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woord van de voorzitter 
Beste lezer

Na een lange periode van mooi en 
vooral droog weer hebben we de eerste 
natte en kille najaarsdagen achter de 
rug. Traditioneel in deze periode van 
het jaar wordt door Boerenbond een 
evaluatie gemaakt van het afgelopen 
landbouwjaar. Terecht stelde de voorzit-
ter van Boerenbond dat 2016 een jaar 
is dat we niet snel zullen vergeten. Het 
weer heeft een bijzonder zware stempel 
gedrukt op de producties die gereali-
seerd werden bij zowat alle teelten en 
dit van de granen, over de aardappelen 
en industriegroenten tot en met de 
groenten voor de versmarkt, al of niet 
geteeld onder beschutting.

Niettegenstaande de uiterst moeilijke 
productie-omstandigheden en de grote 
extremen in het weer die we in de 
voorbije tien maanden kenden, valt 
het op dat onze coöperatie erin slaagt 
de markt het volume product aan te 
bieden zoals we dit bij de aanvang van 
het jaar hebben meegegeven. Met een 
groei in totaal volume tot eind oktober 
van ongeveer 1% en met een product-
kwaliteit die in de hele periode de ver-
gelijking met onze concurrenten goed 
kon doorstaan, blijven de REO Veiling 
en haar producenten op koers richting 
de markt. De inzet en vakkennis van 
jullie, producenten, elke dag opnieuw, 
samen met de inzet van onze medewer-
kers, zorgen dat de REO Veiling in de 
markt ervaren wordt als een betrouw-
bare partner. De REO Veiling en haar 

producenten staan er niet alleen als 
alle weersparameters meezitten. Het 
is trouwens opvallend dat een aantal 
marktpartijen tijdens de voorbije maan-
den alsnog probeerden aan product te 
geraken tegen dumpingprijzen. Hierbij 
wordt meestal het ultieme argument 
aangehaald dat de kwaliteit er niet echt 
toe doet. Weet evenwel dat dit ultieme 
argument de producent vaak veel geld 
kost en de trouwe consument van verse 
groenten ontneemt waar hij recht op 
heeft en voor betaalt, namelijk: “Ge-
zonde, kwaliteitsvolle, verse groenten”.

Tijdens ons bezoek aan enkele commer-
ciële vakbeurzen in de voorbije twee 
maanden stelden we vast dat betrouw-
bare kwaliteit er duidelijk wel toe doet. 
Op Fruit Attraction in Madrid wierp de 
aangehouden kwaliteitspolitiek vanuit 
de REO Veiling duidelijk vruchten af. 
Flandria prei, afkomstig van de REO 
Veiling en in de markt gezet door 
betrouwbare exporteurs, is de referen-
tie op de Spaanse en Portugese markt. 
Deze betrouwbaarheid opent trouwens 
ook deuren voor andere typisch Vlaam-
se producten. Spruitkool en witloof zijn 
groenten die kunnen groeien op deze 
markten. Essentieel is betrouwbaar-
heid en kwaliteitsvol product en het 
is net daar waar we als coöperatie het 
verschil maken.

Ook de Witloofbiënnale in het Noord-
Franse Arras toonde de dynamiek van 
coöperatief samenwerken. Het inzet-
ten op collectief marktonderzoek, iets 
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waar we in Vlaanderen tot op heden 
niet in geslaagd zijn, zorgt voor een 
aantal verrassend nieuwe producten. 
Daarnaast werd vanuit de marketing, 
aangestuurd door de coöperaties, inge-
zet op de verkoop van witloof per stuk. 
Dit werpt vandaag duidelijk zijn vruch-
ten af. Het witloof oogt niet alleen fris 
naar de consument, maar het geeft 
tevens een antwoord op het dilemma 
tussen productiviteit en kwaliteit. 
Tijdens de Witloofbiënnale toonde de 
Noord-Franse productie dat ze een diep 
dal achter zich laat. Een dal waar een 
aantal andere producerende regio’s nog 
steeds in zitten. De omslag in marktbe-
nadering doet jonge Franse producen-
ten terug geloven in de toekomst. Deze 
jonge generatie is duidelijk de wissel 
op de toekomst in Frankrijk. Het toont 
in elk geval dat er toekomst is in onze 
tuinbouwsector. Maar het toont tevens 
dat permanente veerkracht en inzetten 

op vernieuwing de enige weg is om 
morgen het verschil te maken op de 
markt. En deze veerkracht vinden we 
met zijn allen terug in onze coöperatie.

Rita Demaré
Voorzitter

Oude foto’s gevraagd

In 2017 bestaat de REO Veiling 75 jaar. Onze veiling werd op 
12 juli 1942 opgericht als de samenwerkende vennootschap 
“Coöperatieve Leveringsplaats Roeselare”. Aan de wieg 
stonden 23 pioniers. Op 21 november 1944 werd de eerste 
veildag gehouden in de loods van een aardappelhandelaar 
aan de Sint-Amandsstraat 104 in het centrum van Roeselare. 
Deze foto werd genomen voor de ingang van deze loods. 
Vooraan in het midden herken je Oscar Vandenbroucke: 
inspirator, medestichter, eerste voorzitter (1943 - 1947) en 
eerste directeur (1947 - 1969) van onze veiling.
Volgend jaar verschijnt in eigen beheer een 
jubileumpublicatie over 75 jaar REO Veiling 
en 100 jaar tuinbouw in West-Vlaanderen. 
De publicatie wordt een originele bundeling 
van een dozijn ‘afleveringen’ die samen één 
chronologisch verhaal vormen. Elke maand 
valt één aflevering in je brievenbus.  De 
twaalf nummers passen samen in een mooie 
verzamelbox, speciaal ontworpen voor 75 jaar 
REO Veiling en gratis ter beschikking gesteld. 
De verzamelbox en het eerste nummer van de 
jubileumpublicatie worden samen verspreid in 
april 2017. Elk nummer brengt één specifiek 
thema in beeld aan de hand van ‘storytelling’, 
interviews, foto’s en illustraties. De eerste 
drie nummers gaan over één eeuw tuinbouw 
in West-Vlaanderen, de evolutie van de 
groenteteelt in Noord West-Europa en de 

voorgeschiedenis van de jubilerende REO Veiling. We zijn op 
zoek naar waardevolle archiefstukken, oude foto’s, originele 
documenten en authentieke filmbeelden over deze drie 
thema’s. Bij deze een oproep aan iedereen om bruikbaar 
en geschikt archiefmateriaal ter beschikking te stellen. Na 
het digitaliseren van het aangereikte materiaal worden de 
originele stukken teruggegeven aan de eigenaar.
Meer info: Herwig Willaert, verantwoordelijke communicatie, 
herwig.willaert@reo.be of 051 23 12 10.

