
 
 

  
 
 
 

Wat zijn UW kansen? 
 
 
Het is bijna weer zo ver, de ponyweek in Heeten. Traditiegetrouw met op woensdag de jaarlijkse pony- 
en paardenmarkt. Inmiddels is een belangrijk onderdeel van deze woensdag de terugkerende 
Landbouw Relatie- en Innovatiedag! 
 
Op woensdag 25 september wordt de Landbouw Relatie- en Innovatiedag voor de 4e keer 
georganiseerd. Dit is een evenement speciaal voor u, als landbouwer in de regio! Het thema van dit jaar 

is: “Benut je talenten en denk vooral in kansen en uitdagingen!”. 
 
In en buiten de tent wordt een beursvloer voor regionale bedrijven uit de landbouwsector gecreëerd. Een 
plek waar u in gesprek komt met uw collega’s en toeleveranciers en waar u kennis kunt uitwisselen, 
delen en vergaren. Daarnaast zijn er inspirerende sprekers die u gedurende de dag in verschillende 
presentaties toespreken. 
 

 
Programma 
Wij hebben dit jaar wederom een fantastisch programma voor u samengesteld: 
 

09.30 Tent geopend, gelegenheid tot het bezoeken van de stands 
 

10.15 Opening in de tent door dagvoorzitter Geertjan Kloosterboer 
 

10:45 Germo Logistiek 
Emiel Jansen, eigenaar van Germo Logistiek, verzorgt een 
presentatie over de groei en ontwikkelingen van Germo 
Logistiek.  Waarbij zij te maken hebben met de wensen én eisen 
van de verschillende opdrachtgevers. 
Een bedrijf met inmiddels 127 man personeel en 32 
vrachtwagens.  
 

11:15 Boer Brunia – Natuur in Bedrijf 
Jaring Brunia, eigenaar van Boer Brunia – Natuur in Bedrijf, uit 
Raerd geeft een inkijk in zijn manier van boeren. Inspiratie voor 
zijn unieke bedrijfsvoering haalt hij uit de natuur. 
 

11:45 Pauze 
Gelegenheid tot het bezoeken van de stands in en om de tent. 
 



 
De dagvoorzitter 
Geertjan Kloosterboer is dit jaar de dagvoorzitter. Als voorzitter van Team Agro NL en eigenaar van 
een melkveebedrijf in Oxe heeft hij behoorlijk ervaring in de agrarische sector. 
Tevens was hij een paar jaar geleden ook actief in de rol van Sallandse Boer tijdens Stöppelhaene. 
 

Locatie en aanmelden 
De Landbouw Relatie- en Innovatiedag vindt plaats in en om de feesttent op het Dorpsplein in Heeten. 
De toegang is gratis. Uiteraard is uw partner ook van harte welkom. 
 
Om deel te nemen aan de landbouwochtend kunt u zich aanmelden door op onderstaande knop te 
klikken: 
 

AANMELDEN 
 
( Werkt de knop niet, kopieer dan de volgende link in uw browser: http://relatiedag.ponyweek.nl ) 

 
Na uw aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging (tevens toegangsbewijs), waarmee u ook kunt 
deelnemen aan de lunch. 
(wellicht heeft u deze uitnodiging van meerdere relaties ontvangen. U hoeft zich echter maar een keer 
aan te melden) 
 

Meer informatie? 
Contactpersoon: Guus de Haan | 06-50298546 / landbouwdagheeten@hotmail.com 
 
Deze ochtend wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 

12:15 Piggy’s Palace 
Erik Stegink, eigenaar van Piggy’s Palace, uit Bathmen neemt 
jullie mee in hoe kansen te pakken in turbulente tijden.  
Piggy’s Palace bestaat uit 3 locaties, waarvan twee een gangbare 
varkenshouderij betreffen. De derde locatie betreft een biologische 
varkenshouderij.  
Piggy’s Palace is onder andere bekend van de varkensglijbanen. 

 
12:45 Discussie en Afsluiting 

 
13:00 Lunch 

 
14:00 Einde 
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