GROENE KRING ZAFFELARE

OPLEIDINGEN 2018-2019

Voorzitter
Stijn Van de Voorde, 0473/26.44.50
Jorick De Clercq, 0471/69.99.11

STARTERSCURSUS

Secretaris

Ben je op zoek naar een opleiding die je kan helpen bij de start
van je bedrijf of bij de verdere uitbouw ervan? Dan kan je kiezen
tussen verschillende opleidingsformules bij Agrocampus, het
vormingscentrum van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring.
De algemene starterscursus of Type A, de Type B of
sectorspecifieke cursus en een stage om praktische ervaring op te
doen. Na het volgen van de drie onderdelen kan je ook deelnemen
aan de installatieproef. Nadat je geslaagd bent op dit examen kan
je je vakbekwaamheid aantonen in het kader van de VLIFwetgeving en verkrijg je een diploma bedrijfsbeheer.

Bram Wauters, 0497/21.32.09
Kernleden
•
•
•
•
•
•
•

Pieter-Jan Braeckman, 0498/53.74.55
Koen De Bock, 0473/98.51.30
Phineas Pynaert, 0472/41.24.76
Bart Stals, 0479/24.86.91
Jens Van Damme, 0485/40.97.57
Thomas Van de Keere, 0477/60.34.97
Sandra Van de Voorde, 0486/02.93.41

GROENE KRING NATIONAAL

Locaties en startdata van de cursussen vind je op
www.agrocampus.be/starterscursus.

KORTE VORMING

Provinciaal consulent ‘Oost- en West-Vlaanderen’
Tom Dewanckele 0470 99 22 43
tom.dewanckele@groenekring.be
Nationaal secretariaat
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
info@groenekring.be
www.groenekring.be
016 47 99 98
facebook.com/groenekring
Volg ons op Twitter: @groenekring

Groene Kring biedt heel wat praktische opleidingen op maat aan,
vaak in samenwerking met Boerenbond. Zo leer je in de KI-cursus
om zelf kunstmatige inseminatie toe te passen op je bedrijf. Tijdens
de opleiding klauwverzorging leer je preventieve klauwverzorging
toe te passen waardoor je kan voorkomen dat koeien vroegtijdig
afgevoerd moeten worden. Ook een cursus elektriciteit, lassen of
boomzagen behoren tot de mogelijkheden.
Meer info over de praktijkcursussen vind je op
www.groenekring.be/vormingscursussen.

RIJBEWIJS G
Agrocampus biedt iedereen de mogelijkheid om een
praktijkopleiding te volgen voor het behalen van het tractorrijbewijs
G en dit op verschillende locaties in Vlaanderen. Tijdens de
intensieve opleiding leer je de noodzakelijke controles van het
voertuig, de manoeuvres op het privéterrein en een vlotte maar
defensieve rijtechniek op de openbare weg.
Info & inschrijvingen via www.agrocampus.be/rijd-jij-metde-tractor.

JAARPROGRAMMA
2018-2019

JAARPROGRAMMA 2018-2019 GROENE KRING ZAFFELARE
GEWESTELIJKE ACTIVITEITEN
21 oktober 2018
Startactiviteit:
bierfietstocht met aansluitend
bedrijfsbezoek

PROVINCIALE ACTIVITEITEN
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen, uitnodigingen met
definitieve datums en locaties volgen
telkens ongeveer 2 weken voor de
activiteit.

4 oktober 2018

Studievergadering:
Samenwerken? Hoe? Zo!
18 oktober 2018

15 november 2018
Studievergadering: Energiebesparing &
alternatieve energie
Patrick Steurbaut (20u30)

Avond voor kernleden:
filmpjes maken met smartphone

14 december 2018
Kerstfeestje voor alle leden en hun partners
Inschrijven vóór 11 december

meer info op www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be

31 januari 2019
Actualiteiten in de gewasbescherming
Karolien Cools (20u stipt)

8 november 2018

Inspiratieavond bedrijfsovername
14 november 2018

Vrouwenactiviteit: uitzicht door inzicht
met wijndegustatie
29 november 2018

Studievergadering: Saldovergelijking

9 februari 2019
Daguitstap Dezeure + ........................
Meer info volgt

20 december 2018

Maart 2019
Dropping Groene Kring Meetjesland

Provinciale nieuwjaarsreceptie
voor alle leden

Juni 2019
Brunch op de boerderij

31 januari 2019

Debat over de toekomst van landbouw
18 januari 2019

Sectoravond vruchtbaarheid
10 maart 2019

Galamatch voetbal Oost- tegen WestVlaanderen
5 juli 2019

Intergewestelijke reis