120 
Zoveel ton rolkeien werd opgezogen tijdens 

de huidige renovatie van het dak boven de 

veilingzaal, inkom, cafetaria en administratief 

gedeelte van onze ‘nieuwe veiling’. De rolkeien 

dienden 25 jaar als ballast om de dakconstruc-

tie te verstevigen. Ze beschermden bovendien 

de dakbedekking tegen waterschade en 

UV zonlicht. De afgevoerde rolkeien worden 

gerecycleerd als grondstof voor betoncentrales. 

Op een dakoppervlakte van 2.000 m² maakten 

de verwijderde rolkeien plaats voor een nieuwe 

dakisolatie en -bedekking. De geïsoleerde 

dakafdichting dient eind dit jaar afgewerkt te zijn.
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MAANDCIJFERS JANUARI – AUGUSTUS 2016 > AANVOERGEGEVENS
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januari - augustus 2016 januari - augustus 2015

naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)

Prei Kg/Bs 44.257.537 0,486 21.512.709 44.489.137 0,438 19.504.307
Aardbei Po 7.479.659 1,531 11.451.591 7.707.930 1,425 10.985.705
Champignon Kg 6.573.913 1,641 10.789.341 5.473.813 1,537 8.412.837
Losse tomaat Kg 15.236.293 0,686 10.444.703 17.940.796 0,633 11.354.379
Komkommer St 25.516.178 0,355 9.056.275 25.070.410 0,342 8.582.740
Serresla St 29.657.600 0,288 8.541.992 31.534.320 0,311 9.798.011
Witloof Kg 12.325.297 0,557 6.871.338 11.787.672 0,665 7.840.756
Courgette Kg/st 26.331.257 0,212 5.574.524 24.083.328 0,170 4.088.142
Trostomaat Kg 7.617.955 0,714 5.440.078 6.155.077 0,727 4.475.546
Knolselder St 7.977.758 0,573 4.569.174 5.817.179 0,275 1.597.894
4de Gamma Kg/St 2.869.938 0,974 2.795.653 3.031.180 0,795 2.409.335
Bloemkool St 1.553.101 1,182 1.836.047 1.830.799 0,704 1.288.833
Wittekool St 3.655.612 0,435 1.590.910 3.546.603 0,542 1.920.712
Peterselie Bs 3.197.538 0,434 1.386.243 3.579.775 0,259 928.349
Rodekool St 1.366.002 0,853 1.164.616 1.309.457 0,282 368.809
Aardappel Kg 2.011.878 0,423 850.346 2.559.465 0,342 874.620
Groene selder St/Bs 2.301.854 0,358 823.185 2.398.638 0,381 913.525
Broccoli Kg 511.210 1,553 793.972 667.209 0,952 635.002
Multicolor St 1.900.496 0,367 697.673 1.694.269 0,375 635.143
Veldsla Kg 335.315 1,801 604.006 356.977 3,915 1.397.422
Baby Leaf Kg/Ds 194.708 2,973 578.790 231.122 2,809 649.178
Oesterzwam Kg 137.020 4,183 573.099 129.474 3,306 428.044
Knolvenkel St 773.101 0,626 483.768 801.288 0,447 358.433
Serresnijboon Kg 189.925 2,526 479.665 208.122 2,316 482.033
Witte asperge B/S/K 115.438 3,728 430.344 105.797 4,040 427.460
Groen eikenblad St 1.264.766 0,310 392.221 1.344.020 0,348 467.802
Framboos Ds 417.428 0,876 365.620 415.182 0,928 385.180
Spruitkool Kg 888.456 0,384 341.607 703.775 0,476 334.818
Struikboon Kg 132.180 2,570 339.690 172.239 2,306 397.260
Rood eikenblad St 952.444 0,345 328.152 879.626 0,330 290.189
Krulandijvie St 390.300 0,838 327.136 466.242 0,630 293.621
Lollo Bionda St 1.259.305 0,249 314.155 1.239.904 0,390 483.133
Wortelen per bussel Bs 658.593 0,475 312.853 604.856 0,418 252.671
Andijvie breedblad St 402.388 0,606 243.981 404.118 0,346 139.758
Peer Kg 573.223 0,415 237.838 468.123 0,504 235.896
Savooikool St 590.834 0,344 203.533 490.172 0,495 242.692
Appel Kg 385.393 0,520 200.392 235.935 0,363 85.566
Lollo Rossa St 598.308 0,315 188.631 720.750 0,296 213.418
Aubergine Kg 198.752 0,872 173.349 117.437 0,970 113.909
Spinazie Kg 85.233 1,356 115.613 90.839 1,445 131.281
Radijs Bs 479.300 0,224 107.491 390.900 0,203 79.227
Groene asperge B/S/K 34.113 2,831 96.579 31.776 3,020 95.965
Winterbloemkool St 62.701 1,271 79.686 84.716 0,635 53.774
Radicchio Kg 48.516 1,403 68.076 41.256 1,424 58.755
Raap Kg 98.799 0,566 55.956 62.644 0,570 35.697
Braambes Ds 61.149 0,832 50.870 52.206 0,859 44.868
Tuinkers Ds 83.483 0,475 39.670 146.990 0,566 83.168
Schorseneer Kg 78.708 0,486 38.245 101.165 0,365 36.936
Paprika Kg 21.642 1,675 36.259 18.695 1,517 28.356
Augurk Kg 24.480 1,279 31.299 29.685 1,060 31.472
Zilverui Bs 116.792 0,262 30.646 162.021 0,256 41.496
Rode bes Ds 19.560 1,329 25.997 15.058 1,135 17.088
Kervel Bs 59.993 0,389 23.317 49.425 0,410 20.265
Kerstomaat Ds 23.928 0,375 8.977 39.700 0,423 16.787
Keukenraap B/S/K 15.718 0,181 2.849 159.202 0,441 70.156
Open lucht sla St 21.240 0,114 2.420 21.024 0,217 4.553
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REO VEILING > BIËNNALE

