
DIT WAS GROENE KRING IN 2019



Groene Kring werkt elke dag opnieuw aan een stabiele toekomst 
voor jonge land- en tuinbouwers. In wat volgt, herhalen we graag de 
hoogtepunten van het voorbije jaar.

In 2019 kenden we nog steeds heel wat onzekerheid door aanslepende 
dossiers, maar daarnaast stabiliseerden de markten, met prijsstij-
gingen tot gevolg. Groene Kring nam afscheid van Giel en mocht 
Bram als nieuwe voorzitter verwelkomen. Samen met het volledige 
team verdiepten we ons verder in de actuele landbouwdossiers, waar- 
bij er extra aandacht geschonken werd aan het GLB na 2020.

Ook in 2020 blijft Groene Kring inzetten op een stevigere positie 
voor jonge land- en tuinbouwers. We hopen jullie opnieuw te mogen 
verwelkomen op onze activiteiten!

Sam
sam.magnus@groenekring.be
ONDERVOORZITTER GROENE KRING
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10 tot 13 januari
Agriflanders
Agriflanders, de koningin van de 
Vlaamse landbouwbeurzen, vond in 
2019 opnieuw plaats. Naast allerlei 
machines, verkopers en afnemers kon 
Groene Kring natuurlijk niet ontbreken. 
Traditiegetrouw ontvingen we jonge 
land- en tuinbouwers met open armen 
en keuvelden we gezellig met een hapje 
en een drankje. Natuurlijk kon ook ons 
Groene Kringcafé, synoniem voor plezier 
en netwerken, niet ontbreken. Kortom, 
Agriflanders was een geslaagde beurs!

8 tot 16 juni
Groene Kring goes Sweden
In 2019 stond naar jaarlijkse gewoonte 
een studiereis gepland. Ditmaal gingen 
30 Groene Kringers richting Zweden. 
Een groep onbekenden van over heel 
Vlaanderen, die al snel een hechte 
groep werden, gingen samen een week 
op stap naar land-, tuin- en bosbouw-
bedrijven. Een unieke ervaring om nooit 
te vergeten, met veel nieuwe inzichten, 
mooie herinneringen en vooral heel wat 
nieuwe vriendschappen.

Beweging
Groene Kring is in de eerste 
plaats een beweging. Gesteund 
door meer dan 350 kernleden 
doen over heel Vlaanderen 
en in Oost-België gewesten 
allerlei activiteiten voor de 
3300 jongeren met een hart 
voor land- en tuinbouw die lid 
zijn van Groene Kring. Maar 
ook op provinciaal en nationaal 
vlak zaten we niet stil! Hier 
volgt een beknopt overzicht 
van Groene Kring als 
beweging.

Agriflanders, Gent

1 september
Held van ’t Veld
Veel ambiance en heroïsche prestaties, 
dat kon je zien op het nationaal kampioen- 
schap van Held van ’t Veld, georgani-
seerd door Groene Kringgewest Oost- 
Pajottenland. Jaar na jaar trekken de 
Held van ’t Veld-kampioenschappen over 
heel Vlaanderen meer volk. Dat is niet 
onlogisch, gezien de uitdagende proeven, 
de gezellige sfeer en de mooie prijzen! 
Doe jij volgend jaar ook mee? 

Groene Kring goes Sweden
10 -13 

JANUARI

8 -16 
JUNI
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Groene Kring, dat is veel plezier en vertier, van het lokale gewest tot het natio- 
naal bestuur. De gekste en grappigste weetjes komen aan bod in de sectie 
‘wist-je-dat’ in ons ledenmagazine Stiel. Hieronder lees je de leukste 
wist-je-datjes van het voorbije jaar. Wist je dat …

1iemand zonder Facebook-account het meest Facebook-likes verzamelde 
op zijn stropop?

2 de ladies van Antwerpen, nadat ze één cocktail hadden gedronken, 
 zeiden dat er naast een framboos ook een framblij bestaat?

