
Uitnodiging
Open dag

Rondeel Vaassen 
opent haar deuren
Zaterdag 16 januari
Zaterdag 16 januari wordt Rondeel Vaassen, Bokkerijweg 1 
te Vaassen geopend en opengesteld voor bezoekers. 
Deze dag zijn er nog geen kippen in het Rondeel en kan 
men als een kip, in het hele Rondeel, op ontdekking. 

Om 10.00 uur vindt de o�  ciele opening plaats. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Tussen 11.00 en 16.00 uur is het Rondeel geopend en kan ie-
dereen een kijkje komen nemen. Er zijn verschillende lekkere 
produc ten, gemaakt met Rondeel eieren, te proeven en ook 
kinderen kunnen zich naar hartenlust vermaken. 

Deze open dag wordt georganiseerd 
door Rondeel B.V. tezamen met 
eigenaar Dik Verbeek. 

Graag tot dan!
Familie Verbeek

Rondeel
Vaassen

Kanaalweg 83 
8171 LS Vaassen
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Het Rondeel
Het bedrijf staat in het teken van de duur-
zame productie van eieren. Het Rondeel® 
is een ronde stal ontwikkeld door Venco-
matic Group uit Eersel in samenwerking met Wageningen 
Universiteit en de Dieren bescherming. Volgens de onder-
zoekers vinden legkippen in deze ronde stal alles wat hun 
hartje begeert: voldoende mogelijkheden om te scharre-
len, een stofbad te nemen, te eten en te drinken, hun ei op 
een beschutte plek te leggen en de rust in het nachtverblijf. 

Rondeel Vaassen
Het Rondeel is gelegen aan de Bokkerijweg 1 in Vaassen. 
Tijdens de open dag maken we voor zowel auto’s als fi et-
sen gebruik van parkeergelegenheid op Kanaalweg 83 in 
Vaassen. Van daaruit rijden pendelbussen naar het Rondeel. 

Route
Volg de A50 naar Vaassen. Neem afrit 26-Vaassen. Sla rechtsaf naar 
Eekterweg/N792. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Kanaal-
weg. Volg de borden met ‘Open dag’ en ’Parkeren’.

Dik Verbeek

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

• AR Voer

• Boon Agrosystems 

• Broekhuizen Kabo 

• HB Warmtetechniek 

• Midden Nederland Makelaars Barneveld

• Rentmeesterkantoor Noordanus & Partners 

• Rabobank Noord Veluwe (Agrarisch Centrum) 

• Rondeel 

• Van de Stroet Aannemingsbedrijf

• Vencomatic Group 

• Verbeek Broederij en Opfok

• Van Wikselaar Staalconstructies


