deelname
op eigen
risico

Doe ook
mee aan de
prijsvraag!

Boerenfietstocht

± 36,5 km

Neem een kijkje op de boerderij
en beleef het gastvrije Drenthe!
(omgeving Rolde/Assen)

op do. 28 juli, do. 11 en
do. 25 augustus 2022
open van 9.30-16.30 uur

Het is een ware proeverijentocht langs de deelnemers, met o.a. honing, vruchtensap, zuivel. Ook
is er een doolhof met speurtocht. Een leuke en gezellige beleving voor het hele gezin.
De bedrijven geven informatie en uitleg. Langs de fietsroute staan informatieborden
over de diverse gewassen die op het land groeien zoals, aardappels en maïs.
Aan de route is en prijsvraag verbonden (voor 28 augustus inleveren).
De fietsroute is gratis verkrijgbaar bij alle deelnemende bedrijven en de Molen van Rolde, Grote
Brink 24 in Rolde.

Deelnemers en route zie achterkant
Kijk voor meer informatie op www.boerenfietstocht.eu
en/of www.boerenentuinderspakkenuit.nl
Organisatie: LTO Noord afdeling Noord Drenthe

DEELNEMERS
1. Molen van Rolde, Grote Brink 24 in Rolde
Vraag: Wat is het meest bedreigend voor de molen? A. Gebrek aan geld voor onderhoud
B. De omgeving of C. gebrek aan vrijwilligers
2. Brocante De Tulp, Nijlande 11 in Nijlande
Vraag: Uit welk jaartal is het Hunebed bij onze winkel?
3. Vreugdenhil mooimakers voor uw tuin, Eldersloo 4 in Eldersloo
Vraag: De producten gekweekt onder het label “natuurlijk sterker” zijn gekweekt zonder gebruik te
maken van ……
4. Melkveebedrijf Matthezing, Anreep 22 in Assen
Vraag: Om hittestress te voorkomen, hebben wij ventilatoren bij de koeien en kalveren hangen,
hoeveel ventilatoren hangen er totaal in de stal?
5. Langcaster Monument, Gat van Dries in Assen
Vraag: Wanneer is de Lancaster vertrokken uit Engeland?
6. Vrije uitloop Jansen, Graswijk 30 in Assen
Vraag: Wie is onze kippenleverancier?
7. Dressuurstal De Boer Bakker, Asserweg 17 in Hooghalen
Vraag: Bij welke stamboek zitten onze dressuurpaarden?
8. Akkerbouwbedrijf Heuving, Amen 25 in Amen
Vraag: Hoeveel kilo aardappelen gaan er in een Jumbo Big Bag?
9. Landwinkel Fruitbedrijf Goense, Marwijksoord 21a in Marwijksoord
Vraag: Waarom zit er een net over de blauwe bes?
Deze bedrijven hebben een winkel aan huis.

