Gro
oepsrreis naar he
et Intternattionaa
al Lan
ndbou
uwsalo
on
( SIA
S ) te Parijs op
zaterdag 2
21 feb
bruari 2015
5
De
e kleinvee
evereniging "Het Ne
eerhof Weerk van de
en Akker-L
Land van A
Aalst vzw"" richt voo
or
de zev
ventiende
e maal op rij een bu
usreis in naar de 52
2ste editie van
v het laandbouwsa
alon van Parijs
P
SIA
A (= Salo
on Intern
nationall de l'Agriculture
e ).
Dit salon
s
kentt zijn verlo
oop van 21/02 t/m 01/03 2015 in Paris Expo aaan ‘Porte de
d Versaillles’.
Binnen
B
SIA wordt ook
o een kleinveeten
ntoonstelling ingericcht door dde Société
é Centrale
d'A
Aviculture
e de Francce (S.C.A.F
F.), de Fraanse fede
eratie van liefhebberrs van nee
erhofdiere
en.
Het betreft ee
en zeer prrachtige beurs, van hoog inte
ernationaa
al niveau een enig in
n zijn soorrt in
Europa, zowel kwantitattief maar nog meerr kwalitatief. Het is een monddiale beurrs voor elkkeen
v fauna
a en flora houdt en die graag
g geniet en
n proeft van
v de rijkkdom der (Franse e.a.)
die van
landbo
ouwprodu
ucten. Dé manifesta
atie bij uittstek van levende
l
la
andbouwddieren mett veel anim
matie
en ge
ezelligheid
d. U kunt reeds op ontdekkin
ng gaan na
aar meer informatie
e op
www.salo
w
on-agricultture.com.
Naastt SIA gaatt in Parijs ook een andere
a
tw
weejaarlijksse beurs door
d
: SIM
MA (Salon
n Internattional
des Machin
nes Agrico
oles). Zij vindt
v
plaatts in het ‘P
Parc des Exposition
E
s’ (22-26//02/2015).
On
nze busreis houdt het
h bij het fantastiscche SIA da
at zich
uitstrekkt over 15
50.000 m²².
Een dag om echt met pa
artner, fam
milie of vriienden te beleven !

n kan vóór 01.02.20
015 bij Geeert De Cle
ercq,
Inschrijven
outstraat 99 - 96
620 Zotteg
gem
tel 09 / 361.17.12
2
Klemho
wvda.lv
va.merelb
beke@scarlet.be
e
www.neeerhof-aalstt-rhode.be
De insch
hrijving wo
ordt pas aanvaard
a
n
na betalin
ng van hett overeenkkomstig bedrag op
rekening
g BE33 14
400 3083 4246.
4
Daaarop word
dt geen en
nkele uitzoondering gemaakt.
g
Nog
g enkele p
praktische
e inlichting
gen :
 Vertrek o
om 5u30 en
e terugko
omst rond
d 23u00 aa
an de parking van ""Reisbureau ITA",
Brusselse
esteenweg
g 390 (N9) te 9230 Wetteren
n. Onder voorbehou
v
ud en bij voldoende
v
e
interesse
e worden bijkomend
b
de opstapp
plaatsen voorzien
v
te Deinze een Kortrijk. Een
bevestiging van de
e deelnam
me wordt n
nog toege
estuurd vó
óór 18 febrruari.
3
is exxclusief hett toegangssticket en bberekend op
o basis va
an
 De inschrrijvingsprijjs van € 34,00

een deeln
name van minimum
m
40
4 personeen. Hoe gro
oter de belangstellingg, hoe goedkoper de
reiskosten
n per perso
oon uitvalle
en. Desgevvallend kan
n een bedrag teruggeestort word
den (wat bij
b
een deeln
name van bv
b 50 perso
onen al op
pmerkelijk is
i en vorig jaar o.m. het geval was).
 Opstapplaaatsen zijn voorzien te
t Wettere n (ITA) , Deinze (afrit E17) , Kortrijk-Oo
ost (afrit E17).

