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Lekker fietsen, proeven, genieten van het Midden-Limburgse platteland
Gebiedsbureau volgen op twitter

Lekker fietsen, proeven, genieten van het Midden-Limburgse
platteland
Loeren bij de boeren 2014
Proef en beleef het moderne platteland. De boeren heten u van harte welkom bij de
vierde editie van Loeren bij de Boeren op zondag 27 april, een fietstocht met stops bij
diverse boerenbedrijven. U kunt tussen 10.30 en 16.00 uur terecht bij 9 halteplaatsen aan
de route door Heibloem, Roggel en Neer. Voor jong en oud is er iets te doen en te zien.

Bezoek verschillende bedrijven
De inpassing in het buitengebied,
samenwerking met natuurorganisaties,
innovatie en duurzaamheid krijgen dit
jaar speciale aandacht. U kunt een kijkje
nemen bij: een zeugenhouderij met
luchtwassers en duurzame
stalverwarming, een innovatieve
melkkoeienstal met ligbed en cabriodak,
een varkenshouderij die omgetoverd is
tot succesvol catering- en
evenementenbedrijf, een biologische tuinderij die in vroege teelten doet, een zorgboerderij
in een oude monumentale kloosterboerderij, een melkveehouderij met
recreatiemogelijkheden, een heemkundeboerderij, een allround aardbeienkwekerij en een
melk- en legpluimveebedrijf met vrije-uitloopkippen.
Gratis met fiets en auto
De tocht is ongeveer 20 km lang en u kunt starten en parkeren bij elke deelnemend bedrijf.
In Neer en Heibloem rijdt een gratis bus langs drie bedrijven. Op de website www.lltb.nl kunt
u een folder downloaden met daarop de deelnemende bedrijven en de route.

Loeren met de bus?
Een compleet dagtochtje met de bus langs de boeren is ook
mogelijk. Vanuit diverse kernen in Maasgouw en Leudal (plus
Leveroy) is het ook op deze manier mogelijk deel te nemen.
Kosten zijn hiervoor 10 euro. Meer informatie kunt u vinden
op de site www.horntours.nl. Aanmelden kan ook 0475581555.
Organisatie
De organisatie is in handen van de LLTB De Winning Limburg, waarbinnen circa 250 bedrijven
uit de Midden-Limburgse agro-sector verenigd zijn. Voor meer informatie, kijk op:
www.lltb.nl of hou de Facebookpagina in de gaten: Loeren bij de Boeren.

Gebiedsbureau volgen op twitter
@gebiedsbureau
Sinds kort is het gebiedsbureau te volgen op twitter. Naast tweets over het gebiedsbureau
Weert-Nederweert-Leudal en haar netwerk kunt u daar ook
tweets over het platteland en de vele functies die het herbergt,
aantreffen.
U kunt ons vinden onder @gebiedsbureau.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen mail dan naar
reco.schmitz@weert.nl

