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Aanbod aan producten van onze lokale land- en tuinbouwers. 

Lekkere lokale hapjes en drankjes. 

Animatie voor kinderen. Gratis ritje met de huifkar. Unieke locatie!

2e Dierendag Zulte
Maak kennis met diverse verenigingen voor & met dieren.

Knuff elen met echte mini-paardjes (80 cm hoog!)
Breng uw cavia mee voor een troetelkeuring

Gedragstesten voor honden
Demo assistentiehonden

Demo doggy dancing
Sociale dierenhulp
Ongewone kippen 
En nog veel meer…



DAG VAN DE LANDBOUW

De 7de editie van onze Boeren- en 
streekproductenmarkt gaat opnieuw door 
in de ommuurde moestuin van het kasteel 
van Olsene. Fruit, groenten, zuivel, bloemen 
en gebak, u kunt het er allemaal vinden. 
De lokale producenten laten u graag kennis 
maken met hun eigen kweek. Enkele Zultse 
verenigingen zorgen zoals steeds voor lekkere 
lokale hapjes en drankjes. U kunt van dit 
alles genieten op de terrastafeltjes op het 
middenplein. 

Voor de kinderen is er animatie, met spelletjes, 
knutselen en grime. Een echte huifkar voert 
jong en oud gratis langs de mooie plekjes in 
de omgeving. Er is een fi etsenstalling voorzien 
op het terrein, en parkeerplaatsen voor wagens 
in de nabije omgeving. 

2e Dierendag Zulte
Wij geven opnieuw speciale aandacht aan 
dieren en dierenverenigingen: mini-paardjes, 
troetelkeuring voor cavia’s, … en zoveel meer. 

Voor verdere info kunt u terecht bij:

Milieudienst, Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 42
milieu@zulte.be
www.zulte.be

Deze markt is een organisatie van het gemeentebestuur 
Zulte, in samenwerking met de Landelijke Gildes 
en de Bedrijfsgilde van Zulte.

Een ideaal moment om kennis te maken met de lokale land- en tuinbouwers en hun producten.

Zondag 18 september 2016
10.00 – 14.00 uur 

Moestuin kasteel van Olsene 
(toegang via Rijwegstraat)


