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SAM E N WE R K E N
Wat is eigenlijk samenwerken?
Samenwerken doe je om een gezamenlijk
doel te bereiken en elkaar aan te vullen.
Doelen, die je alleen mogelijk niet kunt
bereiken of het kost veel meer tijd om ze
te bereiken. Samenwerking is ook moeilijk
omdat je bijna altijd wat moet opgeven of
inleveren. Iets wat je goed vindt, waar je

aan gewend bent, waar je aan hecht, wordt
ingeruild voor een andere benadering,
een andere werkwijze. Samenwerken is
dus naast het werken aan iets nieuws ook
iets opgeven. Dit is geen probleem, als het
gezamenlijke doel maar helder is.
Vaak wordt er gesproken over de zeven
v’s van samenwerken: vrijheid, verbinden,

verantwoordelijkheid, vertrouwen,
versterken, versnellen en vernieuwen. Ik
denk dat deze zeven v’s perfect passen bij
NoorderlandMelk.

Ad van Velde

VA N TA N K M E L K M O N S T E R N A A R
WA A R D E VO L L E I N F O R M AT I E
Jaarlijks verwerkt Qlip van alle Nederlandse melkveehouders ongeveer 2,3 miljoen tankmelkmonsters. Dat
zijn er ruim 7.000 per dag. Allemaal met als doel; waardevolle informatie genereren voor de melkveehouder
en de zuivelindustrie.
Om de drie dagen wordt de melk door de Rijdende Melk Ontvangst
(RMO) opgehaald. De RMO-chauffeur neemt een monster vanuit de
koeltank. Om te borgen dat dit op een goede en zorgvuldige wijze
gebeurd, wordt de RMO-chauffeur door Qlip opgeleid om een representatief monster te nemen. Het bijbehorende examen wordt afgenomen door het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ).
Chip als basis
De chip aan de onderzijde van de monsterfles vormt de basis voor
de route die wordt afgelegd. Vlak voordat de RMO-chauffeur begint
met het innemen van de melk, moet eerst de chip van het genomen melkmonster via GPS beschreven worden met uw fabriek- en
tanknummer, de datum en het tijdstip. Vervolgens wordt het monster
gekoeld bewaard. Op de losplaats van de melkfabriek zet de chauffeur
het melkmonster in de koelruimte. De temperatuur van het melkmonster wordt continu bewaakt en dient tussen de 0 en 4 graden
Celsius te zijn. Twee keer per dag wordt door het transport van Qlip
een ronde gemaakt door het gehele land om de melkmonsters op te
halen. Vervolgens worden de melkmonsters naar het zuivellaboratorium in Zutphen gebracht. Bij aankomst worden ze direct in de koeling
geplaatst en worden er ingangscontroles uitgevoerd. Er wordt onder
andere gekeken naar de temperatuurgeschiedenis, ouderdom en volume van het monster. Afhankelijk van de uitkomst worden de monsters
wel of niet aangewezen voor de geplande onderzoeken. Kiemgetal
wordt bijvoorbeeld alleen onderzocht als het monster continu tussen
nul en vier graden Celsius is bewaard. Alle melkmonsters die bij Qlip
binnenkomen worden op dezelfde dag in onderzoek genomen.
Kwaliteitsonderzoek
Voordat het melkmonster zijn route door het lab vervolgd, wordt
de specifieke planning van de verschillende onderzoeken in de chip
van het melkmonster geschreven. Voor NoorderlandMelk worden
de melkmonsters standaard onderzocht op vet-, eiwit-, lactose- en
ureumgehalte, celgetal, zuurtegraad van het melkvet, vriespunt en
bacteriegroeiremmende stoffen (antibiotica). De overige kwaliteitsonderzoeken zoals kiemgetal, reinheid, chloroform, boterzuur
en salmonellose worden automatisch volgens vastgesteld schema
ingepland. Indien de kwaliteitsresultaten voor kiemgetal, reinheid en
chloroform buiten een door NoorderlandMelk gestelde norm vallen,
worden deze onderzoeken in de daarop volgende melkmonsters
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automatisch aangewezen voor dit onderzoek. Deze extra onderzoeken stoppen weer bij een resultaat onder de gestelde norm. De
geplande onderzoeken wordt voor elke veehouder in de chip van
zijn melkmonster vastgelegd. Hierna volgt het melkmonster zijn route
over het banensysteem door het laboratorium naar de verschillende
onderzoekmethoden. Na het onderzoek worden alle resultaten gevalideerd en geautoriseerd. Indien de duur van de analysemethode het
toelaat worden de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk op de dag
van onderzoek verstuurd naar de administratie van NoorderlandMelk
en daarna inzichtelijk gemaakt voor de melkveehouder. De resultaten
dienen onder andere voor de opmaak van de melkgeldnota.
Referentiemonsters
Om de nauwkeurigheid en kwaliteit te borgen worden de onderzoeken gecontroleerd door gebruik te maken van referentiemonsters
met bekende waarden. Een percentage van de melkmonsters worden
door Qlip voor een tweede keer aangeboden voor onderzoek, de
analyseresultaten van het herhaalde onderzoek wordt vergeleken met
het eerste resultaat. Ook worden de analysemethoden vergeleken
met andere laboratoria door deel te nemen aan rondzendonderzoeken in binnen- en buitenland. De bij Qlip uitgevoerde bepalingen zijn
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd. De RVA (Raad voor
Accreditatie) controleert jaarlijks of Qlip de onderzoeken correct
uitvoert en zich houdt aan de gemaakte afspraken.
Nadat alle analyses in het melkmonster zijn uitgevoerd bereikt het
melkmonster het einde van zijn route. De chip wordt van de monsterfles verwijderd en geformatteerd voor hergebruik. De melk van
alle melkmonsters wordt verzameld en gaat naar een biovergister. De
plastic monsterfles wordt versnipperd en vervolgens gerecycled.

