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NETWERK BOERENKANS NOORD  

 
 

UITNODIGING 
voor de Netwerkbijeenkomst Boerenkans regio Noord 

 
Datum: dinsdag 16 oktober 2018 (twee dagen eerder dan besproken!!!) 

Tijd:     14.30 - 17.00 uur 

Locatie: DOC Kaas, Buitenvaart 4001, 7905 TC HOOGEVEEN (melden bij de portier) 

Wij zijn te gast bij ons netwerklid Johan Houwing van DOC Kaas 

 

Aanmelden uiterlijk 10 oktober:  boerenkansnoord@gmail.com 

 

Het thema van de bijeenkomst is: 

“kwaliteitsborging op het melkveebedrijf en de kwaliteitscontrole van de geleverde melk” 

Melkproducten moeten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen met voorkomen van risico’s 

voor de volksgezondheid. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de 

geleverde melk en ook aan de hygiëne op het melkveebedrijf. 

In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan de borging en controle in de keten. 

 

Programma: 

14.15 uur Ontvangst 

14.30 uur Opening, door netwerkvoorzitter Erik Middelveldt: 

 mededelingen,  in te brengen agendapunten en voorstelronde. 

 

14.45 uur Over DOC Kaas. 

    

15.00 uur Thema: “kwaliteitsborging op het melkveebedrijf en de kwaliteitscontrole van de 

    geleverde melk ”. Inleiding over het thema verzorgd door DOC Kaas. 

mailto:boerenkansnoord@gmail.com


Pagina 2 van 2 

 

 

 

15.40 uur Overige agendapunten: 

 - verslag van 15 maart 2018 (zie blz. 2 en 3). 

 - Informatie over het project AgroZorgwijzer (www.agrozorgwijzer.nl) 

 - vaststellen datum en onderwerp voor de volgende bijeenkomst; 

    datumvoorstel: donderdag 14 maart 2019 

 - opvullen vacature secretaris van netwerk Boerenkans Noord. Martine Platvoet 

is gestopt als secretaris i.v.m. met haar drukke werkzaamheden; wij danken 

haar hartelijk voor de inzet voor Netwerk Boerenkans Noord. We zoeken een 

opvolger uit de regio Noord die zich als actief commissielid wil inzetten bij het 

tweemaal per jaar organiseren van een netwerkbijeenkomst. 

  

16.00 uur Rondleiding door de kaasfabriek. 

17.00 uur  Afsluiting van de bijeenkomst 

 

Wij danken DOC Kaas voor het beschikbaar stellen van de locatie met de catering en het 

verzorgen van de inleiding en de rondleiding door de fabriek. 

 

Aanmelding: 

Voor deelname en toegang tot het bedrijfsterrein is opgave vooraf noodzakelijk. 

Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. 

Opgave uiterlijk woensdag 10 oktober: boerenkansnoord@gmail.com 

Graag zien wij u  op dinsdag 16 oktober. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het netwerkbestuur van Boerenkans Netwerk Noord, 

 

Erik Middelveldt, voorzitter 

Bertus Stormink, lid en waarnemend secretaris 
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