1

Inhoudsopgave
2/3

Alwie Deterd Oude Weme

4/5/6

Aan de leden en afnemers

7

Verplichte monstering vaste mest ( r.v.)

8/9/10

Mestbeleid 2018 (r.v.)

11/12/13/14

Eetkwaliteit varkensvlees moeilijk stuurbaar (Vlv)

15/16

Mestverwerking groeit vooral in Oost (Vlv)

17

Salmonella-infecties blijven dalen (Vlv)

18/19

Beurs Hardenberg

20

Knaagdierbestrijding

20

Te Koop

20

Ingezonden foto

21

Zuid-Oost Salland Vrienden van Salland boert en
eet bewust

22

Even voorstellen

23/24

Winkel nieuws

2

Alwie Deterd Oude Weme.
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Aan de leden en afnemers
Op maandag 11 september kwam bij ons het bericht, dat onze zeer
gewaardeerde collega Alwie Deterd Oude Weme op zondag 10
september 2017 is overleden. Ondanks dat we wisten dat het er aan
zat te komen, sloeg het nieuws in als een bom. Dan merk je wat een
hechte club wij hebben en dat iedereen meeleeft. Ook de klanten die
je spreekt hebben hartverwarmende woorden. We zeggen wel eens
samen sta je sterk, maar nu realiseer je je pas echt wat dat samen
betekent. Samen in goede maar ook mindere tijden.
Alwie is in november 2008 begonnen en heeft zijn sporen nagelaten.
Alwie had een kijk op dingen die wij in de loop van de tijd zijn gaan
overnemen. Hij had in zijn verleden veel gezien en de goede dingen
heeft hij bij ons toegepast. We kunnen met recht zeggen, dat hij ons
mede heeft gebracht waar wij nu staan. En nu moeten wij verder.
Ook dat gaan we samen doen. Alwie bedankt voor alles.
Door de gebeurtenis, ben je even helemaal niet bezig met de waan
van de dag. Momenteel zitten we midden in de Heetense ponyweek
met als hoogtepunt de woensdagochtend het agrarisch congres met
mooie sprekers.
Het is deze week mooi weer en de maïs oogst is losgebarsten.
Overal zijn de hakselaars vol in de weer. Het gewas staat er goed bij,
dus het zal nog veel werk zijn om alles goed binnen te krijgen. Er
worden zeer hoge opbrengsten verwacht.
Grondstofprijzen
De energieproducten (granen) zijn de afgelopen weken weer iets
gezakt, maar het zou kunnen, dat het laagste punt bereikt is. Dat
zien we ook terug in de mengvoerprijzen van de komende periode.
Daarnaast is er voldoende aanbod aan eiwitrijke producten, maar lijkt
de bodem van de prijzen te zijn bereikt.
Bijna alle oogsten zijn goed en als de prijsdalingen doorzetten, zal de
nu al gaande prijsdaling in het mengvoer verder versterkt worden. De
verwachting is dan ook, dat de voorzichtige daling van de
mengvoerprijzen verder zal doorzetten.
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Beurs Hardenberg
Op 24 tot en met 26 oktober zijn de Landbouw Intensieve
Veehouderij dagen in Hardenberg en op 31 oktober tot en met 2
november de Rundvee dagen. Uiteraard zijn wij dan weer van de
partij. Als u langs komt kunt u mee doen met de prijs vraag en een
mooie prijs winnen. Wij staan op dezelfde plaats als vorig jaar.
Verderop in het groene boekje kunt u de exacte locatie zien.
Zoals elk jaar heeft de beursorganisatie weer strengere criteria
gesteld over de minimale bedrijfsgrootte van wie een vrije
toegangskaart mag ontvangen. Wij zijn het daar niet mee eens, maar
moesten ons helaas daarbij neerleggen. Hierdoor kan het zijn, dat u
als trouwe klant geen toegangskaarten krijgt toegestuurd. Wilt u de
beurs bezoeken en heeft u geen uitnodiging ontvangen, overleg dan
even met uw adviseur en dan vinden we zeker een goede oplossing.
Brandblusser keuring
In november gaan we weer de jaarlijkse brandblusserkeuring
ochtend houden. Op 29 november in Heeten en op 30 november in
Haarle kan uw brandblusser tot 12 uur gekeurd worden. Door dit
centraal te organiseren kan dit tegen een scherp tarief. U kunt in de
ochtend langskomen en op de keuring wachten. U kunt ook een dag
van te voren uw brandblusser brengen en deze een dag later
gekeurd weer ophalen.
Ombouw afvoertransport
Het afvoertransport van de grondstoffenweegschaal is omgebouwd.
Hierdoor winnen we weer wat tijd in de maal-/menglijn. Dit zal de
capaciteit ten goede komen. Hierdoor kunnen we de huidige omzet,
ondanks dat deze nog steeds stijgende is, goed aan.
Het aanpassen van de verlading zal nog wat verder naar achteren
geschoven worden. Dit omdat we momenteel ook naar onze huidige
fabriekssoftware aan het kijken zijn. Dit komt mede door een
overname van onze softwareleverancier. Dan is het goed om
opnieuw een blik op de toekomst te werpen.
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100 jaar Zuid-Oost Salland
Door de omstandigheden, zijn we nog niet zo druk bezig met ons 100
jarig bestaan. Het ledenfeest, wat normaal aan het eind van het jaar
gepland staat (eens in de twee jaar) zullen we in ieder geval naar
volgend jaar verplaatsen om tegelijk met ons jubileum te vieren. Hoe
het er allemaal uit komt te zien, zullen we u in het Zuid-Oost Salland
nieuws van op de hoogte houden.
Vakantieperiode
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting en het
overlijden van Alwie, kan het zijn geweest, dat u soms iets langer
moest wachten. Wij hebben getracht de verdeling van de vakanties
zo goed mogelijk te regelen, zodat u als klant er het minste van
merkt. Mocht u er toch hinder van hebben ondervonden, onze
excuses voor het ongemak.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in Hardenberg.