De vertraagde start van het 
nieuwe grondwitloofseizoen 
viel nagenoeg samen met de 
23ste internationale Witloof-
biënnale in het Franse Arras. 
Samen met ruim 140 deel-
nemers uit de belangrijkste 
witloofproducerende landen 
was de REO Veiling op de af-
spraak tijdens het tweedaagse 
congres. Productinnovatie, 
smaak en diversificatie in het 
witloofaanbod waren belang-
rijke congresthema’s

Diversificatie hoog 
op  de agenda van 
Witloofbiënnale

Begin oktober verdween een heel ver-
trouwd straatbeeld aan de verpakkings-
afdeling van de REO Veiling. Langs de 
Diksmuidsesteenweg maakte het tanksta-
tion op het REO veilingterrein plaats voor 
parkeerruimte. Op de plek stond ruim vijf-
tig jaar een tankstation. In het begin was 
het tankstation niet meer dan een klein 
schuilhuisje met ernaast één diesel- en 
benzinepomp. Later werd het tankstation 
vernieuwd en overdekt. Deze accommo-
datie was al enige tijd niet meer in gebruik 
en werd onlangs weggenomen. De vrijge-
komen ruimte stelt de REO Veiling samen 

met een gedeelte van de bestaande par-
keerzone op haar verpakkingsafdeling ter 
beschikking van de stad Roeselare die er 
tijdelijk een parking heeft ingericht.

Deze herinrichting kwam er voor rekening 
en op vraag van de stad Roeselare. Immers, 
een nieuw zwembad wordt gebouwd op de 
huidige parking van de Roeselaarse Expo-
hallen die op korte loopafstand van onze 
verpakkingsafdeling liggen. De stad Roe-
selare compenseert tijdelijk het verlies van 
parkeerplaatsen aan de Expohallen met de 
inrichting van een parkeerzone op de verpak-

Parkeerruimte verpakkings- 
afdeling heringericht

LOS WITLOOF
Het congres opende met een economisch 
overzicht van de witloofsector in de 
vijf belangrijkste witloofproducerende 
landen. Vlaanderen is de bakermat van 
witloof. Maar ook hier staat het areaal 
witloofwortelen onder druk. In 2003 

telde Vlaanderen 603 witlooftelers die 
elk gemiddeld 22,9 ha witloofwortelen 
teelden. In tien jaar daalde hun aantal tot 
318, het gemiddelde bedrijfsareaal van 
witloofwortelen tot 13,5 ha. Op nationaal 
niveau verminderde de wortelteelt van 
3.600 ha in 2006 tot 2.100 ha vorig jaar.

Naast producenten waren ook de LAVA veilingen, proefcentra en 
zaadhuizen vertegenwoordigd op de 23ste Witloofbiënnale.

In de Diksmuidsesteenweg is een 
vertrouwd straatbeeld verdwenen.
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Ook onze buurlanden noteren een 
dalende trend. De productie in het 
Verenigd Koninkrijk en Luxemburg is 
verwaarloosbaar. Frankrijk is onze 
grootste concurrent met een areaal 
van 9.130 ha. In 2006 was dat nog 
13.400 ha. Nederland is een producent 
van dezelfde orde als ons land. Ook 
daar ging de teelt van witloofwortelen 
achteruit, van 3.590 naar 2.950 ha. 
Duitsland ten slotte had 580 ha in 
2015.

Op de Biënnale waren ook interessante 
cijfers te horen over de witloofconsump-
tie in Europa. Het Belgische witloof is 
vooral bestemd voor de binnenlandse 
markt. De Belgische consument kiest 
duidelijk voor los witloof, met zo weinig 
mogelijk verpakking. Frankrijk is met 
voorsprong de grootste buitenlandse af-
zetmarkt voor ons witloof, gevolgd door 
Duitsland. De export naar Zwitserland 
nam sterk af als gevolg van een stijging 
van de binnenlandse witloofteelt.
In eigen land steeg het aandeel grond-
witloof in de totale witloofconsumptie 
van 2% in 2008 naar 5% in 2015. 
Volgens een recente consumentenbe-
vraging van het marktonderzoeksbureau 
GfK in opdracht van VLAM steeg het 
aandeel van grondwitloof in waarde 
zelfs van 5% naar 10%. Senioren zijn 
de grootste liefhebbers van witloof. 
Een online enquête van VLAM leert dat 
jongeren in mindere mate houden van 
de smaak van witloof. Hun appreciatie 
groeit met de leeftijd.

MARKETING
Verscheidene gastsprekers op de Biën-
nale onderstreepten in dit verband het 
belang van nieuwe smaken en diver-
sificatie in het witloofaanbod. Volgens 
Michel Marle van het Franse CTIFL kun-
nen rasseninnovaties het witloofaanbod 
segmenteren naar kleur (denk aan rood-
loof), smaak (zoals jong geoogst witloof) 
en vorm (bijvoorbeeld Barbucine® en 
Friseline®). Het verhaal van Barbucine® 
noemde hij een schoolvoorbeeld van 
hoe men erin is geslaagd om in enkele 
jaren tijd met een goede marketing een 
nieuw product succesvol in de markt te 
zetten in Frankrijk.

Ans De Roeck van het Vlaams Centrum 
voor Bewaring van Tuinbouwproduc-
ten (VCBT) gaf uitleg over de recente 
ontwikkeling van een snelle, eenvoudige 
meetmethode voor witloofsmaken (zoet-
heid, bitterheid en nasmaak). “Diver-
sificatie naar smaak lijkt mogelijk. Er 
zijn smaakverschillen tussen cultivars. 
Forceercondities hebben daarentegen 
slechts een beperkte invloed op smaak”, 
was haar besluit.

De voordracht van Stephane Hoquet 
van Hoquet zaden (Frankrijk) ging over 
de selectiemethodes van vroeger en 
nu, om te eindigen bij de selectieme-
thode van de toekomst: data mining. 
Een groot voordeel hiervan zullen snelle 
automatische analyses zijn met behulp 
van computers. Onderzoek hiernaar zal 
echter nog enkele jaren duren.

Joëlle Sfeir van Vilmorin (Frankrijk) 
bracht een overzicht van twintig jaar 
wetenschappelijk onderzoek rond 
Friseline®, een nieuw marktconcept 
dat Vilmorin met succes lanceerde met 
ondersteuning van een bijhorende mar-
ketingcampagne. Ten slotte zette Ellen 
Pauwelyn van Inagro de mogelijkheden 
voor bioremediatie van water belast met 
gewasbeschermingsmiddelen op een rijtje: 
de Heliosec®, de biofilter, de fytobak en 
de Sentinel®.

