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Leuven, 4 juni 2015

PERSUITNODIGING
Rondrit met tractoren voor personen met beperking
Tongeren – Op zondag 7 juni organiseert Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, een rondrit
met tractoren voor mensen met een mentale beperking. Op deze manier willen de jonge land- en tuinbouwers van
Groene Kring Zuid- Limburg hen een unieke beleving bezorgen.
Bijna dertig jonge land- en tuinbouwers van Groene Kring Zuid-Limburg maken, samen met personen met een mentale
beperking van het dienstencentrum Intesa uit Hoepertingen, een rondrit met de tractor. De bestemming is het
melkvee- en geitenbedrijf Ennot, waar ze het echte boerenleven kunnen ontdekken.
Raf Wouters: “Eén van onze streefdoelen is de burger weer wat meer vertrouwd te maken met land- en tuinbouw en
dat lukt het best door de mensen uit te nodigen op een echte boerderij. Het is echter niet evident voor mensen met
een handicap om aan een traditionele openbedrijvendag deel te nemen. Daarom willen onze jonge land- en
tuinbouwers van Groene Kring een kleine extra doen om ook deze groep mensen tot op de boerderij brengen en we
doen dit op een unieke manier: met de tractor.”
Graag nodigen wij u, als vertegenwoordiger van de media, uit om dit evenement in beeld te brengen. De tractoren
vertrekken aan dienstencentrum Intesa omstreeks 13u.45. Na een ritje in colonne, zullen zij tussen 14u.45 en 15u.45
halt houden op het landbouwbedrijf van de familie Ennot waar ze een rondleiding krijgen en ook wat spijs en drank.
Praktisch
Programma:
13u.45 - 14u.45: tractorenrondrit in colonne
14u.45 - 15u.45: bezoek landbouwbedrijf Ennot
15u.45: terugrit
Locatie:
Vertrek rondrit: Tongersesteenweg 82, Borgloon
Bezoek landbouwbedrijf: familie Ennot, Luikersteenweg 680, Vreren
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Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden 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 of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!