Hans Verheul
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Verplichte monstering vaste mest
Onafhankelijke monstername door erkende organisatie
Vanaf 1 oktober 2017 gaat er een nieuwe regeling van kracht voor
afname van mestmonsters. Vaste mestmonsters bestaande uit dikke
fractie mogen alleen
worden genomen door
onafhankelijke
monsternemers van een
geaccrediteerde en
erkende organisatie en niet
meer door vervoerders.
Met de nieuwe regeling
willen de overheid en het
bedrijfsleven de fraude met
vaste mest verminderen en
de handhaving hiervan versterken.
Levering aan particulieren
Levert u dierlijke mest aan particulieren? In onderstaande situaties
hoeft u niet te wegen, bemonsteren en analyseren. Ook is een
geregistreerd vervoerder dan niet verplicht en is er geen AGR/GPS
nodig.
•
Als landbouwbedrijf levert u maximaal 20 kilo fosfaat in
dierlijke mest per kalenderjaar, per particulier. In totaal voert u per
kalenderjaar maximaal 250 kilo fosfaat in dierlijke mest af naar
particulieren. Vul op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM)
opmerkingscode 31 in.
•
Als intermediair levert u vaste dierlijke mest aan particulieren.
Het mag per particulier gaan om maximaal 20 kilogram fosfaat per
kalenderjaar.
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Mestbeleid 2018
Hoewel er nog niets zeker is over het mestbeleid 2018 en verder
worden de eerste contouren duidelijk.
Hieronder een opsomming van onderwerpen die voor U als afnemer
van belang kunnen zijn:
 In de laatste zienswijze van RVO wordt aangegeven dat de
toegekende fosfaatrechten uiterlijk in de eerste 14 dagen van
2018 bekend worden.
 Wanneer U op 02-07-2015 onvoldoende grond had dan volgt
in 2018 een korting van 8.3% aan GVE’s t.o.v. 2 juli 2015.
 Er is inmiddels handel in fosfaatrechten. Veelal wordt er een
eerste aanbetaling gedaan op een tussenrekening. Bij
volledige zekerheid wordt de handel afgerond.
 U dient ook fosfaatrechten te hebben voor het aanhouden van
stieren.
 De bex telt mee met betrekking mestbeleid. Met betrekking op
fosfaatrechten zal er gerekend worden met de forfaitaire
normen.
 De bexberekening zal in 2018 worden aangepast. Dit zal
voordeel gaan geven op basis stikstof. Wanneer U op basis
stikstof voor het jaar 2017 op 0 uitkomt, zult U onder gelijke
omstandigheden in 2018 2% voordeel hebben. Een gunstige
wijziging, omdat de meeste bedrijven als eerste tegen de
stikstof aanlopen.
 De verplichting m.b.t. de kringloopwijzer staat onder druk.
Vanuit de
overheid komen
methaan en CO2
steeds meer
onder een
vergrootglas te
liggen.
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 Bij veel bedrijven is de melkproductie als gevolg van de GVE
regeling gestegen. Het is dus aannemelijk dat U volgend jaar
in een hogere fosfaatklasse terecht komt. U hebt dan toch
extra fosfaatrechten nodig. Ook als u voldoende grond had op
de peildatum zijn er dan extra fosfaatrechten nodig.
Voorbeeld: Een bedrijf met een gemiddelde productie van
9000 kg melk per koe heeft een fosfaatexcretie van 43.5 kg
per koe.
Wanneer de productie is gestegen naar 9200 kg melk is
de fosfaatexcretie 44.2 kg per koe.
Een bedrijf met 100 melkkoeien heeft dan toch 70 kg
extra fosfaatrechten nodig om met het huidige aantal en
productie verder te
kunnen.
 Derogatie lijkt zo
goed als zeker. Of
de derogatie 230
kg N zal blijven
vanuit dierlijke
mest is nog maar
zeer de vraag. Dit
vanwege
