
 

Geachte relatie,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor een bezoek aan Van Vliet Recycling, Landbouwbedrijf 
Frank Franzen, Mestdistributie J. van Leijsen B.V. en de Scheldebrouwerij op vrijdag 7 maart 2014.

Aanmelden 
We verzamelen om 7:30 uur bij het Hart van Marknesse, Breestraat 1 in Marknesse. Voor de lunch 
wordt gezorgd. Om u aan te melden stuurt u een e-mail naar info@aarninkenooms.nl (liefst voor 5 
maart a.s.). Let op! Vol = Vol.

Mestdistributie J. van Leijsen B.V.

Mestdistributie J. van Leijsen B.V.  is een bedrijf dat zich in 
hoofdzaak bezig houdt met mestafvoer en -plaatsing en alle ins 
en outs hier omheen. 

Momenteel beschikt het bedrijf over 10 auto’s en 4 sleepslang 
combinaties. Hier is Stefan in 2007 begonnen als ZZP’er en hij 
heeft hier een hoop ervaring opgedaan. 

Franzen Landbouw

Franzen Landbouw (tot voor kort bekend onder de naam Mts. 
G.T en F. Franzen) is een bedrijf dat reeds 65 jaar actief is op het 
eiland Goeree-Overflakkee. 

Dit van origine akkerbouwbedrijf is anno 2011 actief op vele 
vlakken binnen de agrarische sector. Zo verlenen zij diensten in 
het agrarisch loonwerk, bieden zij opslagmogelijkheden voor 
agrarische producten en is men actief in de in- en verkoop 
van aardappelen. Het telen van gewassen op het 375 hectare 
tellend akkerbouwbedrijf blijft de kernactiviteit van Franzen 
Landbouw. 

Op het bedrijf worden verschillende gewassen geteeld, onder 
andere aardappels, suikerbieten, tarwe, graszaad, witlof, 
conserven en uien.



Van Vliet Recycling

Van Vliet Recycling is samen met Van 
Vliet Contrans en de Milieu Express 
onderdeel van Transportbedrijf Van Vliet 
B.V. in Wateringen. 

Het bedrijf maakt onderdeel uit van 
Shanks. Van Vliet Recycling is hét 
composteringsbedrijf in het westen van 
Nederland waar alle groenstromen gecomposteerd wordt. Van 
Vliet Recycling richt zich met name op het agrarische afval uit de 
tuinbouw. Ook groenafval waaronder bomen, takken, gras en 
bermafval van bijvoorbeeld hoveniers- of aannemingsbedrijven kan verantwoord verwerkt worden. 

Het agrarische afval komt in regelmatige stromen vrij tijdens het seizoen en in grote 
hoeveelheden gedurende de teeltwisseling. Op één van de plaatsen waar zij tot voor kort buiten 
composteerden, is afgelopen jaar een ruime en moderne composteringshal gebouwd.

Scheldebrouwerij

Scheldebrouwerij is een van de weinige brouwerijen waar nog op de 
authentieke wijze bier wordt gebrouwen. Dat wil zeggen met louter 
natuurlijke grondstoffen, zonder filtrage en zonder pasteurisatie. Al sinds 
de oprichting van de brouwerij staat de kwaliteit van het bier op de 
eerste plaats. Door strenge eisen te stellen aan de grondstoffen, het zeer 
nauwkeurige brouwproces en het vakmanschap  van de brouwers is zij in 
staat deze unieke producten te maken.

Wij hebben er in ieder geval al zin en wij hopen u ook!

Graag tot ziens op 7 maart!

Stefan: 06 - 48 07 48 78 
Arjan:   06 - 48 50 99 04

NB Aanmelden kan tot 5 maart a.s. via info@aarninkenooms.nl. Let op! Vol = Vol.
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