Fokkersuitstap Garvo + Pluimveemuseum Barneveld
Beste liefhebbers,
Al van in 2020 wilden we graag met de Hoender + Park- en Watervogelcommissie van de provincie Antwerpen
een fabrieksbezoek organiseren naar Garvo. Corona zette de trip in wacht maar dit jaar is het dus zo ver.

zaterdag 4 juni 2022
Bij Garvo geven ze ons een rondleiding door de fabriek en tonen ons wat er allemaal komt bij kijken om
hoogkwalitatieve hobbyvoeders te maken. Volgens mijn informanten een zéér interessante voormiddag. Omdat
het ongeveer 200km bij ons vandaan is combineren we met een bezoek aan het pluimveemuseum in Barneveld
want dat is maar 60km verder en zo benutten we de dag optimaal. ’s Middags gaan we een chinees buffet
opeten in t’ Smulhuis in Otterlo want dat ligt mooi op de route.
Omdat onze topliefhebber en ringenverdeler Roger Struyf de kosten van de autobus sponsort hebben we de
prijs kunnen beperken op 39 euro per persoon (alles inbegrepen : autobus, uitgebreid chinees buffet + twee
drankjes en inkom + rondleiding in het pluimveemuseum).
Opstapplaatsen
7u
parking ijsbaan Kasteelstraat 85 Heist-op-den-Berg
7u30 carpoolparking Geel West aan de afrit, Bell-Telephonelaan 2 Westerlo
8u
parking stadspark Papenbruggestraat Turnhout
Normaal zullen we om 17u terug naar huis vertrekken zodat de laatsten rond 20u terug thuis zijn.
Inschrijven
Bellen of mailen naar Paul Cuypers 0498/88.30.71 paul.cuypers@pauldemeutter.be
En 39 euro per persoon overschrijven naar BE62 7509 5395 6261 AXA bank Heist-op-den-Berg.

Na betaling krijg je een bevestiging per mail van je inschrijving. Niet gehad? Bel mij!
Er zijn maar 55 stoelen in de bus, op is op, zorg dat je er bij bent! Je clubvrienden met konijnen en
duiven zijn natuurlijk ook welkom, Garvo maakt alle soorten voer.
Heist-Drempt = 200km, Drempt – Otterlo = 44km en Otterlo – Barneveld : 16km

Garvo
www.garvo.nl

Garvo is al meer dan 130 jaar een familiebedrijf, vandaag onder leiding van Herman en Janine
Garretsen. Opvolging is verzekerd met Henkjan Garretsen en Sannelien. Het is Henkjan die ons alles
gaat leren

In Vlaanderen kennen we Garvo vooral via Liesbeth en Gerry van www.hetvoederhuisje.be

Petit restaurant 't Smulhuis
www.smulhuisotterlo.nl

Omdat we geen uren willen verliezen in het restaurant gaan ze voor ons een uitgebreid buffet
klaarzetten, just in time.
 Foe Yong Hai
 Kippenvlees met Kongbaosaus en groenten
 Runderhaas Teriyaki
 Babi Pangang
 Kip van Chong met groenten (zoetzure chilisaus)
 Saté
 Mini Loempia's
 Nasi
 Bami
 Toetjes en fruit
2 drankjes zijn inclusief zodat ik alles ineens kan afrekenen en we ook daarmee geen tijd verliezen.

Pluimveemuseum Barneveld
www.pluimveemuseum.nl

Maak een wandeling door de unieke hoendertuin van ruim 4000 m² en bewonder de kleurenpracht, de sierlijke
houding en alle soorten kammen van de verschillende hoenders.
Meer dan 20 Oudhollandse rassen, elk met hun eigen onderkomen.
Een kippenhok zoals dat in de veertiger jaren gebouwd werd.
Brede verharde paden, dus rolstoelvriendelijk.
Pluimvee creaties van kunstenaars als prachtige aanvulling op de levende have.
Een leuke speeltuin met kippige toestellen.
In het ruime museum vind je een uitgebreide collectie museumstukken die alles vertelt over de ontwikkeling
van de Nederlandse pluimveehouderij, van kleinschalige pluimveehouderij tot moderne diervriendelijke
bedrijven van nu. Je ontdekt onverwachte wetenswaardigheden over de kip en het ei.
 Waar komt de kip vandaan
 Hoe zit een ei in elkaar
 Kuikens direct uit een oude broedmachine
 Oude en nieuwe vormen van huisvesting
 Eiersorteermachine, met demonstraties
 De Barneveldse eiermarkt
 Voor de kinderen is er een speurbrief met Kuukel als gids!
Museumwinkel
Honderden leuke artikels die allemaal iets te maken hebben met de kip of het ei.
Sierkippen, knuffelbeesten, sleutelhangers, eierdopjes, speeltjes, kinderboeken, drinkbekers.
Heerlijke advocaat, een doosje eieren uit Barneveld.
Boeken over het houden van kippen.
Leuke geschenken om uw vrienden mee te verrassen.