problemen die er nog zijn in Zuid Nederland. Een totale
derogatie met een lagere N of een derogatie per gewas zijn
alternatieve opties.
 De derogatie onderhandelingen zijn net gestart. Uitkomst zal
er voor 01-02-2018 NIET zijn. In die zin zal derogatie in
januari 2018 dan ook nog niet aan te vragen zijn.
 Mocht U grondmonsters in het bezit hebben die opnieuw
gestoken dienen te worden, dan is het wijsheid deze te nemen
na 01-02-18 maar voor de eerst volgende bemesting.
Omdat derogatie nog niet is aan te vragen en er toch pas
bemest wordt vanaf 15 februari, kunt U door te monsteren in
deze periode één jaar langer toe met het te nemen monster.
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 Indeling in fosfaatklassen zal wijzigen. Tot op heden werd er
gewerkt met PAL en PW getallen. Dit wordt vanaf 2018 het
PPAE getal. Landelijk heeft dit geen invloed op de
plaatsingsruimte. Op bedrijfsniveau kan het echter wel
uitmaken.
Wanneer U een nieuw grondmonster laat nemen, zorg dan dat
het PPAE getal er op komt te staan.
 Een particulier met grondbezit mag meer aanvoeren dan 20 kg
fosfaat.
Een particulier mag per ha 170 kg N vanuit dierlijke mest
aanvoeren, mits bemonsterd en gewogen.
Een particulier kan geen derogatie aanvragen.
Gecombineerde opgave hoeft men niet in te vullen.
Een particulier is per huisnummer!
 Er is wat animo van stoppende bedrijven om te starten met
jongveeopfok.
U blijft als stoppende melkveehouder ondernemer als U werkt
met risicodragend kapitaal. Daarnaast dient U als ondernemer
1200 uur per jaar op het bedrijf werkzaam te zijn.
Belangrijk dus wanneer er constructies worden aangegaan dit
goed te beschrijven.
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Eetkwaliteit varkensvlees moeilijk stuurbaar
Eetkwaliteit van varkensvlees is belangrijk. Varkenshouders
hebben maar beperkte invloed. Bij productie in kleine concepten
zijn er meer mogelijkheden.
Kwaliteit van varkensvlees is een breed begrip en omvat veel
aspecten. Er wordt globaal onderscheid gemaakt in eetkwaliteit,
technologische kwaliteit, voedingswaarde en veiligheid (zie kader
hieronder). Dat betreft kwaliteitsaspecten die voor de consument
belangrijk zijn; de slachterij stelt eisen met betrekking tot met name
gewichten en spek- en spierdikte en betaalt daar de varkenshouder
op uit. Op basis van het uitbetalingsschema kan de slachterij sturen
op de kwaliteit die ze wil hebben.
Intramusculair vet belangrijk voor eetkwaliteit
Vleeskwaliteit kent meerdere aspecten: eetkwaliteit, technologische
kwaliteit, voedingswaarde en veiligheid. Eetkwaliteit is onder andere
smaak en malsheid. Technologische kwaliteit omvat structuur, het
vetgehalte en waterbindend vermogen. Voedingswaarde zegt iets
over de samenstelling zoals gehalten aan eiwit en vetzuren.
Veiligheid is de afwezigheid van pathogenen en ongewenste stoffen.
De eetkwaliteit van varkensvlees is met name afhankelijk van het
waterbindend vermogen en het percentage intramusculair vet. Tot
een bepaald optimum wordt het vlees smakelijker. Het gehalte
intramusculair vet kan worden verbeterd door genetica, voeding, en
het slachtgewicht. Verzadigd vet is via voer met meer verzadigde
vetten te sturen, onder andere met minder linolzuur. Te veel
onverzadigde vetten kan leiden tot een afwijkende smaak of geur.
Een meetbaar kenmerk voor de kwaliteit van vet is het
joodadditiegetal. Als dit te hoog is, wordt het vet te zacht.
