W2P 24 08 2019

Studiereis Schapenhouders

Programma

West-Limburg en
Hageland

08.10

24 augustus 2019

09.30

Op zaterdag 24 augustus bezoeken we tijdens onze jaarlijkse
studiereis drie interessante schapenbedrijven: het SintAnnahof in Lummen, De Wollekes in Meensel-Kiezegem en het
Nijswolkje in Rillaar.

12.00

Eerst bezoeken we het bedrijf van de familie Steegmans. Waar
vroeger de boerderij van Guido’s ouders stond, staat nu een
nieuwe schapenstal waar Hampshire Down en Texel schapen
gekweekt worden. Sinds kort is er ook een eigen hoeveslagerij
met Pastoralelabel. De familie verwerkt het lamsvlees zelf,
zodat de keten erg kort is. Na de koffie en een stukje cake
bezoeken we de stal, de slagerij en de hoevewinkel.

15.40
18.15



08.40

14.00

18.45



Kostprijs
De kosten voor deze studiereis bedragen €50
voor leden, niet leden betalen € 64. Dit bedrag
is te betalen tijdens de reis.

Eten doen we in ’t Heerhuys in Hoeleden.
Daarna bezoeken we De Wollekes in Meensel-Kiezegem. Wat
begon met vijf schapen groeide uit tot een boerderij met 250
vleesschapen en 30 melkschapen. Het bedrijf is daarnaast ook
zorgboerderij, produceert zelf zijn veevoeder en maakt
zuivelproducten van de schapenmelk. We bezoeken de stal, de
productieruimte en de hoevewinkel. Daarna mag je proeven van
het zelfgemaakte schapenijs of van een stukje schapenkaas.



Inschrijven
Omwille van de afspraken met de bedrijven en
het restaurant, vragen we je om ten laatste op
17 augustus in te schrijven bij Joris Schelfhout:
03 889 01 63.


Tot slot stappen we af in Rillaar. Tom en Ann runnen er samen
met hun kinderen ‘Het Nijswolkje’, een boerderij met een plan.
Een boerderij die probeert om zelfvoorzienend te zijn, met een
kleine ecologisch voetafdruk en met een thuiswinkel die
producten verkoopt via de korte keten. Van hun schapenmelk
maken ze yoghurt, ijs, melk en verse en vaste kaas. We
luisteren naar hun boeiend verhaal, bezoeken de locatie en hun
winkeltje. We proeven van de melk, yoghurt, kaas en ijs.
Van harte welkom op onze studiereis!
Joris Schelfhout – Voorzitter

Opstap parking Sporthal Stadspark
Steenweg op Zevendonk 18, Turnhout
Opstap Rondpunt E34 Wommelgem
parking bij Cools groenten en fruit,
Autolei 305, Wommelgem
Bezoek aan het Sint-Annahof
in Lummen
Middagmaal in ’t Heerhuys
dagsoep, stoofvlees met frietjes, dame
blanche, inclusief 1 drankje
Bezoek aan De Wollekes
in Meensel-Kiezegem
Bezoek aan het Nijswolkje in Rillaar
Afstappen Rondpunt E34,
Wommelgem
Afstappen Parking Sporthal
Stadspark, Turnhout

