Gro
oepsrreis naar he
et Intternattionaa
al Lan
ndbou
uwsalo
on
( SIA ) te Pa
arijs op
o za
aterda
ag 25
5 febrruari 2017
7
De
e kleinvee
evereniging "Het Ne
eerhof Weerk van de
en Akker-L
Land van A
Aalst vzw"" richt voo
or
ste
de neg
gentiende
e maal op rij een bu
usreis in n
naar de 54
4 editie van
v het laandbouwsalon van Parijs
P
SIA
A (= Salo
on Intern
nationall de l'Agriculture
e ).
Dit salon
s
kentt zijn verlo
oop van 25/02 t/m 05/03 2017 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.
SIA iss een zeerr prachtige
e beurs, van
v hoog internation
naal nivea
au en enigg in zijn so
oort in Europa,
zow
wel kwantittatief maa
ar nog me
eer kwalitaatief. Een mondiale beurs ookk, voor elkeen die van
v
fauna en flora h
houdt en die graag geniet en
n proeft van de rijkdom der ((Franse e..a.) landbouwpro
oducten. D
Dé manife
estatie bij uitstek vaan levende
e landbou
uwdieren m
met veel animatie
a
e
en
gezellig
gheid. Hett fantastissche SIA strekt
s
zich
h uit over 150.000 m².
m Een ddag om eccht met pa
artner,
fam
milie of vrie
enden te beleven ! U kunt reeeds op on
ntdekking gaan naaar meer in
nformatie op
ww.salo n-agriculture.com
m
ww

Insch
hrijven kan vóór 01.02.2017 bij Geert De Clercq
q, Klemhoutstraat 999 - 962
20 Zottege
em
te
el 09 / 361
1.17.12
a.merelbeeke@scarle
et.be
www.neerh
w
hof-aalst-rhode.be
wvda.lva
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 269 (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 € 35,00

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 zeeer opmerkelijk is).
 Opstapplaaatsen zijn voorzien te
t Wettere n (ITA) , Deinze (afrit E17) , Kortrijk-Oo
ost (afrit E17).

