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1.

PERSUITNODIGING

TRACTORENRONDRIT VOOR PERSONEN MET
EEN BEPERKING
Merksplas – Op 6 juli organiseren de jonge land- en tuinbouwers van Groene Kring een uitstap voor mensen
met een beperking. De bewoners van DVC ‘t Zwart Goor in Merksplas mogen mee op tractorenrondrit met
Groene Kring Turnhout en Groene Kring Hoogstraten. Een unieke ervaring voor alle betrokkenen.
Op deze manier laten we de deelnemers op verschillende ludieke manieren kennismaken met de sector. Ze
mogen mee op de tractor of in de huifkar, krijgen een rondleiding op het landbouwbedrijf “De Bouwhoeve” in
Wortel, en mogen proeven van de huisgemaakt ijsjes.
Voor de Groene Kringers is deze dag eveneens een rijke ervaring. De jonge land- en tuinbouwers kunnen de
bewoners van DVC ‘t Zwart Goor beter leren kennen en krijgen een betere kijk op de wereld van mensen met
een beperking.
Karolien Van de Vliet secretaris Groene Kring Turnhout: "Door mensen samen te brengen en laten proeven van
de landbouwsector op een unieke manier willen wij mensen dichter bij de land- en tuinbouw brengen en
meewerken aan een warmere samenleving.”
Graag nodigen wij u, als vertegenwoordiger van de media, uit om dit evenement in beeld te brengen.

PRAKTISCH
Datum: 6 juli 2016
Programma: 13 uur: tractorenrondrit in colonne van Merksplas naar de Bouwhoeve
14-16 uur: bezoek aan de Bouwhoeve met een ijsje
16 uur: terugrit richting Merksplas
Locatie: Adres DVC ’t Zwart Goor: Zwart Goor 1 in Merksplas
Adres De Bouwhoeve: Bouwhoef 2 in Wortel
Beeldmoment: Rond 14 uur worden we verwacht op De Bouwhoeve. Hier is er de mogelijkheid om beelden
te maken en om een interview af te nemen van onze contactpersoon ter plaatse.
Contactpersoon ter plaatse: Karolien Van de Vliet
Gsm: 0497 34 06 57
Giel Boey
Voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Dorien Dickens| consulente Antwerpen| 0494 07 92 26 |dorien.dickens@groenekring.be
GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal.
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2.

AANLEIDING

2.1. Een woordje uitleg
De tractorenrondrit is een initiatief van Groene Kring, de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de
Vlaamse land- en tuinbouwsector. Met dit initiatief wil Groene Kring mensen de mogelijkheid geven om de
landbouwsector van dichterbij te leren kennen en mensen bij elkaar brengen.
De tractorenrondrit is voor beide doelen een uitgelezen activiteit. De rondrit is een unieke ervaring voor alle
partijen en het bijhorende bezoek aan een landbouwbedrijf brengt de deelnemers dichter bij de praktijk. Op
deze manier willen de jonge land- en tuinbouwers een fijne dag organiseren voor de deelnemers.
Ook voor de jonge land- en tuinbouwers zelf is dit een mooie ervaring. Als vereniging wil Groene Kring mee
werken aan een warme samenleving. Door op deze dag twee boeiende werelden met elkaar in contact te
brengen en samen iets te laten beleven, dragen we hier ons steentje aan bij.
Reeds verschillende jaren organiseren Groene Kring Turnhout en Hoogstraten een tractorenrondrit voor
personen met een beperking. Ze doen dit afwisselend voor dagcentrum Markdal en DVC ’t Zwart Goor. Dit jaar
zijn de bewoners van dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor aan de beurt.
Meer info over DVC ’ T Zwart Goor: www.zwartgoor.be

2.2. Voorstelling Groene Kring Turnhout en Hoogstraten
Groene Kring Turnhout en Groene Kring Hoogstraten zijn lokale Groene Kringgewesten die jongeren met
interesse in de land- en tuinbouwsector verenigen.
Dit doen ze door het organiseren van studieavonden, bedrijfsbezoeken en sectorspecifieke cursussen
naargelang de vraag van de leden en de noden van de sector. Dit alles wordt afgewisseld door ontspannende
activiteiten waarbij steeds een link naar de landbouwsector te vinden is. Enkele voorbeelden zijn
ploegwedstrijden, tractorgymkana, boerenbal.
Hun leden, jonge land- en tuinbouwers tussen 16 en 35 jaar, komen voornamelijk uit het noorden van de
provincie Antwerpen. Ze zijn actief binnen de verschillende sectoren van de landbouw.
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3.

PROGRAMMA

13.00 uur

Vertrek colonne tractoren aan DVC ’t Zwart Goor
Zwart Goor 1 2330 Merksplas

14.00 uur

Verwachte aankomsttijd aan De Bouwhoeve
Bouwhoef 2 2323 Hoogstraten

14.00 uur

Beeldmoment: Rond 14 uur worden we verwacht op De Bouwhoeve. Hier is er de
mogelijkheid om beelden te maken en om een interview af te nemen van onze
contactpersoon ter plaatse.

14.30 uur

Start rondleiding op het bedrijf

15.30 uur

Proeven van de huisgemaakt ijsje

16.00 uur

Terugrit colonne naar DVC ’t Zwart Goor

17.00 uur

Verwachte thuiskomst op DVC ’t Zwart Goor

5

4.

WIE IS GROENE KRING

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Zowel toekomstige
bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een kijkje op de website
www.groenekring.be.

PLOEGEN  GYMKANA’S  FUIVEN  EETFESTIJNEN
TREKKERTREK  DAGUITSTAPPEN  MODDERVOETBAL
Groene Kring is een beweging voor jongeren uit de land- en tuinbouwsector. De plaatselijke
gewesten brengen jonge land- en tuinbouwers samen en organiseren tal van activiteiten zoals
studievergaderingen, bedrijfsbezoeken en grotere evenementen zoals een gymkana of een
meerdaagse reis.
Ook op provinciaal niveau ontmoeten jonge land- en tuinbouwers elkaar. De Provinciale Kern is
het bestuur dat beslist over de jaarlijkse activiteiten die in de provincie georganiseerd worden.
Daarnaast neemt ze syndicale standpunten in die van belang zijn voor jonge land- en
tuinbouwers.

BEDRIJFSBEZOEKEN
PRAKTIJKOPLEIDING




STARTERSCURSUS  BEDRIJFSOVERDRACHT
RIJBEWIJS G  STUDIEVERGADERINGEN

Groene Kring hecht belang aan de opleiding die jonge land- en tuinbouwers nodig hebben om
een bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te bouwen. Daarom biedt Groene Kring hen de
kans om dicht bij huis kennis te verwerven. Zowel actuele thema’s als specifieke onderwerpen
rond bedrijfsopvolging komen uitgebreid aan bod. Jonge land- en tuinbouwers die een
opleiding voor het rijbewijs G nodig hebben of een starterscursus willen volgen, kunnen ook bij
Groene Kring terecht.

LUDIEKE ACTIES  SECTORALE WERKGROEPEN
OPENDEURDAGEN  MINISTER OP BEZOEK



TRACTORRONDRIT

Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via
een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en
eigen initiatieven zoals een bezoek aan een minister. Door haar aanwezigheid op de congressen
van CEJA, de overkoepelende beweging voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring
de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau. Groene Kring werkt ook aan een
positieve en correcte beeldvorming van de hele land- en tuinbouwsector door positieve en
ludieke acties zoals tractorrondritten.
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