Na verschillende voordrachten eindigde 
de congresdag met een rondetafelge-
sprek over de centrale vraag: “Hoe kan 
innovatie bijdragen tot het verhogen 
van de witloofconsumptie in Europa 
en wereldwijd? Zullen we bovendien in 
staat zijn de consumptietendens om te 
keren?”. Als het van de deelnemers van 
de Witloofbiënnale afhangt: zeker!

kingsafdeling van de REO Veiling. Deze overeenkomst toont meteen 
de bereidheid van de REO Veiling om samen met de lokale overheid 
in een goed nabuurschap te werken aan een respectvolle invulling 
van de ruimte die de REO bedrijfsactiviteiten inpalmen binnen 
de Roeselaarse ring. In dezelfde filosofie stelde de REO Veiling in 
het verleden occasioneel parkeerruimte ter beschikking voor de 
bezoekers van grote evenementen in de Roeselaarse Expohallen, 
zoals Agro Expo en de Jaarbeurs.

De nieuwe parkeerzone telt 320 uitgelijnde parkeerplaatsen 
aan de kant van de Diksmuidsesteenweg. Voor de aanleg van de 
tijdelijke parking verdween ook de vroegere in- en uitrit naast het 
gesloopte tankstation. De nieuwe brede in- en uitgang aan de 
kant van Sanac is sedert 18 oktober in gebruik en sluit rechtlijnig 
aan op de tunnel onder de Oostnieuwkerksesteenweg, wat zorgt 
voor een veiligere verkeerscirculatie op de REO Veiling en een 
vlottere toegankelijkheid van het veilingterrein. In functie van 
een optimale beveiliging van de parkeerruimte plaatste de stad

Roeselare een
omheining rond
het terrein. Aan
de kant van
de Diksmuidse-
steenweg zijn twee
voetgangerspoortjes.

Automobilisten kunnen 
de afgebakende parking niet 
rechtstreeks in- en uitrijden vanuit de 
Diksmuidsesteenweg. Deze maatregel moet 
de verkeersveiligheid van de fietsers in de Diks-
muidsesteenweg beter garanderen. De parking is alleen 
bereikbaar vanuit de nieuwe veilingtoegang naast Sanac. 
Een toegangspoort maakt het mogelijk de parking volledig af 
te sluiten. Deze tijdelijke parkeerruimte dient als overloop- 
parking voor de bezoekers van de site Schiervelde.

 Friseline®, segmentatie naar vorm.
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REO VEILING > FOTOPAGINA

REO producenten zijn 
goede ambassadeurs

Hoe beter de consument jullie groenten kent, hoe positiever hij er tegenover staat. Samen 
met andere projectpartners nam de REO Veiling daarom verschillende initiatieven om jullie 
producten dichter bij de consument te brengen. Vier promotie-acties brengen we hier graag in 
beeld. De fotocollage is tegelijk een aanmoediging voor alle REO producenten om het boeiende 
verhaal van jullie kwaliteitsgroenten uit te dragen naar het brede publiek.

Fine Fleur staat voor een authentiek product dat op een artisa-

nale manier wordt geteeld met een sterke betrokkenheid van 

de producent. Deze grote verbondenheid tussen product en 

producent inspireerde grondtomatenteler Henk Cortvriendt en 

zijn echtgenote Tania Feys uit Koolskamp tot een promotiecam-

pagne op Facebook die ze samen met de REO Veiling organi-

seerden. De Facebook-campagne vond deze zomer plaats en 

bestond uit een online-wedstrijd waarbij je de Facebook-pagina 

van Henk over Fine Fleur grondtomaten diende te ‘liken’. Uit de 

reacties werden vijf winnaars geloot: Alois van Roosbroeck uit 

Itegem (Antwerpen), Michel Desmet uit Hooglede, Luc Vannes-

te van De Fruitoase in Zonnebeke, Liesbeth Lelieur en Noël 

Sohier, beiden uit Poperinge. Drie laureaten waren op woensdag 

28 september aanwezig op de prijsuitreiking bij Henk. Na een 

bedrijfsbezoek aan zijn tuinbouwbedrijf en de REO Veiling ging 

elke winnaar naar huis met een mooie groentemand, gevuld met 

alleen Fine Fleur producten. Smakelijk!

Op initiatief van de zuivelcoöperatie Milcobel werd op 
zondag 4 september het ’t Zand in Brugge voor de 8ste keer 
omgetoverd tot een internationale kaasmarkt. Aan meer dan 
vijftig kraampjes proefden de talrijke bezoekers ruim honderd 
soorten kaas uit binnen- en buitenland. In de marge van 
deze smaakbeleving had een wedstrijd plaats waarbij men 
het gezamenlijk gewicht van drie bollen Brugge Kaas diende 
te schatten. Onze veiling decoreerde de drie geëtaleerde 
kaasbollen met een kleurrijk tableau van REO groenten en fruit. 
Het mooie groentetapijt werd ontelbare keren gefotografeerd 
door zowel marktbezoekers als toeristen.

Frankrijk is een belangrijke afnemer van onze groenten en fruit. De REO 

Veiling zet daarom volop in op een verbreding van haar afzetmogelijkheden 

bij onze zuiderburen. Op de groothandelsmarkt van Rungis organiseerden we 

begin oktober samen met Flanders Vegetables Board een ontmoeting met de 

grossisten actief op de ‘Marché D’Intérêt National’ (MIN) van Rungis. Onze 

‘meet & greet’ richtte zich in de eerste plaats tot de groothandelaars die bele-

verd worden door West-Vlaamse exporteurs, die eveneens waren uitgenodigd. 

Tijdens de informatieve voormiddag maakten onze gasten uitgebreid nader 

kennis met Flandria, Tomabel en Fine Fleur aan de hand van een origineel 

groentetapijt, mooie tafeldecoraties met REO groenten, infofolders, promotie-

pakketjes en uiteraard veel persoonlijke gesprekken. De MIN van Rungis is de 

grootste en meest internationale groothandelaarsmarkt van Frankrijk.
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INFO-AVOND > REO VEILING

Op de Dag van de Landbouw (zondag 18 
september) was het tuinbouwbedrijf van Kris 
Van Houcke en Eveline Vanhove in Veldegem 
de ideale plaats om te ontdekken waarin de 
West-Vlaamse preitelers uitmunten. Naar 
schatting 4.000 bezoekers leerden er hoe 
de REO preitelers van onze veiling innoveren, 
efficiënter produceren en voortdurend zoeken 
naar verbeteringen. Dit alles gebeurt met veel 
aandacht voor mens, milieu en maatschappij. 
Tijdens hun bedrijfsrondgang met demon-
straties van het oogsten en schonen van prei, 
proefden de bezoekers van lekkere preisoep 
en passeerden ze langs een aantrekkelijke 
productpresentatie van Flandria prei en het 
volledige Fine Fleur assortiment.

