
 
Zaterdag  

6 juni 2015 

13.00 tot 17.00 uur 

tussen Fraam en Ter Laan 
 

Kijk, voel, ruik, 
proef & ervaar het platteland! 

 
Laat je rondleiden door de boer, leer alles over wat er groeit op het 
land, kijk rond in de stal, op het erf en geniet van een prachtige tuin en 
rust uit op het terras van de zorgboerderij.  

 
 
 familie Thybaut, melkveehouderij 
 familie Thybaut, akkerbouw; legkippen stal 

 familie Bakker, open tuin 
 familie Roseboom, melkveehouderij 
 Zorgboerderij De Fraam 
 

Kom buurten bij boeren en neem uw (klein)kinderen mee! Toegang is 
gratis. Kom -als u kunt- op de fiets (in verband met schaarse 
parkeerruimte). 

(de vijf adressen liggen max. 2 kilometer uit elkaar ; Fraamweg, Halteweg en Ter Laan).
  

 
 
Organisatie: PR-commissie LTO Noord afdeling Fivelingo  
Voor meer informatie: www.facebook.com/pages/Buurten-bij-Boeren/ 
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Zaterdag  

6 juni 2015 

13.00 tot 17.00 uur 

tussen Fraam en Ter Laan 
	  

Kijk, voel, ruik, 
proef & ervaar het platteland! 

 
 

Laat je rondleiden door de boer, leer alles over wat er groeit op het 
land, kijk rond in de stal, op het erf en geniet van een prachtige tuin en 
rust uit op het terras van de zorgboerderij. 
 
• familie Thybaut, melkveehouderij (Bedum) 
• familie Thybaut, akkerbouw; legkippen stal (Middelstum)	  

• familie Bakker, open tuin (Middelstum) 
• familie Roseboom, melkveehouderij (Bedum) 
• zorgboerderij De Fraam (Middelstum) 
	  

 
Kom op 6 juni een middag Buurten bij boeren en neem uw 
(klein)kinderen mee! Toegang is gratis. Neem -als u kunt- de fiets (in 
verband met schaarse parkeerruimte).  

(de vijf adressen liggen max. 2 kilometer uit elkaar; Fraamweg, Halteweg en Ter Laan).
 	  

 
 
Voor meer informatie: www.facebook.com/pages/Buurten-bij-Boeren/  
Organisatie: PR-commissie LTO Noord afdeling Fivelingo 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   	   	  

	  


