


VEKOSTAR & VEKO VENTILATIE INNOVATIEDAG
Onder het genot van een hapje en drankje kunt u kennis maken met ons, onze medewerkers en alle mooie 
producten die wij aan u en de sector kunnen bieden. U krijgt op deze dag een mooi inkijkje in onze 
gezamenlijke keukens met een aantal Thema presentaties*, waaraan u interactief deel kunt nemen.

PROGRAMMA INNOVATIEDAG:
10.00 uur  
10.30 uur – 11.05 uur 

11.15 uur – 11.50 uur 

12.00 uur – 12.35 uur 

12.35 uur – 13.30 uur 
13.40 uur – 14.15 uur 

14.25 uur - 15.00 uur

15.00 uur

Ontvangst met koffie
Thema presentatie 1: ‘Pluimvee en de Kracht van Licht’ 
Bertus Verbeek
Thema presentatie 2: ‘Stalbrand: Tijdig Detecteren beter dan Blussen’ 
Jacob van der Schaaf
Thema presentatie 3: ‘Vitaal drinkwater voor elk dier’ 

Aad van der Starre
Lunchbreak met Verse broodjes & Zuivere sapjes 

Thema presentatie 4: ‘  Gezuiverde Lucht door Ionisatie’  
Aad van der Starre & Gerrit Bronkhorst
Thema presentatie 5: 'Verse lucht in een koele stal'

William de Koning & Gunnar Helmer
Einde Innovatiedag

* LET OP: De Themazaal is berekend op een capaciteit van maximaal 40 personen. Aanmelding voor zowel deze
dag alsmede voor de presentaties is noodzakelijk. Deze worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst,
waarbij geldt VOL = VOL.



We zien u graag op 7 oktober in Woudenberg!

PROGRAMMA 12,5 JARIG JUBILEUM:

15.00 uur
15.00 uur – 18.00 uur 
Vanaf 18.00 uur

Open inloop met een welkomstdrankje      
Doorlopend gelegenheid om bedrijf en producten te bekijken 
Live-cooking           

• U , familie en medewerkers zijn van harte welkom
• Voor de kinderen is er gezorgd voor springvermaak

INSCHRIJVING:
We willen graag zorgen dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Het is daarom noodzakelijk om u aan te melden 
voor de INNOVATIEDAG EN/OF het VEKO JUBILEUM. Dit in verband met de zaalruimte, de parkeergelegenheid en 
de benodigde catering.

AANMELDEN kan via de link op de homepage van onze websites:

www.vekoventilatie.nl
www.vekostar.com

Bij de aanmelding kunt u tevens aangeven of u één of meerdere van de Thema Presentaties van de INNOVATIEDAG 
bij wilt wonen.

VEKO VENTILATIE BV bestaat dit jaar 12,5 jaar. 
En wij nodigen u uit om dat samen met ons te vieren!



Veko Ventilatie    Stationsweg Oost 281E 3931 ER Woudenberg 

Houd voor de laatste informatie omtrent het parkeren de website in de gaten. 
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