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SIA is dan ook hét salon bij uitstek van levende dieren, waarvan er ongeveer 3.500 aanwezig zijn. De 
nadruk ligt bijna vanzelfsprekend op huisdieren, groot en klein, die op verzorgde wijze en in vele rassen 
en alle diergroepen tentoongesteld worden. Naast zovele boerderij- en neerhofdieren, maken een zeer 
aantrekkelijke jacht- en tuinbeurs, een honden- en kattenshow, presentaties over de visvangst, over het 
landelijk toerisme, twee hallen vol delicatessen van Franse bodem naast het overweldigend aanbod uit 
het buitenland, dat de dag te kort is en dat je bij het buitengaan al verlangt naar volgend jaar. 
 

Het salon van Parijs vormt de unieke gelegenheid om de diversiteit en de authenticiteit van de Franse 
landbouw in al zijn aspecten te ontdekken, te voelen en te proeven, in figuurlijke maar zeker ook in 
letterlijke zin. 
Elk jaar weer blijft het een ontdekkingstocht opgeluisterd door talrijke dagelijkse animaties, door een  
bijzonder feestelijke ambiance, door de originaliteit van culinaire specialiteiten, doorheen een 
aaneenschakeling van prachtige standen die zich spreiden over negen hallen, goed voor een totaal van 
bijna 150.000 m². Ondanks haar omvang in vele opzichten, weet SIA elk van de 693.752 bezoekers 
(2013) op een warme en persoonlijke wijze aan te spreken. Het interactieve aspect en de aandacht 
voor en de betrokkenheid van kinderen krijgt van jaar tot jaar meer aandacht. Je voelt je tegelijk 
gelukkig en klein bij de kennismaking met zo’n begeestering, met zo’n machtig landbouwland, midden 
hartje Parijs. Een dag om echt met je partner of familie te beleven !! 
 

Hoeft het nog herhaald ?  SIA is ook een zeer sfeervolle en veelzijdige beurs en één van de grootste, 
zoniet de grootste in zijn soort. Het is een salon waarop je niet uitgekeken raakt en dat ook de moeite 
waard is om als minder fervente dierenliefhebber te bezoeken. Juist omwille van die veelzijdigheid en 
van het enthousiasme en de vraag van vele deelnemers, gaan we voluit voor een 16de editie van onze 
busreis. Wie reeds overtuigd is, moet niet aarzelen om het inschrijvingsstrookje volledig ingevuld, nu al, 
maar zeker vóór 31.01.2014 te bezorgen aan  Geert De Clercq, Klemhoutstraat 99  te 9620 Zottegem  
(tel 09 / 361.17.12).  De inschrijving wordt pas aanvaard na betaling van het overeenkomstig bedrag op 
rekening BE33 1400 3083 4246  van Geert De Clercq. Daarop wordt geen enkele uitzondering gemaakt.    
 

Nog enkele praktische inlichtingen : 
*  vertrek om 5u30  en  terugkomst rond 23u00 aan de parking van "Reisbureau ITA",  
       Brusselsesteenweg 390 (N9) te 9230 Wetteren. Onder voorbehoud en bij voldoende interesse  
       worden bijkomende opstapplaatsen voorzien te Deinze en Kortrijk. Een bevestiging van de  
       deelname wordt nog toegestuurd vóór 20 februari. 
 LET OP :  wij vertrekken inderdaad vrij vroeg, met het oog dus op een vlotte aankomst ter plaatse,  
       Maar vooral ook op een niet te late terugkeer, met respect voor (wettelijke) rij- en rusttijden. 
*  De inschrijvingsprijs van  € 33,00  is exclusief het toegangsticket en berekend op basis van een  
       deelname van minimum 40 personen. Hoe groter de belangstelling, hoe goedkoper de reiskosten  
       per persoon uitvallen. Desgevallend kan een bedrag teruggestort worden (wat bij een deelname  
       van bv 50 personen al opmerkelijk is en vorig jaar o.m. het geval was). 
 
     ( hier  afknippen    _______________________________________________________________________________________________ 
 

ONDERGETEKENDE,  (naam)………………………..…………….(voornaam)……………………..… 
 

                     (straat)…………………………………………….…………………………..….. 
 

                      (gemeente)……………………………………………………………………….. 
 

                      (tel.)………..…………………rekeningnummer :……….………………….….. 
 

wenst in te schrijven met (aantal)……...…. personen voor de busreis ingericht door het "Neerhof Werk van den 
Akker-Land van Aalst" op zaterdag 22 februari 2014 naar het LANDBOUWSALON  ( SIA ) te Parijs en schrijft 
heden een bedrag van  € ……….  over ten gunste van de rekening  140-0308342-46  (IBAN: BE33 1400 3083 
4246     BIC-code: GEBABEBB)  op naam van Geert De Clercq. De deelnemers die me vergezellen zijn : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Opstapplaats :   Wetteren  (ITA) Deinze  (afrit E17) Kortrijk-Oost (afrit E17) 
 
   datum :    handtekening : 
 