3 na het academisch kwartiertje, het Groene Kringhalfuurtje ondertussen 
een welbekend begrip is? 

4 Zuid-Afrika volgens Jonas VM van Groene Kring Geel toch niet zo ver is? 
Het toch maar een paar uurtjes vliegen is?

5 de guesthousebewoners in Hannover, tijdens de reis naar Agritechnica, 
de spaghetti van de andere gasten moesten opeten omdat die zou ver-

vallen de dag nadien? Ze pas de volgende ochtend ontdekten dat er andere 
gasten logeerden en de spaghetti dus niet van het hostel was.

6 consulente Dorien Dickens haar ideeën voor Groene Kring uit de 
 psychiatrie haalt?

Leukste wist-je-datjes van 2019 

21 en 22 september
Werktuigendagen
Kwam jij ook machines bekijken? Dan 
heb je vast ook de Groene Kringstand 
gezien. We waren namelijk opnieuw 
aanwezig, met een gezellige stand in de 
openlucht. Velen kwamen er het dronke- 
mansparcours testen, een (alcoholvrije) 
pint drinken of gewoon een gezellige 

babbel doen. Ondanks het vele stof was 
ook deze beurs helemaal geslaagd, wat 
Groene Kring betreft!

12 november
Studentenverbroedering
Jongeren met een hart voor land- en 
tuinbouw vind je ook in studentensteden 
als Gent, Roeselare, Sint-Niklaas en 
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Studentenverbroedering, Gent

12 
NOVEMBER

Geel. Dit jaar was Groene Kring Biot uit 
Gent gastheer voor een avond vol spel 
en studentikoos plezier. Met meer dan 
120 deelnemers was het initiatief meer 
dan een succes! 

13 tot 15 november
Agritechnica
Leren, feesten en reizen in één? Dat kan! 

Groene Kring organiseerde namelijk een 
bezoek aan Agritechnica, de grootste 
Europese landbouwbeurs, en ging er 
ook naar de Young Farmers’ Party. Een 
volle bus enthousiaste Groene Kringers 
vertrok in het holst van de nacht naar 
Hannover in Duitsland. Wat volgde was 
een spetterende tweedaagse vol inte-
ressante innovaties, goede gesprekken 
en gezelligheid.

Najaar
Strijd der Gewesten
Groene Kring is niets zonder haar lokale 
gewesten. Zij zorgen voor heel wat 
lokale activiteiten, vergaderingen en 
evenementen. Om hen verder te stimu-
leren om dit zo goed mogelijk te doen, 
organiseert Groene Kring de Strijd der 
Gewesten – een wedstrijd in het op - 
volgen van de ledenadministratie, het 
maken van een jaarprogramma en het 
opstellen van een nieuwjaarsboodschap. 
Meer dan ooit namen Groene Kring-
gewesten massaal deel om mooie 
 prijzen als een evenementenbox, een 
consulent op de activiteit of een heuse 
barbecue te winnen. 
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Buitenlandse stage
Sinds 2018 organiseert Groene Kring 
buitenlandse stages. Daarmee wil de 
beweging haar leden stimuleren om een 
buitenlandse ervaring op te doen in de 
land- en tuinbouwsector. Zowel binnen 
als buiten Europa vonden heel wat jon-
geren een plaats om stage te volgen. 
Daarnaast richtte Groene Kring met vijf 
land- en tuinbouwscholen een consor-
tium op om over twee jaar tijd meer dan 
130 scholieren te laten kennismaken 
met de landbouw in Europa, met finan-
ciering van Erasmus+. Ten slotte waren 
er ook uitwisselingen met jonge land- en 
tuinbouwers in Zuid-Amerika, Malawi 
en Ierland. Kortom: een heel succesvol 
jaar, waarin heel wat jongeren de weg 
vonden naar het buitenland. Wil jij mee 
in 2020? Meld je snel aan!

Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is een belangrijk thema 
voor Groene Kring. Het Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging, een initiatief van 
onder andere Groene Kring, neemt hier 
het voortouw in. We zetten maximaal in 
op het thema door cursussen te orga- 

niseren, artikels te verspreiden en bedrijfs- 
overdrachten te ondersteunen. Groene 
Kring neemt dan ook actief deel aan de 
organisatie van de cursussen en het uit-
dragen van de artikels. Ook het thema 
bedrijfsoverdracht kende een boerenjaar: 
inspiratie-avonden met meer dan 100 
aanwezigen, een vernieuwde structuur 
en een nieuwe Wissel, vol informatie 
voor overnemer en overlater. 

Starterscursus
Dit is de ideale basisopleiding voor ieder- 
een die een land- of tuinbouwbedrijf wil 
overnemen of opstarten. Ook actieve 
land- en tuinbouwers die hun kennis 
willen opfrissen, kunnen deelnemen. De 
cursus is de sleutel tot het behalen van 
het installatie-attest, waarmee je bij de 
Vlaamse overheid je vakbekwaamheid 
kunt aantonen, bijvoorbeeld in het kader 
van de VLIF-voorwaarden.

Junior Class
Landbouw wordt steeds complexer. Van- 
daag is een landbouwer ook manager, 
ondernemer en bedrijfsleider. Daarom 
organiseert Groene Kring sinds enkele 

Opleiding
Met gemiddeld 150 studie-
vergaderingen en bedrijfs-
bezoeken, zorgen de gewesten 
en provincies van Groene 
Kring voor heel wat kansen 
tot vorming. Ook nationaal zijn 
er jaarlijks heel wat cursussen, 
met daarbij enkele nieuwe 
 initiatieven. Actieve land- en 
tuinbouwers zowel als jonge 
overnemers en mensen met 
een hart voor de sector kon-
den rekenen op een mooi 
aanbod.

Buitenlandse stage
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jaren Junior Classes: hoogstaande 
 lessen rond management en financieel 
inzicht. In 2019 vonden er vier Junior 
Classes plaats. Op één na waren ze alle- 

maal volzet. Dat kan ook niet anders, met 
straffe lesgevers, mooie locaties en tevre- 
den cursisten! Ook in 2020 vinden er 
cursussen plaats, dus schrijf je snel in. 

Praktijkopleidingen
Groene Kring organiseert in heel Vlaan-
deren praktijkopleidingen, bijvoorbeeld 
over kunstmatige inseminatie, klauw-
verzorging, lassen of elektriciteit. Bij een 
voldoende aantal deelnemers wordt 
een cursus georganiseerd op de dichtst - 
bijzijnde geschikte locatie.

Rijbewijs G
Vanaf 16 jaar kan je bij Groene Kring en 
AgroCampus terecht als je een praktijk-
opleiding voor het rijbewijs G wilt volgen. 
De eerste stap naar een rijbewijs G is 
slagen voor het theoretisch examen. Wie 
zich wil voorbereiden, kan het handboek 
bestellen via www.groenekring.be/rijbe-
wijsG. Vervolgens volg je een intensieve 
praktijkopleiding van minstens 8 uur. Wie 
de opleiding volgt, krijgt van Groene 
Kring ook persoonlijke begeleiding 
 tijdens het examen.

Junior Class

Praktijkopleiding
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Belangen
Groene Kring, dat is niet alleen 
een beweging. Groene Kring 
neemt standpunten in en 
spreekt met beleidsmakers 
in naam van de jonge land-
bouwers. Daarnaast is er een 
stevige inzet op imago. Ten 
slotte vragen we met construc- 
tieve acties aandacht van 
de overheid voor de visie van 
jonge land- en tuinbouwers. 
Een bloemlezing van wat 
Groene Kring zoal uithaalde 
in 2019.

