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Je maakt er kennis met het meJkvee
en ziet hoe het er op een andbouw-
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bedrijf aan toegaat. De koeien worden
Semolken in een tandemmeL<stand.
Vorig jaar startte men met de verweÊ

tot

king van de eigen me k

ijs, boter en

verschil ende desserten. 0nlangs werd

een \,e-bruiksLer-a) aangelegd. Fr zjn
infostands rond akkerbouw, melkvee
en landbouwmachines.
Welkon von l0 tot lB uur
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l(torktplein Wetteren

Slertcelt
Plantencentrum regio Wetteren is het
oudste, grootste en meest dynamische

en innovatieve boomkwe<erijgebied
van België. De boomtelers van OostVlaanderen organiseren een openlucht-

tentoonstelling waarbl het eigentijds
boom <wekerl-assortiment aan de hand

van elf thematuinen getoond wordt
aan het grote publiek. Er is ook een

Naast klassieke teelten zijn ook minder alledaagse zoals kruiden en druiven te bekijken.

bioementapijt te bezichtigen. www.
tuin-zorz.be
og 14 tot

Vr t

1d

von 8
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neL zoogl,oeie
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gespecia iseerd in mrniazalea's.

Tijdens de rondleid ng leer je de he e

tot

i

tt

afgewerkt

mar's, aardappelen en Srove Sroenten

product. 0pval end is de azalea met

sta voor sprlngpaarden. Hier worden

zoals erwten, wortelen en bonen.

'watergeefsysteem' voor een gema <ke-

sportpaarden op wedstrrldniveau ge-

Via de automaat worden aardappelen

l1 orde--o:d.

(ar'e

bracht. Sinds zoo: heeft Christophe

verl<ocht. Dit jaar startte men met de

planten kopen. lnfo www.belfl eurken.be

ontvangt ook schoo kinderen.
Welkomvan l0 tot 18 uur
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l0 tot l8 uur

zr.1n

eigen springsta, gespecialiseerd in

t,..1).

l(ruishoutem
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Beerstroot

Krr:id*il
den in pot. Croothandel en particulier
kunnen er terecht voor een groot assortirnent kruidenpLanten en vergeten

Johan en Annick baten een me kveebedrl.jf uit in het Oost-V aamse Malde-

5C::;

gem. Ze hebben 95 melk<oeien en roo
zoogkoeien met bi.lbehorend jongvee.

W ilsel

e,

Een deb

.Sroenten. .le maakt kennis met aangelegde kruidenper<en, de serres en

gehr'svest. De hoogprod-ct e"e l.oe en

Johan

containervelden. Maakt deel uit van
net Pie-lepein-retwe'k oèt eo-cat eve

de andere in een visgraatmelkstand.

arrangementen aanbiedt.

rleL tee'r-plan bestaat - t 45 ha na
5o ha weide en 5 ha triticale.

Welkomvon l0 tot 17 uur

eurrsN I Septunbe.r 2072

Welkon van 10 tot 17 uur
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worden gemo ken met een mel<robot,
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ln totaal worden er zo'n 5oo dieren
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stri.jd van beoftevolle jonge en Crand

naar het buitenland vertrokken.
l4oldegem, Aardenburgkalsei de 389
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meerdere succesvol e springpaarden
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het opleiden en uitbrengen op wedPrlxpaarden. Vanuit dit bedrlfzi.jn reeds
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en akkerbouw. l\4en teelt suikerbieten,

Welkom van
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Dit bedrll is een trainings- en hande s-

teelt van aardbeien. Deze <lkboerderl
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ook aardappelen
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