UITNODIGING DDB LEDENMIDDAGEN
Dutch Dairymen Board gaat met haar leden ’de boer op’…..
We mogen weer! De DDB gaat 'De boer op’ en organiseert in de maand september twee ledenbijeenkomsten.
Op 16 september zijn we te gast bij de familie Bon, Tweede Compagnonsweg 59, 8413 RV in Oudehorne. De familie Bon melkt
ongeveer 100 koeien, het is een traditioneel, grondgebonden melkveebedrijf. Het bedrijf ligt in de Zuidoosthoek van Friesland, de melk
wordt geleverd aan A-ware (AH-melkstroom). Het gebied bestond vroeger uit hoogveen dat is afgegraven, de grondsoort is nu zware
zandgrond. Het is een afwisselend landschap met veel bomen, maar ook kale gedeeltes rondom de Tjonger. De Tjonger is een riviertje
dat van zuidoost naar het zuiden van de provincie Friesland loopt, het maakt deel uit van de Friese Turfroute. Ten noorden van de oorspronkelijke Tjonger liggen hier en daar rivierduintjes, waarvan de Kiekenberg bij Oudehorne als de fraaiste wordt ervaren.
Op 30 september vindt de tweede ledenbijeenkomst plaats, we zijn dan te gast bij de familie Koning-Bruijn, Noordervaart 115, 1841 GA
in Stompetoren. De familie Koning-Bruijn melkt ongeveer 100 melkkoeien en heeft 60 stuks jongvee. Het betreft een traditioneel bedrijf,
het bedrijf heeft een mestrobot die zorgt voor reductie van emissies in de stal. Elly Koning is Algemeen Bestuurder bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en technisch voorzitter commissie bestuur waterketen-middelen en fractievoorzitter Natuurlijk
Boeren Burgers Waterbelang. Stompetoren ligt in de gemeente Alkmaar, midden in het beschermd dorpsgebied. De naam van het dorp
verwijst naar de toren van de kerk uit 1663 die tot op heden stomp is.
De beide bijeenkomsten van de DDB vinden plaats in de middag. Vanaf 12:15 uur is de inloop en verzorgt de DDB voor u een eenvoudige
lunch. Als u van tevoren tijd heeft, maak er dan een mooie dag van met uw partner. Inhoudelijk is het programma ‘s middags breed aan
onderwerpen en uiteraard interessant voor u én uw partner!!
Kom op één van onze twee ledenbijeenkomsten: “ga met ons de boer op!”
Zie ommezijde voor het programma van de DDB-bijeenkomsten.
Uw partner en/of belangstellende collega’s (die nog geen lid zijn) zijn ook van harte welkom.

