Een mooi initiatief! Het is de plaats om nieuwe ideeën op te doen, en dat is nodig want de uitdagingen
in de landbouw- en veeteeltsector zijn en blijven
groot. Een zakelijke en innovatieve bedrijfsvoering
is absoluut noodzakelijk om succesvol te zijn in de
agrarische sector. BNP Paribas Fortis ondersteunt
dit initiatief en werkt samen met u aan een modern
landbouwbedrijf, vandaag en in de toekomst.
AMBITIEUS ONDERNEMEN IN DE AGRARISCHE SECTOR
U bent ongetwijfeld vertrouwd met de problemen in de agrarische
sector: denk maar aan de moeilijke marktomstandigheden, de
moeilijkheden met de afzetketen van de productie of de eisen die
afnemers stellen aan uw producten en uw productiewijze. Ook de
overheid en de vele sectorplannen helpen niet echt om de Vlaamse
boer en tuinder een écht inkomen te garanderen. Uw ambitie om uw
plannen te realiseren maakt echter het verschil. Naast een vakman,
is de hedendaagse landbouwer ook een ondernemer. Hij stelt dan
ook de noodzakelijke vragen: “Wat zijn mijn ambities en mijn doelen?

Welke vaardigheden heb ik nodig om mijn investeringsplannen te
realiseren? Hoe reageer ik als de markt om me heen verandert?” De
juiste vragen en inzichten leiden naar beslissingen die voor uw bedrijf
doorslaggevend zijn om tot de gewenste resultaten te komen.
UW BANK AAN UW ZIJDE
Ga met ons het gesprek aan hoe we u als ondernemer kunnen
steunen. Binnen BNP Paribas Fortis versterken we onze kennis in
ondernemen door training en opleiding en volgen we de markt- en
sectorontwikkelingen op de voet, zodat we altijd de best mogelijke
antwoorden hebben op uw vragen. We willen u hierbij niet alleen
financiële oplossingen aanreiken, we willen ook een toegangspoort
zijn tot kennis, expertise en netwerken.
Jan de Keyser, Directeur Agriculture
agriculture@bnpparibasfortis.com
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de juistheid, nauwkeurigheid, noch volledigheid van de inhoud van de informatie uit die bronnen waarborgen. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welke directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in deze presentatie.

De bank voor een wereld in verandering

Deze uitnodiging werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier met het Europees Ecolabel
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Familie Lauwers-Remeysen
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De bank voor een wereld in verandering

HOOFDPARTNERS

Baijens - kalverhandel BVBA

Technische gegevens:

■■ witvlees kalverstal
700 plaatsen
■■ 27 m x 81 m, nokhoogte 9 m
■■ RVS groepshuisvesting
dwarsopstelling
■■ natuurlijke verluchting met
beweegbare nok 70 cm en
zijkleppen 1m
■■ dakisolatie glaswol
■■ klimaatcomputer met
weerstation
■■ 2800 m³ mestopslag met
mixmogelijkheid
■■ automatische voerinstallatie
(melk)

Het verhaal van Jan Lauwers en Hilde Remeysen begint in 1993 wanneer ze samen
gaan werken op een kalverhouderij in Schoonbroek. In 1998 kopen ze een boerderij in
Ravels-Eel en beginnen er samen met hun kinderen Stef, Dorien en Geert hun eigen
vleeskalverenbedrijf voor 664 kalveren. Om te voldoen aan de alsmaar strengere
milieunormen bouwen ze in 2001 een extra mestkelder.
In 2015 krijgen ze de kans om het stuk landbouwgrond naast en achter de bestaande
stallen te kopen. De uitbreidingsmogelijkheden zijn er nu en toekomstgericht als Jan
en Hilde zijn, beginnen ze aan de bouw van een gloednieuwe stal met automatische
voerinstallatie en natuurlijke verluchting voor 700 kalveren.
De multifunctionele stal, een duurzaam toekomstgericht project, is nu helemaal
klaar en u krijgt de primeur om hem te bezoeken.

De familie Lauwers-Remeysen en de deelnemende bedrijven nodigen u van harte uit op de open dag voor
professionelen naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe vleeskalverstal.

OP ZATERDAG 7 OKTOBER VAN 11 TOT 16 UUR
HOOFDPARTNERS

Adres		

John Baijens (Kalverhandel) - Baarle-Nassau / Wopereis (Stallenbouw) – Doetinchem / G. Van Beek en Zn
(Kalverstalinrichting) – Barneveld / Verberk -Vliebo (Kalverstal Automatisering) - Baarle-Nassau / Klaremelk (Melkpoeders) –
Ermelo / BNP Paribas Fortis – Bank & Verzekeraar.

Reisroute	E34 (Antwerpen-Eindhoven), afslag 24 Turnhout-centrum
Richting Turnhout (N19), na 2 km rechtsaf R13 (ring Turnhout)
Na 3 km rechtsaf N12 (Ravels)
U volgt 5 km N12, ter hoogte van Ravels rechtsaf (N137)
Na 2 km vindt u rechts de parking ter hoogte van slachthuis
Pluvera, Peelsestraat 50, 2380 Ravels.

ONDERSTEUNENDE PARTNERS
Dierenkliniek Venhei – Kasterlee / Mijten NV (diervoeders) – Bekkevoort / Gilleman NV (beton) – Oudenaarde / Van Tigchelt
BVBA (landbouwmechanisatie) – Ravels-Eel / Jansens-Van Tighelt (mazout) – Ravels / SBB Accountants & Adviseurs Turnhout / Diba Groep (vloeren) – Uden (Ndl) / Porto Carrero (loon- en grondwerken) – Ravels

Peelsestraat 55b, 2380 Ravels

