
SUCCESVOLLE  BOERENREIS 

Op  16 oktober vertrok een acht man/vrouw sterke delegatie boeren voor een achtdaagse 
reis naar Roemenie. Onder begeleiding van een  team  vanuit de Roemenië Commissie 
(zijnde Ina van de Vendel, Margriet van Veldhuijsen, Gerry  de Lang, Janus van Tilburg) werd 
een verkenningsreis gemaakt door West Roemenië (Transsylvanië) met als doel de 
deelnemers bekend te maken met de  Agrarische sector in Transsylvanië.  
Deze agrarisch studiereis met als eindbestemming de partner gemeenten van de Geref. kerk  
Lunteren (Szentmarton en Noszoly) vertrok uit Dortmund en landde op vliegveld  Sibiu. 

   

Bij aankomt in Sibiu stond de bus van Balint Trans, die de hele week bij ons zou blijven, al 
klaar. We ontmoette Casper Overduin, een Lunteraan die al enige jaren in Roemenië woont 
en werkt. Hij nam ons mee voor een uitstekende lunch in de mooi gerestaureerde 
binnenstad van Sibiu. 

  



 

 

 

 Daarna werd  een bezoek gebracht aan een grote viskwekerij en de rest van de middag werd 
doorgebracht bij DN agrar.ro in Garbova,  een melkveehouderij met 4 maal 2.500 
melkkoeien. Nee, geen typefout! Een Nederlandse ondernemer die de zaken groot aanpakt.   

              



  

  

Heel indrukwekkend maar niet echt het voorbeeld voor de kleine veehouders uit onze 
zustergemeenten. 

 

We overnachtten in het hotel wat bij DN Agrar hoort en we genoten van het uitzicht. 
 Dinsdags waren we te gast bij gastgezinnen in Lunca Mures waar Jeanine van Manen  ons 
begeleidde. We bezochten een aantal farms met vleesvee. 



                   

          

                    



 

Dinsdagavond genoten we, op uitnodiging van de gastgezinnen samen met hen 
van een heerlijk diner .  

Woensdags bezochten we wederom diverse boerenbedrijven en ook mochten 
we een kijkje nemen in de violen/ chellofabriek van Lunca Mures.  

De gastvrijheid was enorm en de bezoeken waren heel interessant. 

      



 

  

  



 

 

 



   

  

    

 Woensdags bezochten we wederom diverse boerenbedrijven en ook mochten 
we een kijkje nemen in de violen/ chellofabriek van Lunca Mures.  

 



   

 Donderdags trokken we door naar Cserafalva (de vorige zustergemeente van 
de Geref. kerk van Lunteren). Hier bezochten we o.a. het kassenproject van 
Agnes en Zsigmund  en de mooi gerestaureerde kerk. 

  

    



 

 



 

We dronken een glaasje fris bij Rien en Corrie Geluk op de veranda van hun 
huis in Cserefalva en kregen verse Kürtöskalács bij Gyorgy Simon onze 
geweldige buschauffeur. 

 

  

 

Op weg naar Szentmarton was het melkveebedrijf van Michiel Noordman onze 
gastheer. 



   

    

‘s Avonds kwamen we aan in Szentmarton, waar ons een warm welkom 
wachtte. 

 

             



 

  

 
Nadat we vrijdagochtend het bedrijf van Robert en Eva bezocht hadden gingen 
we onderweg naar Cluj – Napoca waar we  te gast  waren bij de Veterinaire 
Hogeschool alwaar een uiterst boeiende discussie plaatsvond tussen de 
hoogleraar melkveehouderij en onze gasten, die hem goed aan de tand 



voelden over de toekomst van het kleine boerenbedrijf.

 

We genoten de lunch in Euphoria Biergarten 

  