VRIESPUNT
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat
in Z-net bij elke melklevering ook het
vriespunt vermeld staat. U vindt dit bij
‘leveranties per inname’. Qlip bepaalt
dit kengetal standaard bij de vet/
eiwit-bepaling. Voorheen werd dit kengetal maar twee keer per jaar bepaald.
Met als gevolg dat veehouders soms
werden verrast door een afwijkend
vriespunt. Om dit te voorkomen heeft
NoorderlandMelk besloten om steeds
het maandgemiddelde van het vriespunt
te laten berekenen. Dit maandgemiddelde vindt u bij ‘kwaliteit per inname’.
De officiële kwaliteitsbepaling voor het
vriespunt blijft tweemaal per jaar. In
plaats van een vriespunt van één tank
wordt er nu tweemaal per jaar een
maandgemiddelde genomen voor deze
kwaliteitsbepaling. De kortingsgrens blijft
-0,505 en de waarschuwingsgrens blijft
-0,510.
Rauwe melk heeft in Nederland een
vriespunt van -0,525 / -0,520. Melk bevriest later dan water. Het vriespunt ligt

onder nul graden. Bij toevoeging van water
komt het vriespunt dichter bij nul te liggen.
N O R M M E T B E T R E K K I N G TOT
V R I E S P U N T B E PA L I N G
Vriespunt

% water

-0.520

0.2 %

-0.516

1%

-0.511

2%

-0.506

3%

-0.501

4%

-0.495

5.2 %

Twee procent water lijkt soms al erg veel
maar dit is slechts 20 liter water op 1000
liter melk. Door af en toe het vriespunt te
controleren in Z-net krijgt u snel in beeld of
er water in de melk komt.
De meest voorkomende oorzaken van
water in de melk zijn:
• Lekke platenkoeler
• Laatste melk wegpompen met water
•	Slechte drainage van de melkinstallatierobot
• Storing in de automatische kleppen

Heeft u regelmatig te maken met een
schommelend vriespunt en pompt u de
laatste melk weg met water? Probeer
dan eens om bij één melktank de melk
niet weg te pompen met water, maar
gewoon af te tappen of de waterhoeveelheid te halveren. U ziet dan snel
welk effect dit heeft op het vriespunt.
De laatste melk wordt ook vaak
weggeblazen met perslucht, veelal bij
melkrobots. Om vervuiling van de melk
door perslucht te voorkomen moet
er een luchtdroger op de compressor
zitten en een oliefilter op de lucht die
gebruikt wordt voor het wegblazen van
de melk. NoorderlandMelk betaalt melk
en geen water. Doe uw voordeel met
de vriespuntbepaling per tank.
Zijn er vragen of onduidelijkheden,
neem dan contact op met Johan
Grolleman.
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‘Tour de Boer’
Naam
Sjors den Bleeker alias ‘die Hollander’
Burgerlijke staat
Getrouwd met Inzel, 4 kinderen; Renske (13),
Maaike (11), Jelle (8), Semke (4)
Woonplaats
Oranje (provincie Drenthe)
Werkt voor?
Transportbedrijf Rink Post