Bezoek van minister Van den Heuvel, Pulle

6 
MAART

2019
Werkgroep GLB
Het volgende GLB houdt iedereen 
 wakker. Ook Groene Kring beseft het 
belang van het volgende GLB en richtte 
daarom reeds in 2018 een werkgroep 
GLB op, met vertegenwoordigers van 
alle structuren. In die werkgroep werd 
ook in 2019 gediscussieerd over de 
jongerenbelangen in het GLB. Deze 
discussies leidden uiteindelijk tot een 
duidelijke visie op de definitie van actieve 
landbouwers, jongerensteun, nieuwe 
verdienmodellen en vergroening. Als de 
beleidsmakers nu nog luisteren naar 
jonge boeren, dan komt het helemaal 
goed in 2020.

6 maart
Bezoek van minister  
Van den Heuvel
Om Koen Van den Heuvel, minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw 
ad interim, duidelijk te maken wat de 
belangen van jonge land- en tuinbou-
wers zijn, nodigden we hem uit voor 
een bezoek bij Groene Kringer Jef 
De Schutter. Groene Kring sprak met 
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de minister over actieve landbouwers, 
toegang tot grond en de VLIF-steun. 
Daarnaast legden we natuurlijk uit wat 
Groene Kring zo bijzonder maakt. 

29 maart
Convenant over enterische 
emissies
De eisen rond de methaanuitstoot van 
rundvee worden steeds strenger. Geluk- 
kig zijn er zeer veel technologische 
oplossingen om deze uitstoot te doen 
dalen. Om deze daling maximaal te 
laten plaatsvinden, heeft de hele sector 
zich geschaard achter een convenant. 
Ook Groene Kring nam hier aan deel 
en volgt de vooruitgang op de voet!

April
Lancering Boerentrots
Eind april was het zo ver: het imagoplat-
form van Groene Kring en Boerenbond 
schoot met veel toeters en bellen uit de 
startblokken. Meer dan tien topchefs 
gaven aan hoe belangrijk landbouwers 
waren voor hun gerechten. Wat volgde 
was een groot aantal campagnes, acties 
en uiteindelijk ook een tv-serie. Totaal 

Lancering Boerentrots

geschat bereik: meer dan een miljoen 
mensen. Qua impact op het imago van de 
land- en tuinbouw kan dat zeker tellen. 
2020 belooft net als 2019 een boeren-
jaar te worden voor #Boerentrots, gezien 
de vele acties die al gepland zijn! 

29 april
Eurocommissaris Hogan 
komt langs
Op 29 april kwam Eurocommissaris Phil 

EIND 
APRIL

Hogan langs op het bedrijf van onder-
voorzitter Sam Magnus. In het gezel-
schap van Marianne Thyssen, Kris 
Peeters, Koen Van den Heuvel en Tom 
Vandenkendelaere kwam hij uitleg geven 
over het Young Farmers Initiative, dat 
jonge landbouwers beter aan leningen 
zou moeten helpen. Sam maakte van de 
gelegenheid gebruik om de noden en 
uitdagingen van jonge boeren aan te 
kaarten.

Eurocommissaris Hogan komt langs, Merchtem

29 
APRIL
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Zomer
Boerentrotse stropoppen
Groene Kring heeft niet alleen de acties 
van #Boerentrots ondersteund, maar 
heeft ook zelf het heft in handen geno-
men. Op minder dan een maand tijd 
werden in heel Vlaanderen Groene 
Kringers gemobiliseerd om stropoppen 
te maken. Uiteindelijk stonden er meer 
dan 45 stropoppen waarop te lezen 
was dat Groene Kring Boerentrots is! 

Werkgroep 
melkvee
Jonathan De Cock:
“Gedurende het voorbije 
jaar hebben we zoals 
gewoonlijk de actualitei-
ten kritisch tegen het 
licht gehouden: in 2019 
betekende dat MAP 6 
en GLB 2020 proberen 
in de juiste richting te 
sturen. Daarnaast hebben 
we onszelf ook heruit-
gevonden en de basis 
gelegd om in de toekomst 
een actievere rol te spe-
len als werkgroep!”

