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AJK Oss – Workshop ‘De boer van morgen’ met als 
gastspreker Marian Wagemakers van Dalco Food 
 
 
AJK Oss organiseert op woensdagavond 19 oktober in 
samenwerking met BAJK de workshop ‘De boer van morgen’. Het 
zal een interactieve avond worden waarbij wij jullie willen inspireren 
om de boer van morgen te kunnen zijn. 
 
Jullie zijn welkom vanaf 20:15 uur en de avond begint om 20:30 uur. 
 
De boer van morgen 
Je wilt als jonge boer graag een toekomstplan ontwikkelen voor je bedrijf. 
Maar welke koers ga je in? Wordt dit mede bepaald door de markt, de 
afnemers en de omgeving en wat voor bedrijfsvoering past bij je? Wat 
voor vaardigheden heb je voor deze bedrijfsvoering nodig en wat zijn je 
zwakke en sterke punten? Deze en nog veel meer vragen zullen tijdens 
deze workshop aan bod komen. 
 
De avond wordt verzorgt door Hendrik Hoeksema van ZLTO en Marian 
Wagemakers van Dalco Food. Hendrik Hoeksema is programmaleider 
Tranisite bij ZLTO en heeft hierdoor goed zicht op de veranderingen die 
gaande zijn in de agrarische sector en daarbuiten. Marian Wagemakers 
staat aan het hoofd van het familiebedrijf Dalco Food uit Oss. Ze heeft 
het bedrijf overgenomen van haar vader die het bedrijf 40 jaar geleden 
heeft opgericht. Wekelijks produceert het bedrijf 250 ton convenience 
producten, zowel vlees als vegetarisch, die geëxporteerd worden naar 
landen in heel Europa. 
 
Het belooft wederom een interessante avond te worden. 
 
Ken je nog vrienden of vriendinnen die ook interesse hebben in het AJK? Neem 
ze mee naar een avond om kennis te maken! 
Heb je de uitnodiging niet via de mail ontvangen, stuur dan je e-mailadres naar: 
AJK-Oss@hotmail.nl 

 
 
Wat:       Workshop ‘De boer van morgen’ met als gast Marian  

Wagemakers van Dalco Food 
Wanneer:   Woensdag 19 oktober 2016 
Aanvang:   20.15 uur 
Start:      20:30 uur 
Waar:      Skybox familie van Duijnhoven 
           Heikampstraat 15, 5342 ND Oss 

 
Met vriendelijke groet en tot 19 oktober! 
 
Het bestuur. 
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