
  

 

 

 

 

 

  

 

 

Voor                blijft de vleesveesector een mooie tak  van de intensieve veehouderij.

 

Samen met onze klant streven we naar het hoogste rendement via optimale voeding en begeleiding.

 

               wil dit engagement in de vleesveesector onderstrepen 

Zilverbergstraat 39 in Moorslede. 

 

U zult ter plaatse kunnen vaststellen dat de combinatie van goed vakmanschap, goede accommodatie en aangepaste voeders result

gezonde en productieve veestapel. 

 

Op dit bedrijf maak je kennis met de dieren. Er zijn scheerdemonstraties van het jongvee en via een filmpje krijg je info ove

inseminatie, de kalveropfok en de algemene verzorging van de

knolselderteelt.  

 

Doorlopend kunnen hongerige magen gespijsd worden met een mals stukje witblauw. Voor de kinderen is er een gratis go

 

Neem een kijkje op www.dagvandelandbouw.be voor meer info.

 

Wij als sponsor hopen dan ook op een talrijke opkomst.

 

      

tak  van de intensieve veehouderij. 

Samen met onze klant streven we naar het hoogste rendement via optimale voeding en begeleiding. 

sveesector onderstrepen op de dag van de landbouw bij onze klant 

U zult ter plaatse kunnen vaststellen dat de combinatie van goed vakmanschap, goede accommodatie en aangepaste voeders result

Op dit bedrijf maak je kennis met de dieren. Er zijn scheerdemonstraties van het jongvee en via een filmpje krijg je info ove

inseminatie, de kalveropfok en de algemene verzorging van de dieren. Enkele collega’s-boeren verkopen hun prod

Doorlopend kunnen hongerige magen gespijsd worden met een mals stukje witblauw. Voor de kinderen is er een gratis go

voor meer info. 

Wij als sponsor hopen dan ook op een talrijke opkomst.  Met vriendelijke groeten, het               -team 

bij onze klant Patrick Vandecandelaere in de 

U zult ter plaatse kunnen vaststellen dat de combinatie van goed vakmanschap, goede accommodatie en aangepaste voeders resulteert in een 

Op dit bedrijf maak je kennis met de dieren. Er zijn scheerdemonstraties van het jongvee en via een filmpje krijg je info over onder meer kunstmatige 

producten en je leert er van A tot Z over de 

Doorlopend kunnen hongerige magen gespijsd worden met een mals stukje witblauw. Voor de kinderen is er een gratis go-cart circuit.  