Flandria sensibiliseert winkeliers om da-
gelijks een breed assortiment van kwali-
teitsgroenten en –fruit van eigen bodem 
aan te bieden. Daarom werd voor het vier-
de jaar op rij de titel ‘De Groentevakman 
van het jaar’ uitgereikt. De deelnemers 
van De Groentevakman 2016 worden vol-
gend jaar uitgenodigd naar een info-avond 
die plaats vindt bij Coöperatie Hoogstra-
ten. In West-Vlaanderen hebben we in 
september de provinciale deelnemers van 
De Groentevakman een voorsmaakje ge-
geven van de in 2017 geplande kennis- en 

ideeënuitwisseling rond de winkelverkoop 
van lokaal geproduceerde groenten en 
fruit.
In samenwerking met de provinciale Land-
bouwkamer van West-Vlaanderen en Boe-
renbond nodigden we de West-Vlaamse 
deelnemers van De Groentevakman uit 
naar Inagro voor een thema-avond waar-
bij de winkeliers een actieve rol hadden. 
Onder begeleiding van REO producent 
Johan Pattyn plukten de winkeliers aard-
beien. Ze ervaarden dat het plukwerk 
voorzichtig en secuur dient te gebeuren. 

De winkeliers maakten daarna witloof 
marktklaar met uitleg van Chantal Le-
mahieu, echtgenote van REO producent 
Stefaan Gheeraert. Ook hier lag de focus 
op de goede zorg voor het product. Nadat 
de winkeliers de handen uit de mouwen 
hadden gestoken, volgde een voordracht 
met praktische tips om de winkelbeleving 
van de consument te stimuleren en zijn 
aankoopgedrag te prikkelen. Gastspreker 
Nancy van AVEVE beklemtoonde daarbij 
het commercieel belang van een goed 
aangevulde rayon met een doordacht 
aanbod, klantvriendelijke uitstraling en 
actuele productinformatie. Het zijn niet 
toevallig de belangrijkste criteria van de 
wedstrijdjury van De Groentevakman.
Onze info-avond bij Inagro vond voor de 
eerste keer plaats. De aanwezige winke-
liers hadden naar eigen zeggen “heel wat 
bijgeleerd” en staan daarom achter een 
herhaling van het initiatief.

De Groentevakman kreeg 
West-Vlaams voorsmaakje
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REO VEILING > PROJECTEN

PREI
De preimineervlieg is een gekend pro-
bleem in de teelt van prei en uien. Sinds 
2012 stijgt het aantal schademeldingen 
op productievelden, vooral in de pro-
vincie Antwerpen en het oostelijke deel 
van Oost-Vlaanderen. In West-Vlaan-
deren blijft het aantal schademeldin-
gen beperkt. De eerste meldingen in 
West-Vlaanderen dateren van 2013 en 
werden vastgesteld op enkele percelen 
in het oosten van de provincie.

Larven van de preimineervlieg mineren 
in de schacht van de prei en veroorzaken 
vraatgangen die het product onverkoop-
baar maken. De productbeschadiging 
wordt pas opgemerkt na de oogst, bij het 
schonen van de prei. Waar het probleem 
de voorbije jaren vooral tot uiting kwam 
in het najaar en de winter, werd vanaf 
2014 ook schade waargenomen in het 
voorjaar. Mineergangen van larven van 
de eerste generatie veroorzaken dan 
ernstige vervormingen, zoals gespleten 
bladeren en vergroeiingen. Dat zorgt 
onvermijdelijk voor plantuitval.

Een samenwerkingsproject tussen drie 
praktijkcentra (PCG, Inagro en PSKW) en 
het ILVO anticipeert op deze problematiek. 
Het voornaamste doel van het VLAIO- 
project is de realisatie van een geleide en 
geïntegreerde beheersstrategie voor de 
preimineervlieg in prei. Het project loopt 
tot april 2019. REO producenten kunnen 
de onderzoeksontwikkelingen op de voet 
volgen op www.inagro.be

PADDENSTOELEN
De afdeling eetbare paddenstoelen nam 
halfweg augustus haar intrek in een ver-
nieuwde onderzoeksinfrastructuur. 

De aanpassingswerken gefinancierd door 
West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid 
duurden tien maanden. “De vernieuwde 
accommodatie komt overeen met die van 
hedendaagse praktijkbedrijven. Dankzij 
de renovaties en uitbreidingen kunnen we 
relevant en performant onderzoek blijven 
uitvoeren. Ze laten ook toe om beter in te 
spelen op actuele onderzoeksvragen in de 
champignonsector.”
“Op aangeven van de sector opteerde 
Inagro bewust voor voorzieningen rond 
onderzoek naar het composteringsproces. 
Tot op heden voerde onze compostle-
verancier de eerste fase van dat proces 
uit. Met de vernieuwde accommodatie 
kunnen we nu zelf onderzoek doen naar 
de receptuur van het initiële grondstof-
fenmengsel en innovatieve grondstoffen 
uittesten op hun bruikbaarheid in de 
champignonteelt.”
“Een nieuwe klimaatinstallatie werd 
geplaatst in de teeltcellen en tunnels. 
Daarnaast zijn de drie nieuwe proefcellen 
voorzien van een sas met onder- of over-
druk. Daardoor is er bij efficiëntieproeven, 
waarbij we gezonde teelten infecteren met 
ziekten of plagen, geen risico op kruis-
contaminatie naar andere teelten”, legt 
Inagro-onderzoeker Patrick Sedeyn uit.
De vernieuwde onderzoeksinfrastructuur 
wordt momenteel uitvoerig getest. De 
officiële opening met academische zitting 
is gepland in november.

Inagro houdt 
onderzoeksdomeinen 
up-to-date

Prei aangetast door de preimineervlieg.

Inagro-onderzoeker Patrick Sedeyn toont 
de vernieuwde onderzoeksafdeling eetbare 

paddenstoelen aan enkele bezoekers.

