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Smakelijke sneukeltocht langs vijf boerderijen 

De Landelijke Gil de van Ein
Heurne-Mullem en de KVLVvan 
Eine organiseren op zondag 4 
september een smakelijke fiets
tocht tangs vijfboerderijen. 
Overal zijn streekproducten te 
proeven. nWe verwachten meer 
dan duizend sneukelaars11, zegt 
Marc Van Houtte. 

nHet doe I van deze cnganisatie is 
in de eerste plaats om een breed 
publiek kennis te Iaten maken 
met het platteland en de land
bouw. De deelnemende land
bouwbedrijven willen door hun 
gastvrijheid een actueel beeld 
geven van de sector. Aan de an
dere kandere kant will en we de 
mensen ook Iaten genieten van 
de producten die de Iandbouw 
voortbrengt. En daarvoor geven 
we graag de voorkeur aan streek
eigen voedingsproducten», vat 
Marc Van Houtte van de Lande
lijke Gil de het opzet sam en. 

De organisatie verwacht een grote opkomst. Foto Ronny De Coster 

Vijf boerderijen 

j 
De tocht begint en eindigt op het 
akkerbouw- en melkveebedrijf 
van Luc Lammens en Martine 
Vandeponseele in Eine. Van daar 

fietsen de deelnemers richting 
legkippenbedrijf van Geert Al
bers en Ann Dochy aan Herlegem 
in dezelfde gemeente. Het ge
mengd vleesvee- en akkerbouw
bedrijf van de familie Tom Bloc
keel en Nathalie Van Der Strae
ten, ook in Eine, vormt de derde 

Fietsen en proeven 
van streekproducten 
OUDENAARDE 
De Landelijke Gilde van Eine, 
Heume en Mullem en KVLV 
Eine organiseren op zondag 4 
september een sneukeltoer 
langs vijf landbouwbedrijven. 

'Voor slechts 17 euro kunnen de 
deelnemers genieten van een 
mooie dag en krijgen ze van 's 
middags tot 's avonds eten en 
drinken aangeboden. Op bet 
lijstje staan onder andere drink
yoghurt, appel en peer, koude 
schotel, dessert, hoeve-ijs, frie
ten en biertjes. Op drie stop
plaatsen zorgen de Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia uit Eine, 
jeugdorkest Nootuitgang en or
kest Elie Gheenens voor de mu
zikale noot', verklappen de or
ganisatoren. 

stopplaats. Van daar gaat de 
tocht naar het gemengd vlees
vee- en akkerbouwbedrijf van 
Peter Vermeiren en Lucie Goe
maere in Huise, dat binnenkkort 
de bed & breakfast nHof de Mote» 
wordt. Laatste halte is het akker
bouw- en melkveebedrijf van 

Frederik Spileers en Kristel Des
met in Huise. 

Lekkernijen 
Deelnemers kunnen vrij starten 
tussen 11 en 13 uur en keren niet 
met een hongerige maag terug. 
nOp de verschillende stopplaat
sen staan we klaar met onder 
meer drinkyoghurt, appelen, 
streekbier, appelsap, droge hoe
veworst, frieten, kippenbillen en 
ijsjes», kondigt Marc Van Houtte 
a an. Op het bedrijf Albers-Dochy 
Ioopt de kunsttentoonstelling 
nKunst op het Hof' en is er een 
demonstratie van een eierverza
melaar met robot. Onderweg 
zorgen de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia Eine, het Jeugdor
kest Nootuitgang en Orkest Elie 
Gheenens voor muziek. 
Kaarten kosten 17 euro voorvol
wassenen en 7 euro voor kinde
ren. Ze zijn te bestellen op het te
lefoonnummer 055/31.84.30. AI
leen wie vooraf is ingeschreven, 
kan deelnemen. Snel reserveren 
is de boodschap. 
Meer info op www.sneukel
toer.be of via 055/31.84.30 

(DCRB) 

De organlsatoren hebben een smakelijk parcours uitgestippeld. ©fa 

'Het opzet van onze organisatie 
is nog steeds hetzelfde-. We wit
len het publiek Iaten kennis rna
ken met de hedendaagse land
bouw en het platteland', zeggen 
de organisatoren. 'We hebben 
dit jaar een fietstocht uitgestip
peld van om en bij de 30 kilome
ter tangs de prachtige land
schappen van Eine, Ooike, Wan
negem-Lede, Kruishoutem, 
Huise en Mullem. Vijf land
bouwbedrijven tangs deze tocht 
zetten hun deuren open voor de 
deelnemers. Die worden er ver
wend met lekkere hoeve- en 
streekproducten.' 

Op het bedrijf van Geert Albers 
en Ann Dochy krijgen de deel
nemers de kans de ultra moder
ne eierenverzamelaar met robot 
te bezichtigen en loopt de kunst
tentoonstelling 'Kunst op · het 
hof' waar drie kunstenaars hun 
still evens, landschappen en boe
rentaferelen tentoon stellen. 
Onderweg kan ook de werkende 

windmolen van Wannegem be
zocht worden. 
Vrij vertrekken kan tussen 11 en 
13 uur op het bedrijf Lammens -
Vandeponseele aan de Beek-

straat 21 in Eine. Op voorhand 
inschrijven is verplicht. De dag 
zelf kunnen geen kaarten meer 
besteld worden. (FO) 

•• 
Info en kaarten via 
www.sneukeltoer.be 
oss-;u.s4.30 


