie is 
het mogelijk de fabriek en kantoor te bezichtigen. En natuurlijk zullen wij, 
onder het genot van een drankje en goede hap, er een gezellige avond 
van maken. Wij hopen dan u ook op deze avond met partner te mogen 
begroeten. 
Op zaterdagmiddag is er ook een open dag van 13.00 tot 17.00 uur. Wij 
willen de plannen dan voor omwonenden en alle andere geïnteresseerden 
bespreken. Indien u vrijdag niet kunt, bent u zaterdag van harte 
uitgenodigd. 
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Beurs in Hardenberg 
Dit jaar staan wij voor de tweede keer op de landbouw beurs in 
Hardenberg. Voor de intensieve veehouderij is dat op 26 t/m 28 oktober en 
voor de rundvee op 2 t/m 4 november. Wij staan in Hal 6 (oranje) Noteer 
deze data vast in uw agenda en wij hopen u dan ook in onze stand te 
mogen verwelkomen. U kunt dan tevens meedoen met onze prijsvraag en 
1.000 kg voer winnen. 
 
VoederWaarde.nl 
Door de hoge grondstofprijzen, wordt VoederWaarde.nl weer super 
actueel. De vragen of de samenstelling door de hoge grondstofprijzen niet 
te veel verandert beginnen weer te komen. Wij hebben de jaarlijkse audit 
van VoederWaarde.nl gehad en hier kwam uit, dat wij de zaken goed op 
orde hebben. Verderop in het Zuid-Oost Salland Nieuws leest u hier meer 
over. 
 
Winkel Heeten 
Ook in Heeten willen wij wat veranderingen doorvoeren. Hiervoor hebben 
wij ook een nieuwe medewerker gevonden om het team in Heeten te 
versterken. Marcel Vree Egberts zal per 1 december in onze winkel 
beginnen. Wij willen Marcel dan ook veel succes wensen. 
 
Daarnaast zijn wij trots te kunnen melden, dat onze klant, de familie 
Kemper, met zijn zorgboerderij aan de Bathemerweg het keurmerk Erkent 
Kwaliteits Systeem heeft behaald. Hiermee laten ook onze klanten zien, 
dat zij kwaliteit leveren. 
 
 
Hans Verheul 
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VoederWaarde.nl: Juist nu heel belangrijk 
 

Afgelopen maand hebben wij de jaarlijkse audit van 
VoederWaarde.nl gehad. Deze hebben wij goed doorstaan 
(84 van de 100 punten gehaald). Toch hebben wij de audit 
als nuttig ervaren. Er komen ook punten op tafel, waar wij 
weer van kunnen leren en onze VoederWaardering nog 
nauwkeuriger te maken. Ondanks de hoeveelheid 

afwijkingen in onze analyses van 1,4 % (waar maximaal 5 % is 
toegestaan) blijven ook wij continue verbeteren. 
CAVV Zuid-Oost Salland merkt, dat op dit moment VoederWaarde.nl weer 
heel actueel wordt. De prijzen van de grondstoffen rijzen de pan uit en de 
vraag komt langzaam weer bij veehouders op tafel, wordt mijn 
samenstelling aangepast om de grondstoffenprijs zo laag mogelijk te 
houden. En wat doet deze aanpassing bij mij in de stal op dierniveau. 
Dan is het belangrijk om transparantie te hebben in de samenstelling en 
weten, dat energie en nutriëntwaardes door de verschillende 
mengvoederbedrijven op dezelfde wijze gehanteerd wordt. Alleen hierdoor 
kun je de ene brok met de andere brok vergelijken. 
 
Daarom zijn de speerpunten van VoederWaarde.nl zo belangrijk: 

1. Gecontroleerde garantie van Voederwaarde 

2. Eenduidige voederwaarde berekeningen, oftewel dezelfde VEM en 

EW waardering gebruiken. 

