Open dag
Zeugenhouderij
familie Swinkels
Let op: aanmelden voor deelname!
Vrijdag 25 juni 2021
12.00 - 18.00 uur
Molenschut 4
5595 XV Leende

Graag nodigen wij u namens de familie Swinkels uit voor de open dag op vrijdag 25 juni a.s. van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Tijdens deze dag kunt u hun nieuwe varkensstal bezichtigen.
Adres: Molenschut 4, 5595 XV Leende

Bijzonderheden:

Aanmelden open dag:

Afgelopen jaren verplaatste de familie Swinkels hun varkensbedrijf van Mierlo naar Leende en bouwde daar een
compleet nieuwe SPF-stal voor 900 zeugen. In de stallen:

In verband met de huidige coronamaatregelen is aanmelden
voor de open dag verplicht.
Op www.forfarmers.nl/swinkels25juni reserveert u een
tijdsslot als aankomsttijd. Meld u tijdig aan, i.v.m. een
maximum van 20 bezoekers per half uur.

•
•
•
•

elektronisch voeren in de kraamstal
groepshuisvesting voor 2 x 325 zeugen (dynamische groepen) met voerstations
eigen geltenopfok met aanleerstations
biggenfdelingen met 0,4 m2/big (4.500 plaatsen)

Verdere bijzonderheden: 1 Ster Beter Leven, speciale looplijnen i.v.m. SPF-status, biologische combiluchtwasser,
ledverlichting, lichtstraten en meer. Bijzonder is ook het voorbereidingstraject via regeling Buitengebied in Ontwikkeling.
Deelnemende bedrijven:
A. van den Tillaart varkenshandel B.V. • AEC Uden B.V. Administratie en advies • AgriSyst • Anders Beton • Bergs Advies B.V. •
Bouwbedrijf Th. vd Linden • DAP Lintjeshof • FarmConsult • ForFarmers • FromFarmers • ilmar Systems B.V. • MS Schippers •
Topigs Norsvin Nederland & AIM varkenski Nederland • Van Asten Group • Van Osch Uden B.V. • VBV Elektro & Kunststof •
Weda Holland B.V.
Sponsors:
De Hoeve innovatie • Hekkelman advocaten en notarissen • Joost de Vries B.V. • Joosten Agro B.V. • Knijnenburg Advies •
Rabobank Verzekeren Food & Agri • Scan-Air
NB: in ons privacy statement op www.forfarmers.nl leest u hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u geen (marketing)
communicatie van ForFarmers meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens.

De familie Swinkels ziet uit naar uw komst. U wordt vriendelijk
verzocht om niet in bedrijfskleding te komen.