Bij Inagro nam de afde-
ling eetbare paddenstoelen 
onlangs haar intrek in een 
vernieuwde onderzoeksin-
frastructuur. Ook werd een 
onderzoeksproject opgestart 
voor de ontwikkeling van 
een geïntegreerde beheers-
strategie voor de preimi-
neervlieg. Beide realisaties 
laten toe om beter in te spe-
len op actuele onderzoeks-
vragen vanuit de tuinbouw-
sector.
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OOGSTOPBRENGSTEN > REO VEILING

Dit jaar werd in België naar schatting 565.000 ton hardfruit geoogst, 
waarvan 233.722 ton appelen en 331.685 ton peren.

REO Veiling vermarkt 
meer hardfruit

APPELEN
Bij de meeste hardfruittelers is de 
nieuwe oogst achter de rug. In ons 
land werd in totaal naar schatting 
565.000 ton hardfruit geoogst, waar-
van 233.722 ton appelen en 331.685 
ton peren. Voor de appelen is dat een 
daling van 18% in vergelijking met de 
oogst van vorig jaar en van 5% ten 
opzichte van het gemiddelde van de 
laatste vijf jaren. Storm- en hagel-
schade zijn niet vreemd aan deze 
daling. Komt daarbij dat het Belgische 
appelareaal verminderde met ruim 
5% tot 6.491 ha. Met uitzondering 
van de clubrassen, manifesteert de 
areaaldaling zich over de ganse lijn 
van de appelvariëteiten. Het areaal 
van Jonagold en Jonagored, samen 

met hun mutanten, daalde met 7% 
(-279 ha). Ook de rassen Elstar en 
Boskoop verdwijnen geleidelijk in ons 
land. Deze nationale cijfers volgen de 
Europese trends. Specifiek voor Jona- 
gold (grootste variëteit in ons land) 
daalde de Europese productie met 
11% tegenover vorig jaar. De totale 
Europese appeloogst bedraagt dit jaar 
naar schatting 12 miljoen ton. Dat is de 
derde grootste Europese appeloogst 
van de voorbije tien jaar.

PEREN
De trend waarbij het Belgische ap-
pelareaal inkrimpt ten voordele van 
het perenareaal zet zich ook dit jaar 
door. Immers, het perenareaal in ons 
land groeide tot 9.691 ha. Dat is een 
stijging van bijna 4% tegenover vorig 
jaar. Het areaal van Conférence blijft 
groeien. Eén derde van de Europese 
Conférence-productie is Belgisch. De 
Belgische fruitsector bekleedt met 
deze topvariëteit de koppositie op de 
Europese markt. Ook de groeiende 
interesse van onze hardfruittelers in 
nieuwe perenvariëteiten (een areaal- 
stijging van 360 naar 430 ha) geeft 
aan dat ons land toonaangevend is 
in de perenproductie. En toch is de 
totale perenproductie in ons land dit 
jaar 10% lager dan de oogst van vorig 
jaar en 4,5% kleiner tegenover het 
vijfjarig gemiddelde. De spelbreker is 
ook hier zware storm- en hagelschade 
in bepaalde regio’s.

Voor dezelfde reden is ook op Europees 
niveau sprake van een “relatief kleine’ 
perenoogst: bijna 2,2 miljoen ton of 9% 
minder dan de oogst van vorig jaar.

GROEI
Deze analyses van de hardfruitoogst 
in Europa en ons land werden bekend 
gemaakt op Prognosfruit, waaraan 
meer dan 300 vertegenwoordigers 
van de internationale appelen- en 
perensector deel namen. Ook de 
REO Veiling was aanwezig op het 
internationale congres.
2015-2016 was het eerste volledige 
seizoen waarin de REO Veiling terug zelf 
al haar hardfruit in de markt zette op 
basis van een eigen kwalitatief en con-
tinu hardfruitaanbod met een wekelijks 
verkoopmoment op woensdag. Hierbij 
wordt gestreefd naar een zo goed 
mogelijke communicatie met telers en 
kopers. Het aanbod wordt enkele da-
gen op voorhand door de telers meege-
geven aan de commerciële afdeling van 
de REO Veiling die vervolgens op dins-
dag via mail de kopers op de hoogte 
brengt van de doorgekregen volumes. 
Samen met de klokverkoop werd een 
groot volume actief bemiddeld.
De REO Veiling verkocht in het voor-
bije seizoen 433 ton appelen en ruim 
1.500 ton peren. Dit was beduidend 
meer dan het seizoen voordien. We 
noteerden tijdens het seizoen 2015-
2016 een groei van 20% voor appelen 
en 48% voor peren.

Nu het zomerfruit stilaan uit 
de winkelrekken verdwijnt, 
zorgt het vers geplukte Bel-
gische hardfruit voor meer 
smaak en kleur op de win-
kelvloer. De REO Veiling 
nam vorig jaar de verkoop 
van haar hardfruit terug in 
eigen handen. Opvallend is 
dat de REO Veiling in het 
voorbije seizoen 20% meer 
appelen en bijna de helft 
meer peren heeft vermarkt 
in vergelijking met het jaar 
voordien.
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REO VEILING > STUDIEREIS

Raad van bestuur op werkbezoek bij coöperaties  
In Zuid-Frankrijk

De palletten die onze groenten en fruit doorheen gans Europa 
transporteren, zijn gemaakt van het gekende hout "Pins des Landes".

ÉCOSERRES
Bij ons eerste bezoek maakten we ken-
nis met de producentenorganisatie Val-
prim, één van de zes telersverenigingen 
gegroepeerd onder de overkoepelende 
coöperatie Rougeline met hoofdzetel in 
Marmande. Het viel op dat elke telers-
vereniging haar eigen identiteit heeft 
behouden binnen de bovenliggende 
structuur van Rougeline die verantwoor-
delijk is voor de organisatie en commer-
cialisatie van het productenaanbod van 
de 160 leden-producenten. Rougeline is 
goed voor een productie-areaal van 280 
ha onder glas. Het areaal bestaat uit to-
maten (62.500 ton), maar ook komkom-
mers, aardbeien, kiwi’s, slasoorten en 
‘groenten voor ratatouille’. Op jaarbasis 
wordt in totaal 75.000 ton groenten en 
fruit in de markt gezet.

Sinds dit voorjaar beschikt Rougeline in 
Lapouyade, ten noorden van Bordeaux, 
over duurzame “écoserres”. Vier produ-
centen telen er tomaten onder glas op een 
site van 4 ha. De moderne serres staan 
naast de afvalverwerkingsinstallatie van 
Véolia, die zorgt voor CO² en warmte. “Een 
duurzame samenwerking die loont, zowel 
ecologisch als economisch”, concludeerde 
de Valprim-directeur.