3. Inzicht in de samenstelling van het voer, oftewel transparantie  

4. Controle hierop door een onafhankelijke instantie 

 
CAVV Zuid-Oost Salland kiest als kleine regiocoöperatie er bewust voor 
om open naar onze klanten te zijn. Want wij zijn van mening dat alleen 
hierdoor de maximale prestaties (oftewel het beste saldo) op uw bedrijf 
mogelijk zijn.  
Onze voorlichters weten ook hierdoor meer in detail over de samenstelling 
en de effecten van de verschillende grondstoffen. Dit geeft een diepere en 
betere discussie bij u op het bedrijf. 
Hierdoor merken wij ook, dat de kwaliteit van ons product hoog blijft en dat 
wij samen met onze klant verder kunnen optimaliseren op stalniveau. 
CAVV Zuid-Oost Salland heeft de mogelijkheid om voor iedereen een 
klantspecifieke samenstelling (zowel in meel als in brok vorm) te maken en 
wij merken, dat klanten hier steeds meer gebruik van maken.  
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Dit geeft als bijkomend voordeel dat er ook gerichter preventief en bij 
ziekten kan worden bijgestuurd. Hierdoor kan de ziektedruk door het juiste 
voer verlaagd worden en het antibioticagebruik verder worden terug 
gedrongen.  

 

 
 

Beurs Hardenberg 
 

Na een succesvolle beurs in 2009, zijn wij de laatste week van oktober en 
de eerste week van november ook weer op de landbouwbeurs in 
Hardenberg van de partij. Wij staan in hal 6. Dit is de allerlaatste hal. Als u 
binnenkomt is het de hal achterin aan uw linkerkant. Wij staan nu mooi op 
een hoek tegenover Denkavit. Ook dit jaar hebben wij weer een actie, 
waarbij je 1.000 kg voer in de bulk kan winnen. Dus mis onze stand niet en 
waag ook een kans. Want wie niet waagt, die niet wint. 

C.A.V.V. Zuid-Oost 

Salland in Hal 6 (Oranje) 
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Vleeskuiken klimaat 
 

Nu de dagen weer korter worden, worden de temperatuurverschillen 
tussen dag en nacht ook weer groter. Daarom is het goed nu de 
instellingen van uw klimaatcomputer eens secuur langs te lopen. Kijk met 
name naar de ingesteld eindtemperatuur in de curve. De zomerdag staat 
deze vaak wat hoger omdat deze toch moeilijk gehaald wordt. Ook is het 
zaak om de bandbreedte voldoende ruim in te stellen. Deze mag de 
winterdag best naar 6°C. Ook zijn instellingen van minimum en maximum 
ventilatie vaak bijgesteld in de zomer.  
Naast instellingen aan de klimaatcomputer is voor een goed klimaat in de 
stal ook de klepstand belangrijk. Zorg er daarom met name ook de 
winterdag voor dat er minder ventielen voldoende ver open staan als de 
kuikens wat groter zijn. Hiermee voorkomt u dat de verse inkomende lucht 
het midden van de stal niet bereikt.  
Laat het klimaat in de stal eens nakijken door een deskundige. Deze 
kunnen u niet alleen de instellingen van uw pc nakijken, maar kijken met 
behulp van een rookproef ook of de verdeling van de lucht in de stal goed 
is. Eens per jaar een klimaatcontrole duur een deskundige zou eigenlijk 
vanzelfsprekend moeten zijn! 
 

Terugdringen antibioticagebruik 
 

Enige tijd terug was het antibiotica gebruik in de landbouw een hot item in 
de media. Iedereen heeft toen ingezet op vermindering van het 
antibioticagebruik. Daarnaast heeft u eind vorig jaar al van het 
productschap wijzigingen in de IKB regeling toegestuurd gekregen, waarin 
u aan dient te geven wat uw ambities zijn om het medicijngebruik verder 
terug te dringen. Hiervoor diende een actieplan met maatregelen ingevuld 
te worden, samen met uw dierenarts. Hierop wordt ook gecontroleerd door 
de IKB-controleur.   
 
Daarom is goede een goede zaak om dit plan na driekwart jaar nog eens 
tegen het licht te houden om te kijken of u uw doelen gaat halen. 
Misschien bent u nu al verder gevorderd dan uw plan aangeeft en kunt u 
die doelen bijstellen/aanscherpen. Ook als u uw doelen niet gehaald heeft, 
is het zinvol hier nog eens naar te kijken. Misschien waren ze te 
optimistisch gesteld en kunt u ze beter bijstellen. Of heeft het meer zin om 
ze anders op te stellen. Overleg dit zo nodig met uw dierenarts. 
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Het milieuvriendelijkste stukje varkensvlees 

