
Bij velen staat de vierde woensdag van september al vroeg in de agenda omcirkeld. Op en rond het 
dorpsplein in Heeten is dan de pony- en paardenmarkt.  
Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar tijdens de ponymarkt voor de 2e keer de Landbouw 
Relatie- en Innovatiedag georganiseerd. Dit is een evenement speciaal voor u, als landbouwer in de 
regio! 
 
Het evenement vindt plaats op woensdag 27 september as. Naast interessante presentaties wordt er 
in en buiten de tent een beursvloer gecreëerd voor regionale bedrijven uit de landbouwsector. Een 
plek waar u in gesprek komt met uw collega’s en toeleveranciers en waar u kennis kunt uitwisselen, 
delen en vergaren.  
 
Programma 
Wij hebben het volgende programma voor u samengesteld: 
 

09.30 Tent geopend, gelegenheid tot het bezoeken van de stands 
 

10.30 Opening in de tent 
 

10:45 Burgemeester Dadema van de gemeente Raalte  
‘Raalte wil nu en in de toekomst “de landbouwgemeente” van Nederland blijven’ 
 

11:00 Presentatie Huttenbeef 
Dhr. R. Hutten en dhr. M van Dijk van Slachterij 
Hutten Beef uit Heeten verzorgen een presentatie 
over de meest innovatieve runderslachterij van 
Europa 
 

11:30 Presentatie For Farmers 
Dhr. K. Snijder van For Farmers uit Lochem  verzorgt een 
presentatie over de weg en de keuzes om van een 
regionale coöperatie uit te groeien naar de marktleider 
op gebied van veevoeders in Europa. 
 

  



12:00 Presentatie de Zwarte Cross  
Zwarte Cross directeuren dhr. H. Lovink en dhr. R. Degen 
geven een interactieve presentatie (met spectaculaire 
beelden/filmpjes van de Zwarte Cross) en een geweldig 
humoristisch verhaal over de kracht van 
boerenverstand, ondernemerschap en ´noaberschap´. 
 

12.45 
 
13:00 

Discussie 
 
Afsluiting met een lunch en gelegenheid tot bezoeken van de stands 

 
13.30 

 
Einde  
 

De dagvoorzitter is mevr Caroline van der Plas. Zij is oprichtster van Boerburgertweet op twitter en 
facebook, communicatiemanager bij de NVV en actief op gebied van (sociale) media. Caroline is een 
absolute promotor van de landbouwsector. 
 
Locatie en aanmelden 
De Landbouw Relatie- en Innovatiebeurs 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 via de volgende link:  
http://relatiedag.ponyweek.nl 
Na aanmelding ontvangt u een entreebewijs, 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: 
 

   

http://relatiedag.ponyweek.nl/

