GROENE KRING WESTERLO

OPLEIDINGEN 2018-2019

Voorzitter
Michiel Wouters, 0472 62 10 38
michielwouters77@hotmail.com

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.

Brent Dierckx, 0496 75 81 31
brent_dierckx1@hotmail.com
Kernleden
Ben Robrechts
Guy Vangenechten
Jan Michiels
Steff Sools
Gille Eraly
Simon Wouters

GROENE KRING NATIONAAL

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

JUNIOR CLASS

Provinciaal consulent Antwerpen
Dorien Dickens
0494 07 92 26
dorien.dickens@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

De junior Class doet de belangrijkste competenties die nodig zijn
voor het agrarisch ondernemerschap de revue passeren.
Succesvol boeren vergt immers heel veel.
Groene Kring biedt vanaf dit jaar twee modules aan: management
en fincancieel inzicht.
Meer info over de junior class vind je op
www.groenekring.be/juniorclass

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 WESTERLO
GEWESTELIJKE ACTIVITEITEN

PROVINCIALE ACTIVITEITEN

8 november

Oktober 2018

Vergadering: financieel inzicht in de
rundveehouderij

Provinciaal debat (Meer info volgt)

19/26/29 november en 3 december

Klauwkapcursus
2 december

Daguitstap: slachthuis Geel en eten
21 december

Schaatsen
27 januari

Skiën Landgraaf

14 - 15 november 2018
Bezoek aan EuroTier in Hannover
Interesse doorgeven via dorien.dickens@groenekring.be
19/26/29 november en 3 december 2018
Cursus klauwverzorging
Inschrijven via antwerpen@boerenbond.be

22 november 2018
Innovatieavond Innovatiesteunpunt & KBC
Vormingscentrum Oostmalle

2 december 2018
Daguitstap Kamelenmelkerij Berlicum
Interesse doorgeven via dorien.dickens@groenekring.be

10 december 2018
Bedrijfsbezoek Monsanto
Inschrijven via antwerpen@boerenbond.be

7 februari

21 december 2018

Fyto vergadering

Schaatsen in Heist o/d Berg
Inschrijven via dorien.dickens@groenekring.be

9 maart

10 - 13 januari 2019

(Bus) boerenbal

Agriflanders

1 februari 2019
11 Augustus

Ploegwedstrijd
Like ons op Facebook.
www.facebook.be/Groenekring-Westerlo

Provinciale Cantus

4 maart 2019
Verbroedering Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Voorjaar / Zomer
Belevingsrun / ladiesnight / provinciale
ploegwedstrijd / provinciale wedstrijd Held van 't
Veld / nationale ploegwedstrijd