Waterbindend vermogen is te beïnvloeden door genetica, voeding en
het slachtproces.
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Sturen door verschillende concepten
In de huidige manier van organisatie krijgen slachterijen varkens uit
het hele scala aan kruisingen, houderijsystemen en voermethoden
binnen. Variatie in leveringen van vleesvarkens hoeft voor de
slachterij echter geen probleem te zijn. Vergeleken met tien jaar
geleden kunnen slachterijen meer sturen door verschillende
concepten en uitbetalingsschema’s. Daardoor reguleert de stroom
varkens zich al grotendeels.
De vleeshandel is dusdanig georganiseerd dat slagers via grossiers
onderdelen in de verschillende kwalificaties krijgen. Bovendien zitten
binnen afzetmarkten ook verschillen in bijvoorbeeld gewichten van
onderdelen en vettere of juist meer magere delen. Enkele jaren
geleden werd meer gestuurd naar afzet van hammen en buiken van
vettere, zwaardere varkens. Spanje vraagt zwaardere hammen en in
Azië zijn vettere middels weer goed te vermarkten. Van de zware,
magere middels gaan de buiken naar Japan en de bacon naar de
Engelse markt. Vooral catering en horeca vragen daar een iets
zwaarder product.
In de slachterij krijgt kwaliteit van
vlees aandacht, ook voor de
uitbetaling. Het zegt echter niet
alles over de eetkwaliteit van het
vlees.
Moeilijker beïnvloedbaar
Op de eet- en technologische
kwaliteit van het vlees heeft de slachterij ook invloed. Met name de
mate en snelheid van daling van de pH en de temperatuur na het
slachten zijn sterk bepalend voor deze vleeskwaliteit. Ook aspecten
als nuchterheid en voorkomen van stress rondom de slacht hebben
invloed, blijkt uit onderzoek. Dat begint al op het vleesvarkensbedrijf.
Slachterijen hebben protocollen om deze kwaliteit zo goed mogelijk
te bereiken.
‘Kwaliteitsaspecten als smaak en structuur liggen bij varkensvlees
veel dichter bij elkaar dan bij rundvlees’.
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Moeilijk te sturen op smaak
De huidige werkwijze van de slachterijen om de kwaliteit te borgen
zegt echter niet zoveel over andere kwaliteitskenmerken die juist
voor de consument belangrijk zijn. Denk aan smaak en malsheid. Het
is voor een slachterij ook moeilijk om daarop te sturen, aldus Jaap de
Wit, manager bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) en slachterij
Westfort. “Kwaliteitsaspecten als smaak en structuur liggen bij
varkensvlees veel dichter bij elkaar dan bij rundvlees. Ze zijn daarom
moeilijker te beïnvloeden met bijvoorbeeld fokkerij- en
managementmaatregelen.”
Mengvoerbedrijven en nutritionisten houden bij de inzet van
grondstoffen in het voer wel rekening met consequenties op smaak
en samenstelling van het vet. Maar dat is vooral gericht op het
voorkomen van negatieve effecten. Onderzoek naar vleeskwaliteit is
vooral fundamenteel via fokkerijorganisaties en universiteiten. “Wij
hebben daarover wel gesprekken maar het is lastig om concrete
maatregelen te nemen. Voor ons is vooral uniformiteit belangrijk.
Daarom adviseren we binnen KDV
dezelfde genetica en sturen we
met de uitbetaling op een aantal
kenmerken.”
Verschillen in kwaliteit
In de vaak kleine concepten of
ketens is meer aandacht voor een
onderscheidende vleeskwaliteit.
Dat is meestal één van de USP’s
(unique sellingpoints) van deze
producten. Denk daarbij aan Friberne, Heyde Hoeve en Livar, die
juist een wat vetter, smaakvoller varken gebruiken. Dat doen ze met
