
UITNODIGING WINTERUITJE 2023 

 
 

Beste leden en donateurs,   

De dagen worden weer langer, we gaan richting de lente! Maar eerst is het nog tijd voor het jaarlijkse 
winteruitje! 

Zaterdag 25 februari 2023 
Broer bv & VHM Machinery in de Noordoostpolder 

 
Om 8:45 verzamelen we bij de Aldi in Wieringerwerf zodat we om 9:00 kunnen vertrekken. 
 
Zaterdagochtend zullen we richting de Noordoostpolder gaan, als eerste brengen we een bezoek aan 
Broer bv in Creil. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het produceren, verwerken en verkopen van 
voornamelijk plantuitjes. Daarnaast is het bedrijf ook actief in de plantsjalotten en knoflook. Op het 
bedrijf krijgen we een presentatie over Broer bv, met aansluitend een rondleiding over het bedrijf.  
 
Onze dag wordt vervolgd bij de mannen van Van Hees Machinery in Ens. VHM is een relatief jong 
bedrijf maar ondertussen een grote speler op de markt van kisten & bigbaghandling en -logistiek. 
VHM heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd waardoor zij het hele proces in eigen handen heeft. 
Van advies & verkoop, tot ontwerp & ontwikkeling en productie, montage & service. Op het 
bedrijf zullen we een presentatie krijgen over VHM met vervolgens een rondleiding door het 
gebouw.  
 
Na de 2 bedrijven te hebben bezocht zullen we weer terug keren naar Wieringerwerf. Waar we rond 
kwart voor 5 zullen aankomen. Voor de degene die wil is er de mogelijkheid om de dag af te sluiten 
bij Lotus wokplaza in Wieringerwerf.  
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan snel op via https://www.ajwieringermeer.nl/ 
 
Opgeven voor winteruitje kan tot en met woensdag 22 februari, aanmelden voor het avondeten kan 
op de dag zelf. De kosten voor het avondeten is voor ieder zijn eigen rekening. 
 
Het belooft een mooie dag te worden, en we hopen je te zien op 25 februari! 

Met vriendelijke groet, het AJW-bestuur,  

Bart Hotting, Jari Wiegersma, Casper van Woerkom, Timo Beetsma, Jan Appelman, Martijn ten Have, 
Anouk Hoornsman en Thomas Groot. 

 

https://www.ajwieringermeer.nl/

