
Biohuis Nieuwsbrief   15 september 2014 
 

 

  

De Bio 10daagse campagne start 

Van 18 t/m 27 september voert de biologische sector 

campagne. Tien dagen lang is het genieten van biologisch 

eten, in de speciaalzaak, in de supermarkt en bij de boer! 

Het thema dit jaar is 'samen eet je het lekkerst'. Er zijn 

allerlei leuke acties waarbij mooie prijzen te winnen zijn en 

consumenten kunnen profiteren van aantrekkelijke 

aanbiedingen. Ook zijn er tal van boeren die initiatieven 

ontplooien, zoals een Boeren Picknick bij de Kromme Lepel 

in Bergen op Zoom, of een Open dag van Biologisch Goed 

in Strijen. Deze activiteiten kun je hier vinden. 

  

  

 BIOHUIS en IFOAM EU 

Vorige week was het 8e IFOAM EU congres, georganiseerd in Italië. Het belangrijkste 

thema was de nieuwe Europeese biologische regelgeving. Er is volop nagedacht over 

betere alternatieven. Vanuit Biohuis is Kees van Zelderen erbij geweest om de inbreng 

van de Nederlandse bioboeren te geven. Hij maakt deel uit van de Farmers Interest 

Group. Dit is de groep die de belangen van de primaire sector in de IFOAM behartigd. 

Bionext speelde een belangrijke rol op de bijeenkomst, Marian Blom was co-voorzitter 

van de raad van de IFOAM EU.  

  

Uw pluimveebedrijf in het zonnetje? 

 

  Heeft u de allermooiste kippenuitloop? Doe dan mee aan de 

verkiezing van de allermooiste kippenuitloop. Meedoen levert 

uw bedrijf veel publiciteit op en geeft de buitenkippen een extra 

steuntje in de rug. De verkiezing is een consumentenwedstrijd 

en er is ook een vakjury. Er kunnen dus ook twee winnaars zijn. 

Aanmelden kan tot 31 oktober. Wil je meer weten, kijk 

dan hier.  

 
 

Bionext College over bio-etikettering 

Op 23 september is er een Bionext College over 'een foutloos etiket voor een 

biologisch product'. Dit kan voor u van belang zijn omdat per 13 december nieuwe 

eisen ingaan ten aanzien van het verstrekken van voedselinformatie aan consumenten. 

Voor veel ondernemers die etiketten gebruiken is dit nog een lastige klus. Dit Bionext 

College is heel praktisch van opzet. Voor leden van het Biohuis is er 50% korting. Meer 

informatie is hier te vinden.  

  

Bio-Bank 

In de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren. Voor vraag en 

aanbod van mest, voer en nog meer, kijk op de Bio-Bank. 
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