
Zondag 8  

september 2019 

11:30 uur—16:30 uur in Esch 

-Gratis entree 
-Rondleidingen 

-Prijsvraag 
-Terras 

--Huifkartocht 
-Activiteiten 

-Dieren knuffelen 

La Serra     
Exclusive 
Plants  
De Wertjes 8  
Esch 

Olislagers  
Geiten-    
houderij  
Hal 17a   
Esch  

Halsebroek-
melkvee & 
Wagyus 
Halsebroek 2 
Esch  



 

Frank en Judith van de 
Ven hebben een melkvee-
bedrijf en fokken daarbij 
met de exclusieve Japanse 
Wagyu runderen. Het 
melkvee wordt 24 uur per 
dag gemolken door een 
melkrobot en de stal wordt 
schoon gehouden door 
een mestrobot. 
  
De Wagyu tak is kleinscha-
lig met een winkeltje aan 

huis. De ondernemers zijn verder actief bezig met natuurbe-
heer. Kom meer te weten over het melkveebedrijf, kom knuffe-
len met de kalfjes, kom de Wagyu runderen bewonderen en 
de manier waarop het bedrijf wordt gerund. Je kunt ook ge-
nieten van de echte Arla producten en een lekker stukje 
Wagyu vlees! 

La Serra ExclusivePlants is een        
handelsbedrijf dat al meer dan 
25 jaar positie inneemt in zo-
wel de nationale als de inter-
nationale markt. 
Ons bedrijf heeft vele ge-
zichten.  
 
Wij hebben een kuipplan-
tenkwekerij waar we zelf 
kuipplanten en hangpotten 
kweken. Dit vullen we aan met 
de inkoop van bijzondere kuip-
planten uit het buitenland tegen een  
scherpe prijs, zodat we een compleet assortiment kunnen l 
everen aan onder andere tuincentra. 
 
Naast producten uit onze eigen kwekerij, zijn wij gespeciali-
seerd in het importeren van diverse bomen uit heel Zuid Eu-
ropa. U kunt hierbij denken aan (groenblijvende) laanbo-
men, leibomen, solitaire heesters tot wel 7 meter en exclu-
sieve planten zoals XXXXL klimplanten. Zowel grote partijen 

als solitaire bomen zijn leverbaar.    www.laserra.nl  
Hoeveel melk geeft een 

geit gemiddeld? Wat eet 

een geit?  

De familie Olislagers en 

hun medewerkers ver-

tellen graag over hoe 

het vandaag de dag er 

in een modern geiten-

bedrijf aan toe gaat.  

Daarnaast zijn er ver-

schillende landbouwwerktuigen te bewonderen. 

Voor groot en klein, kom allen kijken, de koffie staat klaar! 

Olislagers Geitenhouderij  

La Serra ExclusivePlants  
Halsebroekmelkvee & Wagyus  

http://www.laserra.nl