Markt
Aantal jaren in dienst?
3 jaar
Daarvoor werkzaam als?
Vrachtwagenchauffeur, het vervoeren van
containers & bouwmaterialen
Opvallend weetje
Sjors en zijn gezin wonen in een woonboerderij samen met een groot aantal
gezelschapsdieren. Zo zijn er kippen, eenden,
konijnen, geiten en paarden.

Na een ongekend lange periode van
zeer vaste prijzen, lijkt er langzaam een
kentering te komen in de zuivelmarkt.
Noteringen gaan wereldwijd onderuit.
Belangrijkste reden voor de dalingen is de
hoge melkaanvoer in Nieuw-Zeeland en
de Europese Unie.

Ook RMO-chauffeur draagt
bij aan de melkkwaliteit
Lange man, grijs/blond haar, altijd in
voor een praatje en met enige regelmaat bij uw melktank te vinden. Gaat
er een belletje rinkelen? Ja, het is Sjors
den Bleeker, bij sommigen onder u
beter bekend als ‘die Hollander’.
Vandaag is Sjors mijn ‘docent’. Ik rijd met
hem mee om uit eerste hand te ervaren
wat het laden, lossen en monsternemen
precies inhoudt. We starten met laden bij
bestuurslid Stieneke IJdema in Blesdijke.
Daar zie ik voor de eerste keer hoe het
laden van de RMO precies in zijn werk gaat.
Indrukwekkend met welke snelheid de melk
uit de melktank wordt gezogen. En ook hoe
er een koppelingen wordt gemaakt tussen
het melkmonster, de locatie en de computer. Knap hoe Sjors aan het zuiggeluid van
de slang hoort of de melktank bijna leeg
is. Sjors zal zeker niet weg gaan zonder
de geladen kg’s op uw registratiekaart te
schrijven.
Lange dagen
We rijden door naar de Blesse, waar we
de tank van familie de Weerd leeghalen.
Ondertussen vertelt Sjors dat hij vanochtend om kwart voor vier is begonnen, hij
heeft al één vracht gelost. Een gemiddelde
werkdag duurt voor Sjors en zijn collega’s
zo’n 10 á 12 uur en een werkweek bestaat
uit 8 dagen; vier ritten overdag, vier ritten

’s nachts en vervolgens vier dagen vrij. Op
de vraag wat het allermooist aan dit vak is,
antwoord Sjors: “De vrijheid die het werk
biedt en het contact met de veehouders.”
De NoorderlandMelk-veehouders zijn
volgens Sjors prettige mensen waar je
leuke gesprekken mee kunt voeren. Daarbij
gaat het natuurlijk vaak over de melkprijs!
“Elke veehouder heeft zijn eigen regels”,
legt Sjors uit. “Als RMO-chauffeur moet je
daarom goed onthouden bij wie je op het
erf bent. Dan kun je de mensen zo goed
mogelijk bedienen.”

moet worden. Gelukkig houden de meeste
veehouders hier rekening mee.” Wat volgens Sjors ook belangrijk is, is een schone
omgeving rond het tanklokaal. “De slang die
de melk aanzuigt ligt namelijk op de grond.
Deze moet schoon zijn voordat wij weer
kunnen vertrekken naar de volgende veehouder”, legt Sjors uit. “U doet uw best om
goede melk te produceren, wij willen deze
dan ook graag netjes ophalen en afleveren.”

