
ZATERDAG 15 oktober 2022 | 10:00 - 16:00 UUR

MOERBEKERWEG 16 - 1732 EL LUTJEWINKEL

www.lely.com/zevenbergen

Open dag
Maatschap Menkveld - de Haan

Lely Center Zevenbergen • Touwslagerij 12• 4762 AT Zevenbergen

UITNODIGING



Wat is er te zien:
 Verbouwde stal voor 250 melkkoeien en 120 stuks jong vee
 Drie Lely Astronaut A5 melkrobots met optrekhekken
 Lely Discovery 90 SW mestrobot
 De nieuwe Lely Juno Voerschuif welke drie voergangen aanschuift    
 Kalveropfok eerste 4 maanden volledig buiten d.m.v. groepshokken
 Grote potstal met afkalfhok voor droge koeien
 20 Abbifan 140-XXP-21 ventilatoren
 Demonstratie van koeien met een bijzondere prestatie

Lely Center Zevenbergen en de familie Menkveld - de Haan nodigen u met veel genoegen uit voor de open dag. 

Familie Menkveld – de Haan komt van oorsprong uit de Flevopolder. De mogelijke ontwikkeling 
van een datacenter in Zeewolde heeft de familie doen besluiten de melkveehouderij ergens 
anders voort te ze� en. Na de bezichtiging van een aantal boerderijen, is hun oog gevallen op 
een boerderij in de Moerbeek. Een groot en modern bedrijf waar de plannen om over te stappen 
van een melkstal naar automatisch melken verwezenlijkt konden worden binnen de bestaande 
bouw. En door de ruimte die hiermee is gecreëerd, is er plek voor alle koeien, van melkkoeien en 
jongvee tot de droge koeien. Zoals de familie zelf aangeeft: “Het is echt een stap vooruit voor ons”. 
De familie Menkveld – de Haan is klaar voor de toekomst! U bent van harte uitgenodigd om de 
verbouwde stal te bezichtigen tijdens de open dag op zaterdag 15 oktober a.s.

Gelieve niet in bedrijfskleding te komen

Sponsors:
 Klijn Installatie Techniek
 Countus
 Pak De Zon B.V. 
 K.I. Kampen
 Van Engelen KI-Service

Hoofdsponsors:
 Smit & van Dronkelaar V.O.F.
 AgriTop BV
 De Koning & Witzier
 Roseboom Kalverhokken


