
Locatie hoofdterrein: Korte Kerkweg, Rouveen

FIETSTOCHT / AUTOTOCHT | 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

Vanaf 10.00 uur kan op het hoofdterrein de route- en stempelkaart 

worden afgehaald. De route van circa 15 km brengt u langs de 

staldeuren van vijf agrarische bedrijven bestaande uit melkvee, 

kippen, kalveren en paarden.

1       Familie Dunnink, Rouveen | Melkveebedrijf 

  Arbeidsbesparing en flexibiliteit waren de voornaamste 

redenen om 3 melkrobots aan te schaffen. Een optimaal 

koe- en werkcomfort staat voorop. Beleef de voordelen van 

de automatisering van het melkproces bij dit melkveebedrijf. 

2      Familie Piel, Rouveen | Pluimveebedrijf 

  Op dit pluimveebedrijf worden ruim 35.000 kippen  

gehouden. In de stal worden de kippen gevoerd, rusten ze 

op hun zitstokken en leggen ze eieren. Nagenoeg iedere dag 

mogen de kippen naar buiten, wat hun eieren tot ‘vrije uitloop 

eieren’ doet behoren.

3      Familie Huisman, Rouveen | Kalverhouderij  

  De circa 1.000 kalfjes in deze kalverhouderij zijn in de  

leeftijd van 2 weken tot 7 maanden. Daarna verlaten ze de 

stal. De intensieve verzorging en individuele aandacht laat 

zien dat deze familie echt om haar dieren geeft.

4
 Familie Withaar, Punthorst | Melkveebedrijf 

  Dit melkveebedrijf gaat met de tijd mee zonder de  

historie uit het oog te verliezen. In de onlangs gebouwde  

melkveestal houden zij ruim 150 koeien. Waar veel  

ondernemers kiezen voor robotmelken, wordt dat hier 

gedaan in een 2x12 zij-aan-zij melkstal welke is voorzien 

van diverse opties.

Samen werken aan de veehouderij van morgen! 
Een dag vol activiteiten voor jong en oud. 

5      Familie Harke, Punthorst | Paardenhouderij 

  Met de aanbouw van een geheel nieuwe stal is er voor 

springpaarden, fokmerries, veulens en jonge paarden 

een nieuw onderkomen. Middels deze professionele  

accomodatie kan het trainen, opleiden en verhandelen 

van springpaarden nog vakkundiger worden uitgevoerd. 

Bent u niet in de gelegenheid om te fietsen maar wilt u wel graag aan de route deelnemen?  
Laat u dan in één van onze huifkarren rondrijden langs de verschillende bedrijven.

BOERENMARKT | 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

Op de boerenmarkt bieden vanaf 10.00 uur verschillende ondernemers hun producten 

aan, variërend van kunst, bloemen en lekkernijen tot klompen en speelgoed, alles 

geheel in boerenstijl. Daarnaast vinden er diverse demonstraties plaats van oude 

ambachten, proeverijen en workshops. Een greep uit de deelnemers:

BOERENZESKAMP | 13.30 UUR TOT 17.00 UUR

Het bekende zeskamp dat Dorpsvereniging Munnikenslag jaarlijks organiseert, wordt 

dit jaar in een boerenjasje gestoken. Moedig vanaf 13.30 uur de verschillende teams 

aan in hun sportieve strijd om de eerste plaats.

Volg de ontwikkelingen omtrent het programma van Boerendag Rouveen op  

www.boerendagrouveen.nl of op onze Facebook-pagina. 

            Opoe’s Erfenis i.c.m. Bakkerij Ubak Rouveen
Dickninghe IJsdelicatessen

Welkoop Staphorst
Eendenkooi Haasjes

Rouveen Kaasspecialiteiten
Museum Staphorst

Farm Arts
Figeland

MEC Muziekschool
Atelier De Werkplaats / Anita van der Veen

Gerard Krale Handelsonderneming & Klussenbedrijf
Catering Service De Patrijs

Johan Huisman Kaas- en Notenhandel
Bloemenatelier Rianne

Workshop 
Staphorster stipwerk

Worstrokerij

Hereford koeien aaien

Boerenmuziek

Klompenmaker