Schoon tanklokaal
Inmiddels hebben we ook de tank van
oud bestuurslid Reuvekamp (Sonnega)
geleegd en rijden we door naar Van der Tol
in Nyelamer. Sjors vertelt dat hij voorheen als chauffeur in het Zuiden van ons
land heeft gewerkt. “Chauffeur zijn in het
Noorden van Nederland is heel anders dan
in het Zuiden. Hier is meer ruimte en zijn
de toegangswegen breder. Dat is plezierig werken als je met een RMO rijdt die
tonnen weegt.” Ik vraag aan Sjors hoe het
bij onze leden gesteld is met de oprit naar
het tanklokaal. Sjors: “Dat verschilt sterk,
maar of het nou ruim of krap is, de veehouders doen ons een groot plezier als de
zijkanten van de oprit naar het tanklokaal
vrij worden gelaten. Zeker als de opgang
niet heel breed is en elke centimeter benut
Sjors den Bleeker
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Brandstof sparen
De lading van vandaag wordt gelost bij
Leerdammer, een uurtje rijden vanaf onze
laatste laadplaats bij Verboom in Oldeholtwolde. Op de weg is er een grote
solidariteit tussen RMO-chauffeurs. RMO
chauffeurs van verschillende fabrieken
seinen met hun lichten naar elkaar als
begroeting. De maximum snelheid voor
de RMO bedraagt 80 – 83 km/per uur. Bij
een brandstofverbruik van 1 op 3 kun je
met een gematigde snelheid behoorlijk wat
brandstof besparen. Bovendien wordt de
RMO via een GPS-systeem gevolgd. Te snel
rijden zou zeker worden gesignaleerd.
Als ik Sjors vraag hoe hij als RMO-chauffeur
tegen de samenwerking met A-ware aankijkt, antwoord Sjors: “Het avontuur gaat er
wel een beetje vanaf als alles bij één fabriek
gelost moet worden. Maar voor de veehouders van NoorderlandMelk is het een goede ontwikkeling. Meer afzetzekerheid. Voor
mij blijft de diversiteit in ophaallocaties in
ieder geval behouden. Zuivel is een booming business. Wie weet wat de toekomst
nog gaat brengen!” Eenmaal gelost en gereinigd bij Leerdammer rijden we weer terug
naar de provincie Friesland. Bij het afscheid
vraag ik Sjors of hij de tekst eerst nog wil

lezen voordat het gepubliceerd wordt. “Nee
hoor, zegt hij met een grijns, als het niet
spannend genoeg is verzin je er maar wat
bij. Dat doen ze allemaal toch.”

In de EU is inmiddels duidelijk dat quotum
overschrijding bij de huidige melkprijzen
geen argument meer is voor de melkveehouder om de productie te beperken. Daar
komt in de EU ook nog eens het zachte
voorjaar bij als ‘melkstimulerende’ factor.
Het gevolg is dat de verwerkingscapaciteit
in West-Europa volledig wordt benut en
dat het wachten is op de aangekondigde extra capaciteit. De melkaanvoer is
voorlopig dus de belangrijkste prijsbepaler.
Voor de poedermarkten speelt mee dat
de kaasprijzen steeds verder wegzakken
en kaas dus prijstechnisch geen alternatief
vormt in de verwerking van de extra melk.
In Nieuw-Zeeland blijft de melkaanvoer
goed en zal het seizoen met een mooie
plus eindigen. Het meeste van deze additionele melk is nodig om de honger in China
te stillen. In de Verenigde Staten blijft de
melkaanvoer vrij normaal. In februari 2014
was er 1,4 % meer melk dan in dezelfde
periode vorig jaar. Wel is de verwachting
dat de aanvoer zich de komende maanden, vanwege de hoge melkprijzen en relatief lage voerkosten, goed zal ontwikkelen.
In Nederland is het ook wachten op extra
verwerkingscapaciteit. We zullen meer rekening moeten houden met prijsvolatiliteit.
Nederland wordt steeds sterker afhankelijk
van de wereldmarkt, vooral als er daadwerkelijk 3 miljard kilo melk bij komt. Een
kans of een risico. Als de marges voor de
melkveehouder maar acceptabel blijven.

Sjors neemt een melkmonster
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EVEN
VO O R STELLEN…

OUDE WAARDEN IN EEN NIEUWE TIJD

HET BOERENGILDE
vlnr: Sjirk Reijenga, Klaas Oevering, Jelle Osinga, Jelle Zeilstra.