 
Varkensvlees uit de intensieve veehouderij belast het milieu minder dan 
de biologische sector. De uitdaging voor de gangbare varkenshouderij is 
om grootschaligheid en dierenwelzijn aan elkaar te koppelen. Deze 
verdere intensivering is noodzakelijk om in de mondiale stijgende 
voedselbehoefte te voorzien. 
Een kg aardbeien buiten het seizoen belast je het milieu minimaal net 
zoveel als bij het eten van eenzelfde hoeveelheid varkensvlees. Koop je 
een bos rozen vanuit de kas dan is er vier tot vijf keer zoveel CO2-uitstoot 
als bij varkensvlees. Dit zijn mooie voorbeelden om dit onderwerp in 
perspectief te zien. Toch moeten we toegeven dat de emotie die 
schaalvergroting bij de burger oproept vooralsnog zorgt voor een 
belemmering van een meer milieuvriendelijke varkenshouderij. “Veel 
burgers beleven de landbouw nog in een Ot en Sien leefwereld. Het zorgt 
ervoor dat de megastallendiscussie een meer milieuvriendelijke 
varkenshouderij in de weg staat”. Toch is de verwachting dat er steeds 
meer realisme in de samenleving ontstaat. Ten eerste omdat de 
veehouderij alsmaar transparanter wordt en de kennis van de burger 
toeneemt. Bovendien heeft de film “Meat the Truth”van Marianne Thieme 
behoorlijk de plank misgeslagen. Dergelijke ongenuanceerde 
berichtgeving neemt men minder snel klakkeloos aan. Het maakt je als 
organisatie uiteindelijk ongeloofwaardig.  
De meerkosten voor een lagere CO2-uitstoot verdien de sector niet terug 
in de keten. Voor de consument heeft het getalletje nog niet voldoende 
meerwaarde. Wel is de verwachting dat supermarkten meer op 
duurzaamheid gaan inkopen. Om aan eisen te voldoen, is samenwerking 
tussen varkenshouders en supermarkten onvermijdelijk. De sector 
produceert jaarlijks voor 40 miljoen mensen aan varkensvlees. Uitgaande 
van een gelijke varkensvleesconcumptie praat je dan over nog geen 5 
procent van de Chinese bevolking! 
De komende jaren zal de stijgende 
wereldbevolking en vleesconsumptie 
alleen maar de vraag naar 
varkensvlees opdrijven. We moeten 
dus naar een wereldwijd efficiëntere 
varkenshouderij om in de 
voedselbehoefte te voorzien.  
(bron: Pigbusiness) 
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Advies TCB:  
Behoud dierrechten voor regulering 

mineralenkringloop 
 

“De omvang van de veestapel moet in 
overeenstemming worden gebracht met de 
plaatsingsruimte van dierlijke mest. Daarom moet de 
omvang van de veestapel ook na 2015 via 
dierrechten, melkquotum of een ander 

sturingsinstrument gereguleerd worden. Hierbij moet ook het aantal 
schapen en geiten gereguleerd worden.” Dat adviseert de Technische 
Commissie Bodem (TCB) aan het ministerie van landbouw om de 
nutriëntenkringloop meer sluitend te krijgen. De commissie adviseert om 
hierbij Europa als schaal aan te houden, omdat de landbouw in Europa 
vooral op de Europese markt is gericht en omdat er voldoende ruimte en 
een gunstig klimaat is voor de teelt van veevoer. Het sluiten van de 
mineralenkringloop is volgens de TCB nodig om tot een duurzaam gebruik 
van de bodem te komen. “De aanvoer van mineralen via veevoer en 
kunstmest leidt tot een overschot aan nutriënten voor de bodem. Dit leidt 
tot kwaliteitsverlies van de ecosystemen. Dit is nadelig voor de 
biodiversiteit en het ecosysteem. Elders vormt deze werkwijze juist voor 
een tekort aan mineralen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 30 
procent van het biodiversiteitverlies op land als gevolg van de 
veevoerproductie”, aldus TCB. Naast het reguleren van het aantal dieren 
adviseert TCB de verwerking van mest tot kunstmestvervangers te 
stimuleren om hiermee het transport en de export van nutriënten te 
bevorderen. “Als dit gerealiseerd is kunnen de mineralen uit mest worden 
teruggebracht naar de regio’s waar het veevoer vandaan wordt 
gehaald,”aldus de commissie. De TCB adviseert de hervorming van het 
Europese landbouwbeleid te benutten om duurzaam bodemgebruik en het 
sluitend krijgen van de mineralenkringloop vorm te geven. Om 
nutriëntenschaarste te voorkomen kunnen ook humane ontlasting en 
andere organische afvalstromen te betrekken in de kringloop. (bron: AD) 
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Ruwvoerkwaliteit graskuilen en snijmaïs 
 