name door met keuzes voor bepaalde rassen (bijvoorbeeld Duroc)
en voeding. Bovendien hebben deze kleine ketens meer
sturingsmogelijkheden omdat ze met uniform uitgangsmateriaal en
productieomstandigheden werken.
Ronald Grondsma, relatiemanager bij Vereniging van Keurslagers,
herkent de verschillen in varkensvlees.
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“Over het algemeen is de kwaliteit van varkensvlees goed en beter
dan vroeger. Ik zie vooral bij kleine ketens onderscheidende kwaliteit.
Er zijn letterlijk en figuurlijk nu meer smaken.”
‘Varkensvlees mag iets vetter zijn zodat het vlees smaakvoller en
malser is’.
Droogheid van het vlees
Aangesloten slagers van het landelijke keurmerk bepalen zelf wat
voor vlees ze verkopen. Over het algemeen ziet Grondsma dat
slagers de hoeveelheid vet en droogheid van het vlees belangrijk
vinden. “Varkensvlees mag iets vetter zijn zodat het vlees
smaakvoller en malser is. Maar het vlees mag ook weer niet te vet
zijn.” Grondsma benadrukt dat voor slagers ook het gewicht en
omvang van de verschillende onderdelen goed moeten zijn; niet te
klein maar ook zeker niet te groot en zwaar. Ook belangrijk: het spek
moet voldoende stevig zijn. Vanzelfsprekend moet de smaak van het
vlees goed zijn. Wel ziet hij dat individuele slagers andere eisen
stellen, afhankelijk van hun afzetmarkt maar ook persoonlijke
voorkeuren of traditie.
Bewustzijn
Grondsma merkt in de varkensvleesketen meer bewustzijn van
vleeskwaliteit maar verbaast zich er wel over dat varkenshouders zelf
geen idee hebben wat de consument wil. “Het draait in de keten
vooral om aspecten als welzijn, beschikbaarheid of constantheid en
minder om de eetkwaliteit van vlees. Maar het is goed om te zien dat
varkenshouders uit met name kleine ketens er wel actief mee bezig
zijn.”
(bron: Boerderij)
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Mestverwerking groeit vooral in Oost
De verwerkingscapaciteit voor mest is dit jaar verder gegroeid, met
name in het gebied Oost. Samen met de afzet van onbehandelde
mest en compost neemt de afzet dit jaar tot 55,2 miljoen kilo fosfaat,
bijna gelijk aan het berekende mestoverschot van 56,4 miljoen kilo
fosfaat. Omdat bijvoorbeeld dunne fracties in Nederland blijven is
daarmee de druk op de mestmarkt nog niet
weg, blijkt uit de inventarisatie door het
Projectbureau Lokale Mestverwerking en
Bureau Mest Afzet.
De verwerkingscapaciteit in het
concentratiegebied Oost is toegenomen van
ruim 2 miljoen tot 3,6 miljoen kg fosfaat bij
de geënquêteerde bedrijven. Bij de nietrespondenten in het gebied Oost is de capaciteit 1,6 miljoen kilo.
Samen levert dat een verwerkingscapaciteit op van 5,2 miljoen kilo.
Hans Verkerk, directeur Bureau Mest Afzet vindt dat je mag spreken
van een inhaalslag. Zeker omdat er nog een verwerkingscapaciteit
van 5,5 miljoen kg fosfaat in ontwikkeling is in regio Oost, wat
neerkomt op een ruime verdubbeling van de huidige capaciteit.
Bij de verwerkingscapaciteit in Oost mag je volgens het rapport
overigens ook nog een deel van de verwerkingscapaciteit uit Overig
meetellen. Aan de randen van Oost staan namelijk een aantal
verwerkingsinstallaties die vooral draaien op mest uit het gebied
Oost.
De verwekingscapaciteit in 2017 bedraagt in totaal 40,3 miljoen kilo
fosfaat. Vorig jaar was dat 37,6 miljoen kilo. De verwachtingen voor
2018 zijn hooggespannen met een groei van 9,7 miljoen kilo fosfaat
