
Boerin Mieke (31) en haar koe Annelies zijn 

uithangbord van land- en tuinbouwbeurs 

Agriflanders 
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Mieke Vander Schueren (31) en haar kampioenenkoe Annelies prijken in een innige omhelzing op de 
affiche van de komende editie van Agriflanders, de Vlaamse beurs voor land- en tuinbouw. Dit 
campagnebeeld en de slogan Omhels de landbouw zetten de landbouwfamilie Vander Schueren uit 
Idegem in de kijker. 
 
Jan Lion 

De twaalfde editie van Agriflanders brengt van 12 tot 15 januari 2023 meer  dan 330 exposanten en 
duizenden bezoekende landbouwers samen in de hallen van Flanders Expo in Gent. Volgens Georges 
Van Keerberghen, voorzitter van Agriflanders, de gelegenheid om ondanks mestactieplannen, de 
stikstofproblematiek en de economische crisis toch de landbouw positief in beeld te brengen. 

En daar moet de campagneposter Omhels de landbouw met de foto van Mieke en haar roodbonte koe 
Annelies aan meehelpen. Mieke en Annelies, dat is een bijzonder verhaal. De boerderij van de familie 
Vander Schueren in Idegem telt tweehonderd koeien maar er is maar één Annelies. “Mijn favoriete 
dier, zij won al 25 titels bij veeprijskampen en is het symbool van ons bedrijf.”  

Zieke moeder 

Mama Regina De Smet (62) en Mieke zorgen voor het vee, broer Pieter (34) doet de mechaniek. “We 
zijn een hecht team, zeker na het overlijden van papa tien jaar geleden. Maar we trekken ons aan 



elkaar op en de gedrevenheid van pa, dat is onze drijfveer om door te gaan, ook als het wat moeilijk 
gaat.” 

En in 2018 ging het zeer moeilijk voor de familie Vander Schueren. “Mama werd zwaar ziek. We 
hadden toen plannen om met onze koe Annelies deel te nemen aan de veeprijskamp van 
Agriflanders 2019 maar dat bleek na de diagnose van mama geen prioriteit meer.” 

Eerste prijs 

Maar de familie rechtte de rug en Mieke trok dan toch naar Agriflanders met haar prijsbeest. “Het 
leek een onmogelijke taak want Annelies was kort daarvoor bevallen. Maar met veel goede zorgen 
was ze toch in vorm geraakt.” Met succes want Annelies haalde de eerste prijs in de categorie 
roodbonte koeien. En toen laaiden de emoties heel hoog op. “Mama keerde toen net terug uit ziekte 
en uitgerekend dan wonnen we met Annelies.” (lees verder onder de foto) 
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Dat de innige omhelzing tussen Mieke en Annelies nu het campagnebeeld is van Agriflanders 2023, 
daar zijn op de hoeve Vander Schueren heel fier op. De roodbonte Annelies zal volgend jaar nog op 
een andere foto te zien zijn. “Ik trouw in februari  met Frederik en Annelies gaat natuurlijk ook op 
onze trouwfoto staan.” 

Meer info over de land- en tuinbouwbeurs vind je op www.agriflanders.be. 

http://www.agriflanders.be/