De gemiddelde voederwaarde van de zomerkuilen 2010 zijn ook bekend. 
In de meeste gevallen zijn dit monsters van de tweede snede omdat het 
gaat om kuilmonsters met de maaidatum 16 juni-31 juli. Er is toen 
ingekuild onder droge en warme omstandigheden. De opbrengst van de 2e 
snede was meestal nog redelijk te noemen. De VEM waarde is goed, de 
suikergehalten hoog. Het eiwitgehalte is van een gemiddeld niveau. Al met 
al zijn dit ook redelijk pittige kuilen geworden, niet geschikt als 
compensatie voor de snelle 1e snede. 
De kuilen van deze periode hebben een hoge voederwaarde en een 
potentie tot een goede opname en melkproductie, indien het risico voor 
tekort aan structuur en pensverzuring voldoende kan worden 
gecompenseerd door de rest van het rantsoen. De voorjaarskuilen van 
2010 hebben ook een zeer hoog suikergehalte en zijn zeer snel 
fermenteerbaar. De structuurvoorziening is daarom zeer belangrijk bij 
deze kwaliteiten grassilages in het voorjaar en de zomer. 

 
Tabel 1:  Overzicht van analyse en berekende voederwaarde van  

grassilages geoogst in de zomer (16 juni – 31 juli)  
(in g/kg DS, tenzij anders vermeld). (Bron: Blgg Agroxpertus) 

 

Zomer (16 juni – 31 juli) 

 2010 2009 2008 2007 

     
DS 535 537 535 511 
VEM (-) 912 888 871 836 
WDVE 89 82 81 73 
FEB 7 8 16 13 
WFOS 606 568 560 535 
AS 95 99 104 106 
VC-OS (%) 77,7 76,0 75,1 73,0 
NH3  6,1 7,1 7,3 8,7 
RE exclusief NH3 160 152 158 145 
RC 245 253 261 275 
Suiker 132 114 108 82 
NDF 483 497 503 532 
ADF 262 271 277 306 
ADL 23 25 26 28 
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Snijmaïs 
 
De maïsoogst staat ook weer voor de deur. Nog een aantal tips hiervoor: 

 Streef naar 35% DS in de maïskuil. Natter kan perssapverliezen 
geven, droger meer kans op broei. 

 Probeer toekomstige broeiproblemen zoveel mogelijk te voorkomen: 
zand op de kuil, denk aan de voersnelheid en maak eventueel een 
aparte kuil voor de zomer. 

 Laat de kuil minimaal 3 weken dichtzitten voordat je ervan begint te 
voeren. 

 Denk aan het goed kneuzen van de korrels: minimaal in 4 stukjes per 
korrel 

 Bij bladvlekkenziekte niet overhaast gaan hakselen. Zolang er nog 3 
bladeren boven de kolf groen zijn, produceert de plant nog. 
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Maïsdemodag 
 
Dinsdag 14 september 
vond de maïsdemodag 
van Zuid-Oost Salland 
plaats. 
Ondanks de matige 
weersomstandigheden 
was de vond de 
maïsdemonstratie van 
opkomst goed. Er 
waren zo’n 35-40 
belangstellenden. 
Uiteindelijk waren er 
behoorlijke verschillen 
waarneembaar tussen 
de verschillende rassen. 

 
Zeer vroege groep 
Deze groep bestond uit 3 rassen, namelijk Atrium LG 30208 en LG 30211. 
Atrium scoorde in deze groep het minst. De totale massa viel tegen en ook 
het kolfgewicht was met 220 gram het minst in deze groep. Daarnaast was 
de helmintosporium al duidelijk waarneembaar. 
LG 30208 had meer massa en scoorde vooral goed met een kolfgewicht 
van 252 gram, ook hier was de helmintosporium waarneembaar. 
LG 30211 is een ras wat 2 jaar in onderzoek ligt en kan dus aankomend 
jaar op de rassenlijst worden opgenomen. Dit ras scoorde in de zeer 
vroege groep het beste. Veel massa met daarnaast een prima kolfgewicht 
van 245 gram. 
 Ook oogde het gewas gezonder ten opzichte van de andere 2 rassen. 
Wij zijn dan ook benieuwd of dit ras volgend jaar dan ook zal worden 
opgenomen in de officiële rassenlijst. 
 