van projecten die in de bouw- en financieringsfase zitten. Verkerk
tempert die verwachtingen omdat al jaren blijkt dat de werkelijkheid
lager uitvalt. “Dat komt onder andere omdat er nogal eens
opstartproblemen zijn, waardoor de geplande capaciteit niet wordt
behaald.”
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Een groei van de mestverwerkingscapaciteit is volgens de directeur
hard nodig. “Het wordt steeds lastiger om onbewerkte en alleen
gehygiëniseerde mest te exporteren naar Duitsland. Dit jaar spelen
daarbij dan ook nog perikelen rondom de AGR-gps apparatuur.
Gelukkig is de daling van de export die hierdoor is veroorzaakt
grotendeels opgevangen door de krimp van de rundveestapel.”
Voor een goed evenwicht op de mestmarkt is het nodig om mest
vergaand te verwerken. Niet alleen moet er fosfaat worden afgezet,
ook stikstof is een beperkende factor. Alleen mestscheiding en
export van de dikke fractie lost niet genoeg op. De dunne fracties die
in Nederland blijven
zorgen dan toch nog
voor druk op de
mestmarkt, wat rem
zet op de daling van
prijzen voor
mestafzet.
Gelukkig blijkt uit de
inventarisatie dat er
steeds meer
installaties komen die de mest vergaand verwerken, zoals droge
korrels en compost. Wel stijgt ook nog de afzet van gehygiëniseerde
dikke fractie. Tegelijk komen er wel meer installaties die de dunne
fractie zuiveren via omgekeerde osmose of indamping en er is een
duidelijke toename van het strippen van ammoniak, waardoor er
meer dunne fractie op het (eigen) land is te plaatsen.
(bron: Varkens.nl)
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Salmonella-infecties blijven dalen
Het aantal Salmonella-infecties bij de mens blijft dalen. De
verbeteringen in de hygiëne op de landbouwbedrijven en in de
vleesketen hebben effect, blijkt uit een zojuist verschenen RIVMrapport. Binnen Europa is Nederland een van landen met het laagste
aantal gevallen van Salmonella.
Sinds begin deze eeuw is het aantal gevallen
van Salmonella meer dan gehalveerd. Dat
komt door de bestrijdingsprogramma’s van
Salmonella en omdat bijvoorbeeld eieren van
bedrijven die met Salmonella zijn besmet niet
rechtstreeks voor consumptie mogen worden
aangeboden. Eieren zijn hierdoor niet meer
de grootste besmettingsbron van Salmonella.
Ze komen nu op de tweede plaats met 18
procent.
Varkensvlees is de grootste veroorzaker van een Salmonella-infectie
met 38 procent. Wel vertoont het aantal besmettingen door
varkensvlees al jaren een dalende trend. De besmetting van
varkensvlees was in 2016 gedaald tot 0,4 procent. De jaren daarvoor
lag de besmetting altijd tussen de 1 en 4 procent.
Kippenvlees veroorzaakt 13 procent van de Salmonellabesmettingen, rundvlees 4 procent. Minimaal 11 procent van de
besmettingen wordt in het buitenland opgelopen. Het aantal
Salmonella-infecties door contact met reptielen is opgelopen naar 7
procent.
(bron: Varkens.nl)
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Hardenberg
Landbouwdagen
Intensieve
veehouderij:
24, 25 & 26 okt 2017
Rundvee &
Mechanisatie
vakdagen:
31 okt 1 & 2 nov 2017
Openingstijden:
13:00 tot 22:00 uur
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Knaagdierbestrijding
Verkrijgbaar in winkel Heeten
Scherp geprijsd in oktober.
800 gram Rattox van € 9.40 voor € 7.35
800 gram Rodilon van € 18.80 voor € 13.95
Deze middelen zijn alleen
verkrijgbaar als men in het bezit
is van een geldige pas
voor knaagdierbestrijding.

