STAV
Programma voorjaar
2019
Allereerst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar namens het bestuur.
Zoals de meesten weten hebben we een nieuw banknummer.
NL39RABO0332490521 t.n.v. TA Veenhouwer-Mulder inzake StAV

Maandag 21 Januari: Deze avond komt Gerben Smeenk. De volgende
punten komen aanbod * wat is coöperatie * hoe kun je toe en aftreden
* klachten procedure * focus planet tips en trucs. Deze avond is er ook
een nieuwjaarsborrel met een drankje en hapje.

Net als altijd geldt:
Weet je mensen die
geïnteresseerd zijn?
Nodig ze gerust een keer uit voor
een avond.
De eerste avond is gratis. Daarna
zijn de kosten €4,- per avond.

Locatie: Café Boszicht, Bovenweg 26, Nijeberkoop

Ben je zelf een avond verhinderd,
laat dit dan even weten aan Thea
of mail.

Maandag 18 Februari: Vanavond komt politieagent Filip Bohlmann.
Praten over veiligheid van u erf. Wat u kunt doen om diefstal proberen
te voorkomen.

Contributie:

Aanvang: 20.00 uur

Aanvang: 20.00 uur

De contributie bedraagt € 30.- per
persoon.

Locatie: Café Boszicht, Bovenweg 26, Nijeberkoop
Maandag 18 Maart: Voor deze avond hebben wij als spreker Paulien
Hogenkamp. Zij is agro coach en heeft een eigen bedrijf waarin 8
mensen werkzaam zijn. Een toenemend aantal agrariërs ondervindt
psychosociale problemen door de soms moeilijke omstandigheden
waarin zij moeten werken. Paulien en haar mensen helpen hun bij het
maken van hun keuzes.
Op deze avond vertelt ze ons wat ze zoal doet bij mensen die een burn
out hebben. Daarnaast zal ze vertellen wat bedrijfsbeëindiging, al dan
niet gedwongen, met iemand doet. Het zal een interactieve avond
worden.

Bestuur:
Tineke Eggenkamp (Voorzitter)
Thea Reitsema (Secretaris)
App:06-13030491
Tineke Veenhouwer
(Penningmeester)
Ingrid Kastelein (Alg. Bestuurslid)

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café Boszicht, Bovenweg 26, Nijeberkoop

stav@hotmail.nl

Maandag 15 April: Dagexcursie.
Zie pagina 2.

Facebook stAV beslotengroep.

Maandag 15 april dagexcursie
Om 10.00 uur worden we verwacht op het bedrijf van Annechien ten Have in Beerta.
De activiteiten op deze boerderij bestaan uit de 3 onderdelen, Varkens, akkerbouw en biogas en staan in verband
met elkaar.
De varkens eten tarwe en lipine en liggen op stro van eigen land. De mest gaat in de biogasinstallatie, welke
elektriciteit produceert. Hiermee worden de stallen en de huizen van de familie verwarmd. Het restproduct van
de vergisting wordt uitgereden over het akkerbouw land. Door de realisatie van nieuwe stallen, mag en wordt
vanaf oktober 2018 het eigen varkensvlees, met het beter leven keurmerk, onder de naam Hamletz, verkocht in
de Nederlandse supermarkten.
Adres: Ulsderweg 10 in Beerta.
Nadat we onderweg een hapje hebben gegeten worden we om 14.00 uur verwacht bij Meinardi.
Meinardi is bekend geworden door de teelt van asperges. Het aspergeseizoen begint eind maart en de laatste
oogst dag is op 24 juni, Sint Jan.
Naast asperges worden er in dit bedrijf ook aardbeien, frambozen en blauwe bessen geteeld.
Dhr. Siep Meinardi vertelt ons over dit bedrijf, Adres: Zuiderstraat 16, 9635 AL Noordbroek.
Aanmelden voor deze dag kan alleen via de app 0613030491 Thea haar nummer.
Aanmelden kan t/m 5 april, kosten zijn € 35 per persoon inclusief lunch.
We hebben besloten om het niet meer contant te betalen. Je kunt het bedrag overmaken naar
NL39RABO0332490521 t.n.v. TA Veenhouwer-Mulder inzake StAV. Vermeld je naam bij betalingskenmerk.