Vroege groep 
Deze groep bestond uit 5 rassen, namelijk Ayrro, LG 30218, Amball, Logo 
en LG 30225. 
Ayrro kenmerkte zich door zijn lengte en massa. Met 2.50 meter was Ayrro 
het langst in deze groep. 
Daarnaast oogde de Ayrro zeer gezond en massaal, echter het 
kolfgewicht viel met 220 gram wat tegen. 
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Ook de LG 30218 deed het uitstekend. Het ras was net als de Ayrro 
gezond en massaal, daarnaast scoorde de LG 30218 met een kolfgewicht 
van 270 gram het meest van alle rassen. 
Het ras Amball viel wat tegen. Opvallend was dat de Amball de laatste 2 
maand maar 15 cm meer groeide. 
Het gewas oogde licht en het kolfgewicht was met 215 gram het minst van 
allemaal. 
De Logo viel wat lengte betreft wat tegen, maar zal door de forse stengel 
wat massa betreft zeker meevallen. 
Het gewas oogde zeer gezond, maar het kolfgewicht viel met 220 gram 
wat tegen. 
LG 30225 is een ras wat 2 jaar in onderzoek ligt en dus komend seizoen 
nieuw kan zijn op de officiële rassenlijst. 
Het ras viel op ons demoveld toch iets tegen. Opvallend was dat het 
gewas erg kort was met al een flinke helmintosporium aantasting. Het 
kolfgewicht was met 250 gram prima. 
 
Middenvroege groep 
Deze groep werd door een viertal rassen vertegenwoordigd, namelijk 
Luigi, LG 3234, Ronaldinio en Torres. 
Luigi is een ras wat u niet vindt op de rassenlijst. Het ras ligt exclusief bij 
WPA en is als zijnde proef ingezet. 
Luigi deed het prima. Het ras was met een lengte van 2.60 meter vrijwel 
het langst en had daarnaast een forse stengel. Ook het kolfgewicht was 
met 260 gram vrijwel het hoogst. 
De LG 3234 scoorde in deze groep het minst. Het kolfgewicht was met 
240 gram gemiddeld, daarnaast was het gewas erg kort maar wel stevig. 
Opvallend was de aantasting door de helmintosporium wat we niet vaak 
zien in de middenvroege categorie. 
Ronaldinio deed het goed voor wat betreft lengte, het gewas oogde 
gezond maar wel hol. Het kolfgewicht viel met 230 gram tegen. 
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Torres deed het in deze groep het beste. 
Het gewas was met 2.75 meter het langst van allemaal en was voor de 
rest ook erg massaal en zeer gezond. 
Ook het kolfgewicht was met 252 gram goed. 
 
In zijn algemeenheid lijkt het door de weersomstandigheden van dit jaar 
dat de rassen in de middenvroege groep beter af zijn dan de zeer vroege 
groep. 
De droogte die deze zomer lang aanhield heeft toch wat schade aan de 
vroegste rassen veroorzaakt. 
Zo zien we bij de zeer vroege rassen een mindere kolfvulling dan bij de 
wat latere rassen. 
Ook zijn de vroegste rassen t.o.v. de latere rassen minder doorgegroeid 
na de pluimvorming. 
Hopelijk krijgen we nu nog een droge periode zodat de gewassen zonder 
schade van het land kunnen. 
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Structuur 
 
Ook dit jaar zal er volop structuur moeten worden bijgevoerd om de 
rantsoenen in balans te houden. 
Gehakseld koolzaadstro, graszaadhooi hooi en luzerne zijn de meest 
gebruikte structuurbronnen. 
Het koolzaadstro werd tot op heden altijd geleverd in balen van 20 kg. 
We hebben nu ook de mogelijk om koolzaadstro te leveren in 300 kg 
balen. 
Prijstechnisch is dit aanzienlijk voordeliger dan de 20 kg balen. 
Het prijsvoordeel is circa 20%. 
Zuid-Oost Salland kan deze balen uit voorraad leveren. 
 

