deelname
op eigen
risico

Doe ook
mee aan de
prijsvraag!

Boerenfietstocht

± 39 km

Neem een kijkje op de boerderij!
(omgeving Rolde/Borger)

op do. 22 juli, do. 5 en
do. 19 augustus 2021

Breng een bezoek aan 8 open agrarische bedrijven en de Jacobuskerk. Deze prachtige agrarische fietsroute is leuk
en inspirerend voor het hele gezin. Drenthe is niet voor niets dé fietsprovincie van Nederland!

De deelnemende bedrijven zijn alleen op deze dagen geopend van 9.30-16.30 uur, voor o.a. bezichtiging
bedrijf, rondleiding en informatie bedrijfsvoering.
-

START/ROUTE van deze fietstocht bij alle deelnemende bedrijven of bij een van de routebordjes, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.
Informatieborden langs de route geven uitleg over o.a. de gewassen.
Maak kans op een heerlijke streekproductenmand, lever hiervoor (voor 21 augustus) de antwoorden op de
vragen in bij een van de bedrijven, met vermelding van NAW-gegevens en telefoonnr.

DEELNEMERS

1. Vreugdenhil Mooimakers, Eldersloo 4 in Eldersloo
Vraag: Welke geranium bloeit het langst?
2. Landwinkel Fruitbedrijf Goense, Marwijksoord 21a in Marwijksoord
Vraag: Welk gewas is bij ons als eerste plukrijp?
3. Stal Beekdal, Strengenweg 11 in Borger
Vraag: Wat is er aan de hand met onze schimmel?
4. Geitenmelkbedrijf, Strengenweg 9 in Borger
Vraag: Hoeveel liter melk kan er in onze melktank die buiten de stal staat?
5. WECO De Hondsrug, Rolderstraat 1 in Borger
Vraag: We hebben een oldtimer Hanomag op ons bedrijf, van welk jaartal is deze tractor?
6. Melkveebedrijf Warringa, Hoornse Bulten 4 in Nooitgedacht
Vraag: Aan wie leveren we de melk?
7. Bijenstal Bij de Hunebedden, Esstraat in Rolde
Vraag: Hoeveel bloemen moet een bij bezoeken om 1 gram honing te maken?
8. Jacobuskerk Rolde, Kerkbrink 5 in Rolde
Vraag: Welk instrument bespeelt de engel op de toren?
9. Molen van Rolde, Grote Brink 24 in Rolde
Vraag: Wat voor molen is dit? Een beltmolen, een stellingmolen of een grondzeiler?
Deze bedrijven hebben een winkel aan huis.
Organisatie: LTO Noord afdeling Noord Drenthe. Mede mogelijk gemaakt door: Frisse Start subsidie van de Provincie Drenthe.
Meer info: www.boerenfietstocht.eu en www.boerenentuinderspakkenuit.nl