De tweede stopplaats was Les Landes 
ten zuiden van Bordeaux. Deze uit-
gestrekte regio is uitermate geschikt 
voor de teelt van wortelen, maar ook 
asperges die onder het kwaliteitslabel 
IGP Asperege des Landes in de markt 
worden gezet. De consument kent en 
waardeert zowel de productkwaliteit als 
de regionale afkomst van het product 
onder dit label.
In Les Landes zijn enkele grote spelers 
in het marktklaar maken van verse 
producten gevestigd. Het zijn familiale 
bedrijven zoals “Larreire” of “Charpen-
tier”. We bezochten de was- en verpakin-
stallatie van Priméale, een dochter van 
de Franse coöperatie Agréale. 

Naast wortelen zet deze coöperatie ook 
andere verpakte groenten in de markt. 
“Ze beantwoorden steeds aan het kwa-
liteitsimago die de verse groenten uit de 
Landes hebben”, onderlijnde de bedrijfs-
leider van de vestiging in Les Landes.
Les Landes is niet alleen voor de vers-
markt een belangrijk productiegebied. 
Ook de (West-Vlaamse) diepvriesindus-
trie is er actief. Antartic Food Aquitaine 
verwerkt er vooral wortelen en zoete 
maïs. CEO Herwig Dejonghe beklem-
toonde tijdens ons bedrijfsbezoek dat 
“zijn organisatie er alles aan doet om 
nauwe banden te onderhouden met zijn 
leveranciers, zodat een optimale kwa-
liteit en dienstverlening gegarandeerd 
kunnen worden”.

KWALITEITSBESEF
Les vignerons de Tutiac, een coöpera-
tie opgericht in 1974, telt een 500-tal 
leden-coöperanten die druiven telen 
op 4.000 ha. Als je de huiswijn van een 
Belgische retailer koopt, is de kans groot 
dat het er één is van deze producenten-
organisatie. Immers, het merendeel van 
haar wijn wordt verkocht onder het merk 

Naar jaarlijkse gewoonte 
was onze raad van bestuur 
in augustus op studiereis. 
Deze keer ging het richting 
de Zuid-Franse Landes. Er 
waren onderweg diverse 
contacten zowel binnen onze 
sector van dagverse groen-
ten en fruit als met colle-
ga-coöperanten. We stelden 
vast dat de agrarische 
sector in de regio Bordeaux 
meer is dan wijn alleen.

10 | reo actueel 110 reo actueel 110 | 11



 

REO Actueel is het informatieblad van de 
REO Veiling in Roeselare. Het verschijnt 
zesmaal per jaar op een aantal pagina’s 
volgens noodzaak. Het wordt gratis verspreid 
onder haar leden, kopers en werknemers. 

Verantwoordelijke uitgever
Paul Demyttenaere, REO Veiling
Oostnieuwkerksesteenweg 101
8800 Roeselare - België

REALISATIE 
Herwig Willaert - REO Veiling
Kliek Creatieve Communicatie

Werkten mee aan dit nummer
Rita Demaré, Paul Demyttenaere, Rik Decadt, Dominiek Keersebilck, 
Filip Vanaken, Martine Volckaert, Herwig Willaert, Lieven Delva, 
Nathalie Plovie, Laurien Danckaerts, Olivier Gobert, Brecht Vandelanotte, 
Henk Cortvriendt, VLAM, VBT, VILT, Nico Bryon, Melanie Dembelé, 
Wim De Meulenaer, Kris Van Houcke, Stefaan Kint, Elise Degroote, 
Jurgen Lessens, Patricia Vercammen, Sofie Sys.

Copyrights
Niets uit deze uitgave mag door middel van elektronische  
of andere communicatiedragers, met inbegrip van  
informatiesystemen, gereproduceerd worden  
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming  
van de uitgever.

COLOFON

STUDIEREIS > REO VEILING

Raad van bestuur op werkbezoek bij coöperaties  
In Zuid-Frankrijk van de klanten, waaronder de grootdis-

tributeurs in heel Europa. Om te kunnen 
inspelen op de steeds veranderende 
wensen van de consument investeert 
deze coöperatie niet alleen in een 
doorgedreven kennis van de afzetmarkt, 
maar evenzeer in een grondige kennis 
van het productieproces. Daarom is elk 
perceel geïdentificeerd naar ligging, 
oriëntatie, grondsoort, leeftijd van de 
wijnranken, …

Les vignerons de Tutiac is de groot-
ste producent van wijn d’appellation 
d’origine contrôlée en marktleider 
van de Côtes de Bordeaux. Naast een 
standaard bulkproductie heeft de 
producentenorganisatie dus ook wijnen 
van uitstekende kwaliteit in huis. Deze 
diversificatie leerde ons dat productie 
op grote schaal hand in hand kan gaan 
met een doorgedreven kwaliteitsbesef. 
Tijdens ons gesprek met de ondervoor-
zitter kwam telkens opnieuw naar voor 
dat Les vignerons de Tutiac staat voor 
waarden zoals collectief, verbondenheid, 
samenhorigheid en ervaringen delen. 
Of hoe coöperaties uit verschillende 
domeinen heel wat gelijkenissen hebben 
in de benadering van hun producenten 
en afzetmarkt.

De regio Bordeaux is niet alleen een be-
langrijk producent van wijn en wortelen, 
maar ook van het bekende hout Pins 
des Landes. Dit hout, afkomstig van 
de zeeden, wordt gebruikt voor bin-
nenschrijnwerk, wagonbodems, kisten, 
multiplex of meubels. Ook onze veiling is 
vertrouwd met Pins des Landes. De hou-
ten palletten die onze groenten en fruit 
doorheen gans Europa transporteren, 
zijn gemaakt van deze houtsoort. Bij de 
PGS Groupe (Palettes Gestion Services) 
in Salles zagen we de volledige fabricage 
van boom tot pallet.
Met een jaarlijkse productiecapaciteit 
van bijna 25 miljoen palletten is de 
PGS Groupe de grootste producent van 
Frankrijk. De groep heeft sinds 2012 
ook een vestiging in ons land. Ze is 
immers aandeelhouder van de grootste 
Belgische pallettenfabrikant, de firma 
De Backer in Poperinge. Bovendien 

werd in 2014 uit een joint-venture met 
Rodanar Pallets in Snaaskerke-Gistel de 
groep RDB pallets opgericht.

