BLONDE D’AQUITAINE VLAANDEREN B.D.A.V. VZW
UITSTAP 22 MAART A.S.

Op Zondag 22 maart a.s. zal B.D.A.V. vzw een busuitstap organiseren naar twee Blonde
d’Aquitaine bedrijven in Wallonië.
Het eerste bezoek betreft het bedrijf van de voorzitter van het Waalse stamboek Christophe
Maury in Falmagne. Er zijn 150 dieren, 75 kalvingen, waarvan 15 door draagmoeders. Daarna
volgt de lunch in een plaatselijk restaurant. Na de middag volgt een bezoek aan Michel Soos
in Florenville. Het bedrijf werkt geheel met Kunstmatige Inseminatie. Het is interessant te
zien hoe de resultaten zijn met uitsluitend K.I., met name in de zomerperiode als de dieren
op de weide zijn. Onlangs is er een nieuwe stal gebouwd. Er zijn totaal 150 dieren en 60
kalvingen.
Het belooft weer een interessante dag te worden met een mooie tocht door de Ardennen.
Hieronder vindt u het dagprogramma:
08.00 uur Opstap Carpool Zoersel Afrit 20 E 34 richting Antwerpen
09.15 uur Tussenstop Carpool Overijse Afrit 3 E 411 richting Namen
10.30 uur Aankomst bedrijf Christophe Maury in Falmagne
12.00 uur Lunch Restaurant La Bergerie Falmagne
Biefstuk - diverse sauzen - frites - salade – dessert: ijs met chocolade en slagroom - koffie
Eventueel kan gekozen worden voor vleesballetjes met tomatensaus
De prijs voor de drankjes: Jupiler € 1.85, frisdranken € 1.80 en wijn € 2.50 (apart te voldoen)
14.00 uur vertrek naar Florenville
15.00 uur aankomst bedrijf Michel Soos in Muno (Florenville)
17.30 uur terugreis naar Zoersel via stop in Overijse
De kosten voor deze studiedag met touringcar inclusief de maaltijd en koffie bedragen € 45.
Aanmelden vóór 15 maart a.s. via mail of per telefoon aan het secretariaat :
tel. 014.65.66.91 – 0475.37.68.39 of bab.blondeaquitaine@telenet.be
Gelieve het bedrag te voldoen op bankrekening IBANnummer BE42 7330 5430 3054 –
BIC code: KREDBEBB ten name van B.D.A.V. te Poppel. Indien u een faktuur wenst voor uw
boekhouding, gelieve dat bij de betaling te vermelden.
Wij hopen u op 22 maart te mogen begroeten, het Bestuur van B.D.A.V.vzw - Poppel