Vanggewas 
 
De maïsoogst staat voor de deur en dus worden de vanggewassen weer 
actueel. 
Rogge en Italiaans raaigras zijn de meest voorkomende vanggewassen. 
Bij ruwvoer tekorten gaat de voorkeur uit naar Italiaans raaigras, hierdoor 
heeft u namelijk de mogelijkheid om een extra snede gras van uw land te 
halen. 
Wel is het zo dat de maïs dit jaar laat is en dat het gras relatief weinig tijd 
heeft om zich te ontwikkelen, daarnaast moeten we afwachten in hoeverre 
het land goed te bewerken is naar de maïsoogst. 
Vanuit dit oogpunt zal er waarschijnlijk toch massaal voor rogge gekozen 
worden. 
Rogge is beperkt beschikbaar vanwege de slechte oogstomstandigheden 
dit jaar, zorg dus dat u tijdig besteld. 
Doordat wij de rogge zeer vroegtijdig hebben ingekocht (al geruime tijd 
voor de oogst) kunnen wij dezelfde verkoopprijs hanteren als vorig 
seizoen. 
Zaaiadvies: 
Rogge: 50 a 75 kg per ha. 
Italiaans raaigras: 20 a 45 kg per ha (afhankelijk van het doel). 
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Aanbiedingen zijn de hele maand oktober geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

 
GEMENGD 

KNAAGDIERENVOER 
 

5 kg van € 4,90 

           voor  € 4,25 

 

20 kg van € 15,25 

           voor  € 13,99 
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EMMERS 
 

Emmer, 12 ltr met 

maatverdeling en 

verstevigde bodem. 

 

Per stuk € 2,55 

    Nu 5 voor € 9,95 

   

NAJAARSBLOEIERS 
 

Klein- en grootbloeiers 

in gemengde pot. 

 

Tray à 12 stuks  

Nu € 4,95 

 

 
 

Alleen in Heeten verkrijgbaar. 
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HISTOR 
 

 

15% korting op het 

vernieuwde assortiment 
Alleen in Heeten verkrijgbaar. 

 

TOPWINNER 
 
Topwinner diervoeding voor 

honden en katten. Een topbrok 

voor pups tot senior in een 

handige 10kg verpakking. 

 

Ter introductie deze maand  

€ 1,50 korting per zak. 

 

BLADHARK 
 
Bladhark Jumbo met 160 cm steel. 

Van  € 14,95 

    Nu voor € 12,95 
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RATTEN- & MUIZENDOOD 
 

Frap haverkorrel 

 

800 gr van € 14,95 

           voor  € 11,95 

 

2,5 kg van € 32,50 

voor  € 26,50 

 

Rattox-G 

 

800 gr van € 7,50 

           voor  € 36,50 

 

5 kg van € 42,50 

voor  € 36,50
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Uitslag Zonnebloemgroeiwedstrijd 

 
De wedstrijd was een erg groot succes. Vele kinderen hebben de 
zonnebloempitjes in de grond gestopt en de bloemen verzorgd. Maar er 
kan maar de hoogste zijn. De winnaars van de wedstrijd zijn Justin (9), 
Claudia (3), Elena (2) en Stella (9 mnd) Lippmann uit Raalte. Zij hebben 
hun zonnebloem erg goed verzorgd en hij is 4.05 mtr hoog geworden. 

In de winkel hebben zij daarvoor een mooie prijs gekregen. 
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Foto van de maand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nick en Glenn van Breen stuurden deze leuke foto in. 
Zij vertelden dat de mensen op vakantie gaan maar zoals hier te zien is 

genieten de dieren ook van de vakantie. 
Stuur ook uw foto’s naar info@zuidoostsalland.nl 

mailto:info@zuidoostsalland.nl
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Nieuwtjes 
 

Te koop 
 

Kalkoenenhanen (bronskleur), kippen New Hampshire en 
parelhoenders(kleur lavendel en wildkleur) 

Alles broed 2010. 
 

Tel. 06-21981776 
Tel 0572-382025 

Na 18.00 uur 

 

 
Gevraagd 

 
Weiland voor schapen 

Regio Schalhaar/Heeten 
Tel. 06-23868014 

 

 
Te koop 

 
2,55 ha maïs 

Tel. 06-23868014 
 


