Amersfoort, 16 mei 2017

Proef het boerenleven tijdens Campina Open Boerderijdagen
Drentse Campinaboeren openen staldeuren voor bezoekers op 26 mei en 5 juni
Op vrijdag 26 mei en maandag 5 juni 2017 organiseert Campina voor de twaalfde keer de Open Boerderijdagen.
Meer dan 60 melkveehouders in heel Nederland openen op vrijdag tijdens het hemelvaartweekend en op tweede
pinksterdag de deuren van hun boerderij voor publiek. Een leuk en bovendien gratis uitje voor het hele gezin,
waarbij de bezoekers een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de boerderij en kunnen zien waar de melk
die thuis op tafel staat vandaan komt.

Tijdens de Campina Open Boerderijdagen leert jong en oud hoe het er op de boerderij aan toe gaat en waar melk vandaan
komt tijdens een rondleiding van de boer. Daarnaast zijn er spelactiviteiten als een boerenmeerkamp voor de hele familie en
het melkbusheffen waarbij kinderen kunnen laten zien hoe sterk ze zijn. Hiernaast kunnen bezoekers Campina producten
proeven en leren over zuivel als basis van een gezond voedingspatroon in combinatie met beweging. De deelnemende
boerderijen zijn op een van de dagen open tussen 10.00 uur en 16.00 uur, toegang is gratis.
De deelnemende boerderijen in Drenthe zijn:
Naam Veehouder

Plaats

26 mei

Familie Wiechers

Westerbork

X

Familie van Eijden

Zwinderen

5 juni
X

Kijk voor het adres van de boerenbedrijven en/of alle andere deelnemende boerderijen
op https://www.campina.nl/boerderijdagen2017.

Voor meer informatie, niet voor publicatie
Campina nodigt pers van harte uit om een bezoek te brengen aan de Open Boerderijdagen. Interviews met de boer is in
overleg mogelijk. Voor vragen, meer informatie, persmateriaal en afbeeldingen in hoge resolutie, kunt u contact opnemen
met:
Coebergh Communicatie & PR
Sarah Muyres
T 020 470 87 87
E sarah@coebergh.nl
of
FrieslandCampina Branded Netherlands
Irene Kros – Brand manager Campina
M 0646974863
E Irene.kros@frieslandcampina.com
FrieslandCampina Branded Netherlands
FrieslandCampina Branded Netherlands is een werkmaatschappij van de business group FrieslandCampina Consumer
Products Europe, Middle East & Africa en produceert en verkoopt onder meer melk, zuiveldranken, yoghurts, desserts,
koffieverrijkers, kaas en boter, voor consumenten in Nederland.
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met
waardevolle voedingsstoffen. Met een jaaromzet van 11 miljard euro behoort FrieslandCampina tot de zes grootste
zuivelondernemingen in de wereld. FrieslandCampina levert consumentenproducten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas
en desserts in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika. Ook worden producten geleverd aan professionele
afnemers, waaronder room en boterproducten aan bakkerijen en horecabedrijven. Daarnaast produceert FrieslandCampina
ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische
sector wereldwijd. FrieslandCampina heeft vestigingen in 33 landen met in totaal ruim 22.000 medewerkers. De producten
van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan 100 landen. Het centrale kantoor van de onderneming is gevestigd in
Amersfoort. De activiteiten van FrieslandCampina zijn onderverdeeld in vijf marktgeoriënteerde business groups: Consumer
Products Europe, Middle East & Africa; Consumer Products Asia; Consumer Products Asia; Cheese, Butter & Milkpowder en
Ingredients. De vennootschap is volledig in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., met 18.900 leden
melkveehouders in Nederland, Duitsland en België een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Kijk voor informatie
op: www.frieslandcampina.com

N.B.
Onze informatie NIET meer ontvangen? Klik dan hier.

