
 
Routebeschrijving naar het pluimvee-opfokbedrijf: 
  
Toets op uw routepanner in Kanaalweg 177 te Bovensmilde en 
die brengt u direct naar de Kanaalweg. 
Parkeermogelijkheid vooral langs het kanaal en beperkt op het 
erf. Er is parkeertoezicht aanwezig. 
Zie kaart: 
We wensen u een goede aankomst en een plezierig bezoek 
toe! 

  
 

 

 

 

 

Uitnodiging! 
 

[Open dag in de nieuwe opfokstal van:] 
 

Familie André en Karolien Gunnink 
Kanaalweg 177 

9421 TA Bovensmilde 
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Geachte heer/mevrouw, 
  
Namens de familie Gunnink nodigen we u uit de nieuwe opfok 
stal te komen bekijken welke de derde week van juli 2016 
voor het eerst kuikens zal ontvangen. 
  
De open dag zal plaatsvinden op 
  
Vrijdag 15 juli 2016, van 15:00 uur tot 20:00 uur 
 
Het bedrijf: 
  
De familie Gunnink is al jaren actief in de opfok van jonge 
leghennen. Met de bouw van een nieuwe stal worden de 
activiteiten van twee locaties samengebracht op een bedrijf 
met twee moderne Nivo-Varia opfokstallen voor leghennen. 
Het bedrijf is voorbereid om hennen met hele snavels op te 
fokken; de inrichting is afgestemd op het trainen van 
leghennen in het vinden van water en voer op verschillende 
niveaus in de stal. Hiermee leren hennen om straks op het 
legbedrijf het ei in het nest te leggen en om gemakkelijk in 
het systeem te bewegen.  
 
De nieuwe stal: 
Gebouwd en ingericht door de deelnemende bedrijven aan 
deze open dag, maar vooral gebaseerd op de ervaring van de 
familie Gunnink en op de samenwerking met opfokorganisatie 
Maatman die als onafhankelijk leverancier al jaren diverse 
rassen, wit en bruin, opfokt op het bedrijf. 
 
 

Deelnemende bedrijven: 
 
• ABNAmro Bank – Assen – www.abnamro.nl 
• Alfa Accountants & Adviseurs, Meppel – 

www.alfa.nl/meppel 
• Dierenartsenpraktijk Ell – Pluimveedierenarts – Ell – 

www.dapell.nl 
• ForFarmers [Opfok] Voeders – Lochem – 

www.forfarmers.nl 
• Hoeve Advies – Rouveen – www.hoeve-advies.nl 

• Kosse Staltechnieken B.V. – Slagharen – 
www.kosse.nl 

• Loonbedrijf Joldersma – Smilde – 0592 412 951  

• Pluimveebedrijf Maatman B.V. – Oldeholtpade – 
www.maatmanpluimvee.nl 

• Van Pijkeren Systeembouw B.V. – Dalfsen – 

www.bouwbedrijfvanpijkeren.nl/agrarische-bouw 
• Roelof Gunnink – Beilen – 0593 565 961  
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