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Komende vanuit richting Turnhout
• U rijdt de volledige ring van Turnhout (R13) af;
• Aan het einde van de ring, slaat u rechtsaf (Kastelein – N119);
• Daarna blijft u de N119 volgen. Deze gaat over in de Steenweg op
Baarle-Hertog (N119);
• Ter hoogte van huisnummer 126 slaat u rechtsaf ‘Leemputten’ in;
• Volg de signalisatie ‘Parking Publiek’.
Komende vanuit Baarle-Nassau/Baarle-Hertog
• U volgt de N260 richting België. Eenmaal in België gaat deze weg over
in de N119;
• U blijft de N119 volgen. Aan het kruispunt met de Merksplasseweg rijdt
u rechtdoor;
• Ongeveer 500 m voorbij het kruispunt met de Merksplasseweg slaat u
linksaf ‘Leemputten’ in;
• Volg de signalisatie ‘Parking Publiek’.
Komende vanuit Tilburg
• U verlaat de A58 via afrit 11 ‘Goirle’;
• Daarna volgt u de N630 richting België;
• In België gaat deze weg over in de N12. U volgt deze tot het kruispunt
met de Koning Albertstraat. Daar slaat u rechtsaf en volgt u de weg tot
Geeneinde;
• Volg de signalisatie ‘Parking Publiek’.

Alle info op
Maatschappelijke zetel Agridagen:
AgriBevents VZW - Kortrijksesteenweg 1097c - 9051 Sint-Denijs-Westrem
BTW-nummer: 0475 842 705
Rekeningnummer: BE88 1030 3895 2541 - BIC code: NICABEBB
Praktische info:
info@agridagen.be
T: 09 245 36 13
F: 09 245 36 11

www.agridagen.be

www.agridagen.be

Welkom op de
Agridagen 2018!

Seminaries
Vrijdag 16 februari 2018
10.00u

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari 2018,
tijdens het laatste weekend van het krokusverlof,
vindt in Ravels de 2de editie van de vernieuwde
Agridagen plaats.
Met 172 exposanten, 20.000 m² expositieruimte en
ruim 15.000 bezoekers maakte de beurs in 2016 in
het unieke kader van Weelde Depot een geslaagde
doorstart. De organisatoren willen doorgaan
op de ingeslagen weg en de Agridagen verder
uitbouwen tot een totaalforum waar de bezoekers
op een professionele én gezellige manier kunnen
kennismaken met de nieuwste producten en
diensten uit de landbouwsector.
De focus van de editie 2018 ligt opnieuw op de
pluimvee-, varkens- en rundveehouderij, met
daarbij ook mechanisatie op erfniveau.
In de marge van de beurs worden er naast een
varkens- en rundveeprijskamp opnieuw tal van
seminaries georganiseerd.
De Agridagen willen zo de bezoekers informeren
over wat er leeft in de verschillende deelsectoren.

Agridagen 2018: praktische info
Wat: vakbeurs voor de veeteelt (pluimvee-, varkens- en
rundveehouderij) en mechanisatie op erfniveau
Waar: Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels
Wanneer: van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari 2018
Openingsuren: elke dag van 10.00 tot 18.00u
Toegangsprijs: € 11, kinderen (-12j) gratis
Parking: gratis
Contact: +32(0)9/245.36.13, info@agridagen.be
Website: www.agridagen.be

18.15u

Seminarie rundveehouderij:
“40 liter per koe melken: maatschappelijk verantwoord?”
Seminarie pluimveehouderij:
“Crisiscommunicatie, hoe pakken we dit aan?”

Zaterdag 17 februari 2018
10.00u

Seminarie varkenshouderij:
“Een volgende crisis? Ik ben gewapend!”

Zondag 18 februari 2018
10.00u

Seminarie bio:
“Biologische veehouderij, een haalbare kaart?”
Voor meer info en inschrijving: zie www.agridagen.be. Daar kan
u ook een overzicht vinden van bijkomende seminaries die door
standhouders worden georganiseerd.

Prijskampen
Vrijdag 16 februari 2018

Interprovinciale Varkensprijskamp en Kampioenschap van
Vlaanderen 2018
Organisatie: Varkensstamboek van Antwerpen in samenwerking met
Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw.
11.00u Prijskamp
13.30u Kampioenschap
14.00u Keuring veiling
14.30u Elite-veiling
Meer info: Marc Lauwerysen - secretaris VPF vzw - marc@vpfo.be

Zaterdag 17 februari 2018

2de Junior Show Vlaanderen (Holstein) - opleidingsdag
10.00u Les 1: wassen van de pinken
13.00u Les 2: scheerdemo
15.00u Les 3: showmanship

Zondag 18 februari 2018

2de Junior Show Vlaanderen (Holstein) - wedstrijddag
10.00u Scheerwedstrijd
13.00u Showmanship
14.15u Exterieur
15.30u Prijsuitreiking
Contact: flanders.showmanship@gmail.com

