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 Groepsreis naar het  Internationaal Landbouwsalon  ( SIA ) 
 te Parijs op  zaterdag   27  februari  2010 
 

Voor de 12de  maal op rij richt de kleinveevereniging "Het Neerhof Werk van den Akker-Land van Aalst" 
een busreis in naar het landbouwsalon van Parijs ( SIA = Salon International de l'Agriculture ), dat aan zijn 
47ste editie toe is. Wij bezoeken enkel deze beurs die betrekking heeft op de veeteelt en de gewassen. Zij gaat 
door in Paris Expo aan ‘Porte de Versailles’. 
Daarnaast bestaat er ook een beurs voor landbouw-machines (Salon International des Machines Agricoles, 
afgekort SIMA). Zij is voorbehouden voor professionelen en vindt elders plaats, nl. in het ‘Parc des Expositions’. 
Zij is open van 20 t/m 24 februari 2010. 
I.v.m. SIA kunt u reeds op ontdekking gaan 
naar meer informatie op  
www.salon-agriculture.com. 
SIA loopt van 27 februari t/m 7 maart 2010. 
 

Binnen SIA wordt ook een 
kleinveetentoonstelling ingericht door de 
Société Centrale d'Aviculture de France 
(S.C.A.F.), zeg maar de Franse federatie van 
liefhebbers van neerhofdieren. 
De presentatie is er elk jaar anders maar het 
blijft steeds interessant ook met de 
liefhebberij van onze zuiderburen kennis te 
maken en in het bijzonder hun nationale en 
lokale rassen te leren kennen. Het gaat reeds 
om de 147ste editie. 
Op hun site (http://s.c.a.f.free.fr) is meer 
info, zoals bv. het vraagprogramma, terug  
 

te vinden. De nationale bond doet jaarlijks weer zijn best om ook het 
kleinvee binnen de immense beurs die SIA toch is, zijn plaats en 
aandacht te geven. Vermeldenswaardig is nog dat de SCAF eigenlijk 
meerdere bonden overkoepelt die vrij onafhankelijk werken :  duiven 
(S.N.C.) en hoenders (F.F.V.), konijnen (F.F.C.), cavia’s (A.N.E.C.), 
keurmeesters (F.N.J.). Vandaar dat u er een viertal aparte balies 
vindt met een centrale stand van de SCAF zelf die de verkoop van 
dieren en de algemene administratie regelt. Dat laatste gaat o.m. 
over het abonnement op het centraal tijdschrift "La Revue Avicole", 
dat alle secties overschrijdt. 
 

Traditioneel pakt de beurs uit met een affiche waarop een rund is 
afgebeeld. Dat is dit jaar niet anders, zoals u kunt zien. Op de 
website zijn verder ook sfeerbeelden te zien van de vorige editie. En 
sfeer is dé gepaste omschrijving van hét salon bij uitstek van 
 

 Lees verder op de volgende bladzijde aub. 
     ( hier  afknippen    _______________________________________________________________________________________________ 
 

ONDERGETEKENDE,  (naam)………………………..…………….(voornaam)……………………..… 
 

                     (straat)…………………………………………….…………………………..….. 
 

                      (gemeente)……………………………………………………………………….. 
 

                      (tel.)………..…………………rekeningnummer :……….………………….….. 
 

wenst in te schrijven met (aantal)……...…. personen voor de busreis ingericht door het "Neerhof Werk van den 
Akker-Land van Aalst" op zaterdag 27 februari 2010 naar het LANDBOUWSALON  ( SIA ) te Parijs en schrijft 
heden een bedrag van  € ……….  over ten gunste van de rekening  140-0308342-46   op naam van Geert De 
Clercq. De deelnemers die me vergezellen zijn : 
 
 
Opstapplaats :   Wetteren  (ITA) Deinze  (oprit E17) Kortrijk  (benzinestation E17) 
 
   datum :    handtekening : 
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levende dieren, waarvan er ongeveer 3.500 aanwezig zijn. De nadruk ligt bijna vanzelfsprekend op huisdieren, 
groot en klein, die op verzorgde wijze en in vele rassen en alle diergroepen tentoongesteld worden. Naast zovele 
boerderij- en neerhofdieren, maken een zeer aantrekkelijke jacht- en tuinbeurs, een honden- en kattenshow, 
presentaties over de visvangst, over het landelijk toerisme, twee hallen vol delicatessen van Franse bodem naast 
het overweldigend aanbod uit het buitenland, dat de dag te kort is en dat je bij het buitengaan al verlangt naar 
volgend jaar. 
 

SIA is ook een zeer veelzijdige beurs en één van de grootste, zoniet de grootste in zijn soort. Het is een salon 
waarop je niet uitgekeken raakt. Dat ook de moeite waard is om als niet directe dierenliefhebber te bezoeken. 
Juist om die veelzijdigheid en het enthousiasme en de vraag van vele deelnemers stopten wij het initiatief van de 
organisatie van deze busreis niet. 
 

Het salon van Parijs vormt de unieke gelegenheid om de diversiteit en de authenticiteit van de Franse landbouw 
in al zijn aspecten te ontdekken, te voelen en te proeven, in figuurlijke maar zeker ook in letterlijke zin. 
Elk jaar weer blijft het een ontdekkingstocht opgeluisterd door talrijke dagelijkse animaties, door een  
bijzonder feestelijke ambiance, door de originaliteit van culinaire specialiteiten, doorheen een aaneenschakeling 
van prachtige standen die zich spreiden over negen hallen, goed voor een totaal van bijna 150.000 m². Ondanks 
haar omvang in vele opzichten, weet SIA elk van de 670.000 bezoekers (2009) op een warme en persoonlijke 
wijze aan te spreken. Je voelt je tegelijk gelukkig en klein bij de kennismaking met zo’n machtig landbouwland, 
midden hartje Parijs. Een dag om echt met je partner of familie te beleven !! 
 

Wie reeds overtuigd is, moet niet aarzelen om het inschrijvingsstrookje volledig ingevuld, nu al, maar zeker vóór 
01.02.2010 te bezorgen aan  Geert De Clercq, Klemhoutstraat 99  te 9620 Zottegem  (tel 09 / 361.17.12).  De 
inschrijving wordt pas aanvaard na betaling van het overeenkomstig bedrag op rekening 140-0308342-46  van 
Geert De Clercq. Daarop wordt geen enkele uitzondering gemaakt.        Nog enkele praktische inlichtingen : 
*  vertrek om 5H30  en  terugkomst rond 22H30 aan de parking van "Reisbureau ITA", Brusselsesteenweg 390  
 (N9) te 9230 Wetteren. Onder voorbehoud en bij voldoende interesse worden bijkomende opstapplaatsen  
 voorzien te Deinze en Kortrijk.  Een bevestiging van de deelname wordt nog toegestuurd vóór 20 februari. 
 LET OP :  wij vertrekken inderdaad vrij vroeg, met het oog dus op een vlotte aankomst ter plaatse, maar  
                   Vooral ook op een niet te late terugkeer, met respect voor (wettelijke) rij- en rusttijden. 
*  wellicht en hopelijk is de toegang voor buitenlanders opnieuw gratis. De inschrijvingsprijs van  € 27,00  is
 exclusief het eventueel toegangsticket en berekend op basis van een deelname van minimum 50 personen.  
 Hoe groter de belangstelling, hoe goedkoper de reiskosten per persoon uitvallen. Desgevallend kan een  
 bedrag teruggestort  worden. 

 


