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Ga op avontuur bij veehouders bij jou om de hoek 
en ervaar hoe zij slim voeren, slim melken en slim 
verzorgen! 

Aanmelden en meer informatie op:

www.lely.com/nl/eventsbunschoten

Slim boeren om de hoek 
17 september 2020

‘’Oog op duurzaamheid, energieverbruik 
en natuurbeheer; Dat is voor ons 

belangrijk.’’

Familie Peek, Wilnis

Lely Center Midden Nederland, Amersfoortseweg 36, 3751 LK Bunschoten



Gezondheidscheck

Wij nemen de ontwikkelingen omtrent het coronavirus 

uiterst serieus. De gezondheid van onze klanten, collega’s 

en leveranciers staat bij ons voorop. Daarom vragen wij om 

onderstaande vragen goed door te lezen.

1. Heb je de afgelopen 48 uur symptomen gehad als koorts, hoest, 
keelpijn, benauwdheid, pijn of druk op de borst, aangetast smaak-
of reukvermogen, diarree?

2. Ben je de afgelopen 48 uur in contact geweest met mensen met 
koorts, of bovengenoemde klachten?

3. Ben je de afgelopen 10 dagen in contact geweest met een COVID-19 
persoon, of met iemand die in quarantaine is geweest de 
afgelopen 10 dagen, of met iemand die nog in afwachting is van de 
testresultaten?

4. Ben je de afgelopen 10 dagen in een land of regio geweest, 
waarvoor volgens de Nederlandse richtlijnen tijdens jouw verblijf 
code oranje of rood gold? 

Indien het antwoord op een of meer van bovenstaande vragen ‘Ja’ is, 
dan verzoeken wij jou om thuis te blijven.

Hartelijk dank voor je begrip!

Als trotse drager van het ‘’On the way to PlanetProof’’ 

keurmerk is de familie Peek uit Wilnis één van de meest 

duurzame melkveehouderijen in de regio. 

Bij deze onderneming zie je het oude rentmeesterschap in 
een moderne versie met technologie en ontmoet je, naast de 
specialisten van Lely Center Midden Nederland, de verschillende 
partners die bijdragen aan de onderneming van de familie Peek.

Tijdens dit evenement zijn de volgende producten van Lely te 
bezichtigen: Astronaut A5, Discovery SW en Juno 

Kom jij op donderdag 17 september kijken hoe je een 
melkveebedrijf met oog op een duurzame inrichting, 
energieverbruik en natuurbeheer runt?
 

Aanmelden via : www.lely.com/nl/eventsbunschoten 

Wees er snel bij want vol = vol

Graag ontmoeten wij jou bij de familie Peek: 

Bovendijk 38
3648 BN, Wilnis

Tijd: 10:00-12:30, 13:00-15:30 & 15:30-18:00

Kom jij kijken hoe je een melkveebedrijf 
met oog op duurzaamheid inricht?