Het Boerengilde is een groep melkveehouders die met hun
boer zijn, hun levenswijze, stáán voor oude waarden in een
nieuwe tijd. Niet alleen groter en meer, maar produceren met
oog voor mens, dier en natuur. Ze willen dat hun vorm van
veeteelt ook economisch aantrekkelijk is. Voor henzelf, maar
ook voor collega’s. Dit doen ze door het boerenvak steeds
verder te verbeteren en de kwaliteitsmelk voor een goede
prijs bij hernieuwde relaties in de zuivelketen af te zetten. Op
dit moment zijn drie boeren van het Boerengilde ook lid van
NoorderlandMelk.
Mijn naam is Adinda Bult. Samen met
mijn partner en twee zoontjes ben
ik woonachtig in de stad Groningen.
Sinds oktober 2013 heb ik het
genoegen dat ik Marrit mag versterken
op het secretariaat van Coöperatie
NoorderlandMelk.

Gildeboeren bieden hun gezonde en smaakvolle melk via hun
coöperatie aan bij zuivelverwerkers en supermarkten. De
afnemers kunnen de melk inzetten om hun zuivelproducten te
verbeteren op kwaliteit, duurzaamheid en natuurlijke oorsprong.
Zo zijn op dit moment meerdere supermarkten en verwerkers
geïnteresseerd en wordt er gewerkt aan het maken van afspraken. NoorderlandMelk is de eerste coöperatie die bereid is
aan het concept mee te werken. Dit houdt in dat de melk van
Gildeboeren (die lid zijn van NoorderlandMelk) doorverkocht
kan worden aan verwerkers en supermarkten, waarbij de meerprijs, na aftrek van kosten, ook bij de boer terecht komt.

Deze baan is voor mij een leuke en frisse
uitdaging. Het leuke en spannende van deze
baan vind ik dat ik in een voor mij ‘nieuwe
wereld’ terecht kom. Koeien en melk. Een
wereld waar ik weinig kaas van gegeten heb.

Doelstellingen Boerengilde
Gildeboeren werken in balans met dieren, natuur en omgeving.
Daarbij hebben zij een aantal speerpunten en doelstellingen
geformuleerd:
•	koeien: toewerken naar oudere en gezonde koeien met
natuurlijke weerstand en veel mogelijkheden voor natuurlijk
gedrag (o.a. weidegang). Een boerenwaarde is dat koeien naar
buiten gaan als er gras is.
•	natuur: zorg dragen voor biodiversiteit en brongebied zijn
voor weidevogels zodat de vogelstand kan groeien. Als dit lukt,
genieten de boeren nog meer van hun bedrijf.
•	grondstoffen: minimaal afhankelijk zijn van grondstoffen van
buiten het bedrijf en de regio, naar 100% groene stroom, voer
uit de regio en minimaal gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn hierbij
een diepe wens.
•	product: gezonde, lekkere en natuurlijke melk door beweiding, gezonde koeien, kruidenrijk grasland en veel gras en hooi.
De beste melk willen maken wordt de nieuwe topspor t.
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Regionale start, landelijke ambitie
Het Boerengilde begint klein, maar is in potentie groot.
Er zijn meer melkveehouders in Nederland die op deze
manier boer willen zijn. De ambitie is om groepsgewijs,
in groepen van maximaal 25 veehouders, te groeien
naar minimaal 100 in vier jaar. De daadwerkelijke groei
van het gilde wordt bepaald door de vraag uit de
markt. Het Boerengilde vervult hiervoor een makelaarsrol in de markt en brengt marktpar tijen, coöperaties en
boeren bij elkaar om tot nieuwe afspraken te komen.

Voordat ik bij NoorderlandMelk terecht
kwam heb ik diverse banen gehad.
Ik heb bij commerciële bedrijven en
overheidsinstellingen gewerkt. Ik ben een
periode thuis geweest om lekker bij mijn
jongens te kunnen zijn. Nu de jongens allebei
naar school zijn, geeft mij dat ruimte en tijd
om weer aan het werk te gaan.
Tot nu toe ervaar ik NoorderlandMelk als
een vriendelijk bedrijf met hart voor de zaak
en haar leden. Ik ga met plezier naar mijn
werk en kijk uit naar een fijne samenwerking!

