GROENE KRING 'MIDDEN BRABANT'

OPLEIDINGEN 2018-2019

Secretaris
Karen Michiels, 0493616410
Kernleden
Karen Michiels, 0493616410
Jo Vanacker, 0470068281
Robin Michiels, 0470652270
Stijn Deman, 0472667075
Lotte Sevenants, 0493021073

GROENE KRING NATIONAAL
Provinciaal consulent Vlaams Brabant
Lene Cillen, 0472 87 79 16
lene.cillen@groenekring.be
Nationaal secretariaat
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
info@groenekring.be
www.groenekring.be
T 016 47 99 98
facebook.com/groenekring
Volg ons op Twitter: @groenekring

STARTERSCURSUS
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. Groene Kring organiseert
in samenwerking met AgroCampus algemene starterscursussen
type A, sectorspecifieke cursussen type B en stages om
praktische ervaring op te doen. Na het volgen van de drie
onderdelen kan je ook deelnemen aan de installatieproef. Je kan zo
je vakbekwaamheid aantonen in het kader van de VLIF-wetgeving
en krijgt een diploma bedrijfsbeheer.
Interesse? Neem contact op met de kernleden van jouw
Groene Kringgewest.

KORTE VORMING
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. Ook een cursus elektriciteit, lassen of boomzagen
behoren tot de mogelijkheden.
Interesse? Neem contact op met de kernleden van jouw
Groene Kringgewest.

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 MIDDEN BRABANT
GEWESTELIJKE ACTIVITEITEN

PROVINCIALE ACTIVITEITEN

16 september 2018

14-15 november 2018

Tractorwijding

Groene Kring goes EuroTier

24 november 2018

17 november 2018

Met de bus naar de "after mais party"

Vrouwenactiviteit

Samen met dag van de landbouw op boerderij Vanacker

Meerdere stopplaatsen van de bus in ons gewest
1 december 2018

Kaas- en wijnavond

Kaas, wijn, vlees en bier à volonté
13 februari 2019

Studievergadering 1
17 maart 2019

Midden-Brabant @ the karting
1 april 2019

(Moppenavond)

Dit kan ookal een mopje zijn ;)
29 april 2019

Studievergadering 2
19 mei 2019

BBQ

Voor extra activiteiten en meer info: hou zeker onze
facebookpagina in de gaten.

Inschrijven via www.groenekring.be/eurotier

17 november 2018

Mannenactiviteit
2 december 2018

Voetbaltornooi
16 februari 2019

Quiz

Georganiseerd door Groene Kring Oost-Pajottenland
Zomer 2019

Held van 't Veld

Georganiseerd door Groene Kring ZuidwestPajottenland

