
 

Boerenvleespakket 
 Bestellen 
Wie zijn wij 
Wij zijn Paul en Heidi. Met onze 3 kinderen wonen wij op de boerderij Groot Karelke in 
Altweerterheide. Paul melkt hier ongeveer 190 koeien en Heidi verzorgt de kalveren. 
Daarnaast hebben we ook nog schapen. 
Paul heeft in 2005 de boerderij overgenomen van zijn ouders. De boerderij is vanaf 1928 in 
het bezit van Paul zijn familie. Heidi daarentegen komt uit een burgergezin uit Grave. Na 
ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de financiële sector, heeft zij in 2017 de keuze 
gemaakt om volledig op de boerderij te werken. 
Belangrijk voor ons is het dierenwelzijn. Om melk te kunnen geven krijgt een koe ieder jaar 
een kalf. Van deze kalfjes zijn een aantal nodig voor het vervangen van de melkkoeien. De 
andere kalveren worden met 2 weken verkocht aan een mesterij. Door negatieve 
berichtgeving speelden wij al enige jaren met het idee om kalveren zelf af te gaan mesten. In 
september 2018 hebben we de knoop doorgehakt en krijgt ieder kalf dat geboren wordt op 
ons bedrijf, ook een bestemming op ons bedrijf, als vleeskalf of als fokkalf. Daarnaast kopen 
we ook geen koeien en kalveren aan. Hierdoor hebben onze dieren geen last van ziektes 
overgebracht door andere bedrijfsvreemde kalveren of koeien. Dat zie je terug in onze goede 
diergezondheid.  
De vleeskalveren worden als ze 1 jaar oud zijn verkocht aan een slagerij. Van de beste dieren 
laten wij vleespakketten maken. 

  

     



Wat zit er in een vleespakket? 

Een vleespakket weegt 10 kilo en is vacuüm verpakt in 2 persoons porties. Een pakket kost  
€ 100,--. In de omgeving van Weert bezorgen wij deze pakketten gratis. 
 
 
 Gram 
Bouillonbotjes 1900 
Schenkel/ Ossobucco 900 
Riblappen 900 
Sucadelappen 600 
Entrecote 600 
Biefstuk 450 
Kogelbiefstuk 300 
Tournedos 150 
Worst 1200 
Runderpoulet 800 
Gehakt 1200 
Hamburgers 1000  
Lever 200 
Ieder dier is uniek, dit betreft dus een indicatie!  

De runderen worden pas geslacht als het volledige dier verkocht is. Hierdoor kunnen we 
niet altijd een precieze leverdatum aangeven. We streven er naar uw pakket binnen 3 weken 
na het plaatsen van uw bestelling te leveren. Zodra het dier volledig verkocht is stellen we u 
hiervan op de hoogte en krijgt u de bezorgdatum te horen. 1 dag voor de bezorgdatum 
nemen wij contact met u op om een bezorgtijd af te spreken. 

Voor te bestellen kunt u contact met ons opnemen. Dat mag telefonisch, zie onderstaande 
telefoonnummers, maar kan ook via e-mail: info@boerenvleespakket.nl .  

Met vriendelijke groet, 

Heidi van der Pol 06-52165187 
Paul Schram 06-55851944 
 

 