Te Koop:
6 tons polyester voersilo evt. met glijgoot
tel.: 06-20423927

Ingezonden foto

Aaaaaaaaaaan
Op tafel!!!
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Zuid-Oost Salland Vrienden van Salland boert en eet
bewust
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij voorstellen. Ik ben Leon Leerkes, 25 jaar en kom
uit Lettele. Mijn vader en moeder zijn Gerard en Betsie Leerkes en ik
heb 2 broers, Eelco en Koen.
Thuis hebben we een kleine boerderij met schapen. We hadden ook
koeien, maar doordat we mee
hebben gedaan aan de
stoppers regeling hebben we
nu geen koeien meer. De
schapen hebben we nog wel
gehouden. Hiervoor heb ik 7
jaar in de buurtsuper in Lettele
gewerkt, ben daar als
zaterdagshulp begonnen en
doorgegroeid naar vaste
werknemer. Doordat ik daar
werkte kon ik in die tijd ook de
opleiding voor detailhandel
combineren met het werk wat
ik deed in de winkel. De
opleiding heb ik zo’n 2 jaar
geleden afgerond. Verder vind
ik het leuk om in het weekend
wat gezelligs te gaan doen
met m`n kameraden, en daar
ga ik ook elk jaar mee op
vakantie. Ik heb een
seizoenkaart van Go Ahead Eagles en ga vrijdags dan ook altijd naar
de thuiswedstrijden. Vanaf 18 september ben ik werkzaam als
nieuwe medewerker bij de CAVV in Heeten, en vind het tot nu toe
erg leuk!
Ik hoop u binnenkort eens tegen te komen in de winkel, graag tot
dan!!
Groetjes Leon Leerkes
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