MARKTGEVOEL
De studiereis eindigde in een winkelpunt 
van Grand Frais. Deze sterk groeiende 
distributeur van verse producten, gestart 
in 1992, laat de consument “een marktge-
voel” beleven op de winkelvloer. Dit doet hij 
aan de hand van een originele presentatie 
van zijn ultraverse producten. Grand Frais 
biedt enkel superverse producten aan. 
Niet alleen in groenten en fruit, maar 
evenzeer in vlees, zuivel en vis. Grand 
Frais zet bovendien sterk in op een 
optimaal winkelbeheer. Tijdens ons 
winkelbezoek zagen we meermaals 
winkelmedewerkers de groente- en 
fruitrayon inspecteren.

Grand Frais telt vandaag ruim 150 winkel-
punten, verspreid over heel Frankrijk, waar 
een zeer gedifferentieerd consumenten-
publiek over de vloer komt. Een kenners-
publiek die bereid is meer te betalen voor 
smaakvolle kwaliteit. Het legt Grand Frais 
geen windeieren. Een recent markton-
derzoek rond merken leert dat het merk 
Grand Frais op de vierde plaats staat als 
het gaat om de voorkeur van de Fransen. 
Amazon, de internetwinkel voor zowat 
alles, krijgt de hoogste score, gevolgd 
door Picard Surgelés (diepvriesproducten) 
en Yves Rocher (cosmetica). Grand Frais 
deelt de vierde plaats met Decathlon 
(sportartikelen). De dichtstbijzijnde Grand 
Frais winkel bevindt zich naast de Auchan 
in Roncq. Voor winkelhouders meer 
dan de moeite waard om eens te gaan 
bekijken en inspiratie op te doen.

Productielijnen bij Priméale voor wortelen: een groente die veel wordt geteeld in de Zuid-Franse Landes.
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REO VEILING > VOETBAL
 

wist je dat …

> Wist je dat Fine Fleur preiteler Kris Van 
Houcke uit Veldegem figureerde in een 
tv-spot van Colruyt ter promotie van een 
duurzame groenteteelt op eigen bodem. 
Gedurende een maand was het reclame-
filmpje regelmatig te bekijken op VTM, 
VIER en in de Colruyt-vestigingen. Enkele 
opnamebeelden waren eveneens te zien in 
de winkelfolder van Colruyt.

> Wist je dat de REO Veiling en Afcowest 
eind vorige maand vijf tuinders uit het 
Andesgebergte over de vloer kregen. De 
delegatie uit Peru en Ecuador was hier op 
uitnodiging van VBT om met eigen ogen 
te zien dat samenwerken in coöperaties 
loont. De opgedane ervaringen zullen hen 
ongetwijfeld inspireren bij de uitbouw van 
duurzame afzetketens in eigen land.

> Wist je dat de REO Veiling ook dit jaar 
kookt op de Jaarbeurs ter promotie van 
jullie producten. Onze kookdemo’s en 
proevertjes moeten de beursbezoekers 
overtuigen van de culinaire veelzijdig-
heid van jullie producten. Afspraak op de 
beursdag met nocturne op donderdag 10 
november tussen 14 uur en 22 uur in de 
Expohallen van Roeselare.

> Wist je dat REO producenten met meerdere 
bedrijfslocaties en/of aanvoertransporten 
per dag naar de REO Veiling deze informatie 
nu afzonderlijk van thuis uit kunnen ingeven 
via extranet. Deze bijkomende dienstverle-
ning op basis van aparte aanvoerbonnetjes 
per transport en/of bedrijfslocatie biedt 
aan de REO producent in kwestie een 
duidelijker en meer gedetailleerd overzicht 
van zijn aanvoergegevens.

> Wist je dat de REO Veiling voor het eerst 
met een eigen beursstandje aanwezig was 
op de vakbeurs Fresh Market in Warschau. 
Daarmee wil de REO Veiling niet alleen de 
naambekendheid van haar kwaliteitsla-
bels vergroten, maar ook door de Poolse 
inkopers gezien worden als een leverancier 
van betrouwbare kwaliteitsproducten.

> Wist je dat de Belg de meest regelmatige 
groente- en fruiteter in de Europese Unie 
is. Acht op tien Belgen eten elke dag min-
stens één portie fruit of groenten, blijkt 
uit een recent onderzoek van Eurostat ter 
gelegenheid van Wereldgezondheidsdag op 
16 oktober. Nog een vaststelling: mensen 
met een hogere opleiding eten meer 
groenten en fruit. w
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REO Veiling 
voetbalde in 
nieuwe outfit

De REO Veiling heeft een nieuwe sport-
tenue voor medewerkers die onder onze 
groene veilingkleuren deelnemen aan 
een sportmanifestatie en op die manier 
aantonen dat groenten eten en bewegen 
de alfa en de omega zijn van gezond 
leven. De groenwitte sportkledij werd ‘in-
gespeeld’ tijdens de jaarlijkse minivoet-
balwedstrijd van de Vriendenkring van 
onze veiling tegen 
de Gitse 
Tuinders. 

Voor onze veiling kwamen aan de aftrap
(vlnr.): Bert Vande Weghe, Dieter Sys, 
Rik Decadt, Dominiek Keersebilck, 
Simon Wallican, Jonathan Demonie, 
Mike Trio en Lieven Delva. Ons team 
voetbalde met veel inzet, maar moest 
na een verdienstelijke wedstrijd de 
duimen leggen voor een tegenstander 
die een klasse te sterk was. Onze 
ploeg is vast van plan om onder bege-
leiding van een professionele trainer 

zich te wapenen voor de 
toekomst.

De vzw Vriendenkring Personeel REO 
Veiling organiseert traditioneel op de 
tweede vrijdag van december haar 
jaarlijkse kaarting. Er wordt opnieuw 
gekaart voor GROENTEN en dit op 
vrijdag 9 december vanaf 18u00.

De groentekaarting heeft plaats in de 
cafetaria van de REO Veiling. De inleg 
bedraagt 1,50 euro. Er is geen drank-
verplichting. De VZW-leden hopen op 
een grote opkomst en danken u bij 
voorbaat voor uw steun.

VZW VRIENDENKRING PERSONEEL REO VEILING NODIGT UIT

GROENTEKAARTING  
VRIJDAG 9 DECEMBER 2016
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