
Heeft u interesse om ons bedrijf te komen bezoeken?  
Wij bieden u deze mogelijkheid:  We beginnen met een PowerPointpresentatie van ongeveer 1½ uur. Aan bod komen Landbouwbedrijf Snepvangers Bergen op Zoom, Rosé kalveren bedrijf Veghel, Melkveebedrijf in Moldavië en paardenfokkerij Snepvangers te Bergen op Zoom.   

            

         Tijdens deze presentatie wordt u voorzien van koffie /thee en een koekje, daarna volgt een rondleiding over ons bedrijf. De rondleiding zal ongeveer een uur duren, afhankelijk van de interactie van de groep. U krijgt hierbij te zien:  * Moderne High Tech Melkvee stal met overview vanaf loopbrug,  * 3 “Delaval” melkrobots,   * Koe wasstraat Millstream,  * Herd Navigator *  Kalverenstraat  * De Afkalfstal   Zijn er verder nog specifieke onderwerpen die jullie van ons willen horen kan dit te allen tijde besproken worden.   Schoolbezoek:   Ook scholen zijn bij ons van harte welkom. Het lesmateriaal wordt specifiek aangepast aan de leeftijdscategorie. Ook gaan we een kijkje nemen in de kraamstal van de koeien, het jongvee en natuurlijk naar de kleine kalfjes in de kalver-straat. Voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid om een "koe" te melken.  Kosten hiervoor zijn €1,50 p.k. met een eenmalig basistarief van €10,00.  De kinderen worden tijdens de excursie allemaal voorzien van pakje fristi of chocomel.   

        



  Groepsexcursie voor bedrijven en groepen:  Excursie voor volwassen groepen worden uitsluitend gegeven in groepsverband (minimaal 15 personen) en op afspraak. De kosten voor deze excursie bedragen  € 10,00 p.p.   Tevens bestaat er de mogelijkheid om na de excursie op locatie een hapje te eten, (broodjesbuffet, brunch of stamppottenbuffet) of na te borrelen met een hapje of drankje naar keuze.    

n    n       Vergaderruimte huren:  Mocht u de vergaderruimte op ons bedrijf overdag of ’s avonds willen huren dan is dat ook mogelijk,. Tevens bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van beamer en presentatiescherm.    Interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan u graag te woord en willen u de in- en outs laten zien van ons bedrijf.   Met vriendelijke groet,   Miranda Snepvangers miranda@millstream.nl    