Meer informatie
Zie ook www.boerengilde.nl. Het is ook mogelijk
om contact op te nemen met de voorzitter van het
Boerengilde (veehouder en lid van NoorderlandMelk):
Jelle Zeilstra (06 22 53 29 46) of adviseur en mede-oprichter Catharinus Wierda (06 22 82 45 04).
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BOERDERIJEDUCATIE ‘DE BOER OP NOORD’
Stichting ‘De Boer Op
Noord’ verzorgt boerderijeducatie in de provincie
Groningen en heeft als
doel om kinderen belevend
te laten leren en weer in
contact te brengen met de
herkomst van hun voedsel.
Drie boerinnen hebben
samen met NDE (Natuur- en Duurzaamheidseducatie), IVN
(Instituut voor Natuureducatie) en Prinsconsult, een programma
opgezet en lesmateriaal ontwikkeld voor dit project.
De stichting is sinds 2011 actief en heeft de afgelopen jaren gebruikt om
de activiteiten uit te rollen van de stad Groningen naar de hele provincie
Groningen. Het afgelopen jaar zijn er 54 basisschoolklassen bij de boer
op bezoek geweest. Er zijn zes deelnemende bedrijven (5 melkveebedrijven, 1 vleesveebedrijf). Tijdens een bezoek leren de leerlingen van de

bovenbouw over het boerenbedrijf, de primaire vraag waar hun eten
vandaan komt, maar ook hoe een koe gemolken wordt en meer!
Samenwerken
‘De Boer Op Noord’ werkt samen met andere organisaties die
Boerderijeducatie in Nederland organiseren. Deze organisaties
zijn allen aangesloten bij ‘Met de klas de boer op’; een landelijke
organisatie die de initiatieven van boerderijeducatie verbindt (zie ook
www.metdeklasdeboerop.nl). Een aantal van de deelnemende boeren
zijn aangesloten bij NoorderlandMelk.
Meer informatie
Zuivelcoöperatie Noorderlandmelk is vaste partner van stichting De
Boer Op Noord en maakt ook voor de komende jaren mede mogelijk
dat we dit belangrijke project kunnen voorzetten!
Zie ook www.deboeropnoord.nl voor meer informatie over boerderijeducatie van stichting De Boer Op Noord en om een kijkje te nemen op
de deelnemende bedrijven.

MEER KWALITEIT, MINDER ANTIBIOTIC A
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd een aantal kwaliteitszaken rondom antibiotica in de actualiteit waren. Sinds 1 maart
2014 is de UDD-regelgeving in werking gestreden. Dit betekent dat in
principe alleen de dierenarts antibiotica mag toedienen. Uitgezonderd
veehouders die voldoen aan strikte voorwaarden zoals:
•	
de één op één overeenkomst met een dierenarts,
•	
aanwezigheid van het NoorderlandMelkGezondheidsplan en een
Bedrijfsgezondheidsplan,
•	
periodiek plaatsvinden van een bedrijfsbezoek door de dierrenarts,
•	
jaarlijkse evaluatie van het NGP en de BBP. Mocht u als veehouder
een koe willen behandelen dan moet de antibiotica worden toegediend volgens het Bedrijfsbehandelplan en volgens het behandel
advies van de dierenarts.

Dit zijn geen nieuwe aandachtspunten. Wat wel nieuw is, is dat er
op het bedrijf voor maximaal 15% van de aanwezige dieren 1e keus
antibiotica aanwezig mag zijn. Dit geldt ook voor 2e keus antibiotica
ter behandeling van mastitis (mastitis injectoren). Een 2e keus middel
mag pas worden ingezet als de dierenarts een diagnose heeft gesteld.
Hij of zij dient dit schriftelijk te onderbouwen onder vermelding van
het diernummer. Daarnaast mag het 2e keus middel maximaal een
maand op het bedrijf aanwezig zijn. Alle overgebleven antibiotica dient
door u als veehouder te worden verwijderd volgens de gemeentelijke
milieuverordening. In sommige gevallen mag er onder voorwaarden,
voor een beperkte periode, een 2e keus droogzetter worden ingezet.
Hiervoor dient wel een melkmonsteranalyse aanwezig te zijn en dienen managementmaatregelen te worden genomen.
Neem bovenstaande handelswijze eens door met uw dierenarts.
Wellicht kan hij of zij u nog tips geven om zaken verder te verbeteren.

DELVOTEST
Mocht u gebruik willen maken van een delvotest dan
kunt u deze kosteloos aanvragen bij de rmo chauffeur.
Deze service wil NoorderlandMelk u graag bieden om
blijvend de hoogste kwaliteit melk te kunnen garanderen
aan onze afnemers !
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COLOFON
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van NoorderlandMelk.
NoorderlandMelk
Hereweg 95C
9721 AA Groningen
T. (050) 82 00 295
info@noorderlandmelk.nl
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