Werkgroep 
tuinbouw
Kristof De Boeck:
“2019 was een jaar 
waarin heel wat interes-
sante dossiers zich aan-
dienden. Het GLB met 
daarin zowel VLIF-steun 
als vergroening kwam 
voor. Belangrijke dossiers 
voor de sector en zeker 
voor de jongeren! Daar-
naast spraken we over 
het MAP. Een dossier dat 
alle sectoren teisterde, 
maar zeker bepaalde 
subsectoren van de tuin-
bouw worden namelijk 
zwaar getroffen.”

Werkgroep 
vleesvee-kalveren
Jan Van Kelecom:
“2019 was voor de 
werkgroep een jaar met 
weinig nieuwigheden, 
wat niet wil zeggen dat 
we stilgezeten hebben. 
Verder zijn we nog heel 
wat bezig geweest met 
het GLB, wat voor zoog-
koeienhouders een grote 
impact kan hebben. Ook 
ons imago kwam meer-
maals op de agenda. 
Ten slotte spraken ook 
wij over het MAP, en de 
gevolgen die het kan 
hebben voor de vlees- 
veehouderij.”

Werkgroep 
dierlijke veredeling
Jan Gorssen: 
“Dit jaar bood zich aan 
als een moeilijk jaar: 
Afrikaanse varkenspest 
en vogelgriep. De vraag 
voor een duidelijk en 
goed plan ter preventie 
voor zowel de varkens-
pest als de vogelgriep 
kwam duidelijk vanuit 
onze werkgroep, maar 
bleek niet snel gemaakt 
te kunnen worden. 
Gelukkig trokken op het 
einde van het jaar de 
donkere wolken weg. 
Op naar 2020!”

Werkgroep 
akkerbouw
Bart Ryckaert:
“2019 was weer een 
bewogen jaar waarin de 
werkgroep zich verdiepte 
in het GLB van 2020, de 
brede weersverzekering 
en MAP 6 bestudeerde. 
Eveneens bekeken we 
enkele actiepunten voor 
onze nieuwe voorzitter. 
Komende zomer zijn er 
een aantal werkgroep- 
leden die stoppen. Ik 
wil dan ook graag een 
oproep doen voor geïn-
teresseerden om zich 
al aan te melden!”

Lokale, regionale en landelijke media 
verspreidden het nieuws en ook op de 
sociale media ging het hard. Dankzij de 
vele vrijwilligers en de lokale inzet was 
de actie een groot succes! 

9 augustus
MAP-klok voor de Mestbank
Het mestactieplan beheerste de zomer. 
Vol haken en ogen en rijkelijk laat werd 
het MAP op de Vlaamse land- en tuin-

bouwers losgelaten. Ook jonge land- en 
tuinbouwers deelden in de klappen en 
besloten actie te ondernemen. Een 
beleid moeten uitvoeren nadat alle 
gewassen ingezaaid zijn, is namelijk niet 
werkbaar en ongehoord. Om duidelijk 
te maken dat de Mestbank haar timing 
beter in het oog moet houden, bracht 
Groene Kring haar een staande klok. 
We gaven daarmee aan dat het 5 over 
12 is en dus veel te laat om haar beleid 
toe te passen.

16 oktober
Grüner Kreis overlegt 
met Pascal Arimont
De Oost-Belgische afdelingen zaten 
ook niet stil in 2019. Ook voor hen is het 
GLB belangrijke materie. Daarom zat 
Grüner Kreis samen met Pascal Arimont, 
een Europees parlementslid uit Oost- 
België om een beleid op maat van jonge 
land- en tuinbouwers te bespreken. 
Verder discussieerden ze over de grote 
impact op de landbouw van het handels-
akkoord met de Mercosurlanden. 

MAP-klok voor de Mestbank, Brussel

9 
AUGUSTUS
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Identiteit
Groene Kring is een unieke ver- 
eniging, met drie kenmerkende 
pijlers – beweging, opleiding 
en belangenverdediging. Hier-
mee onderscheidt Groene 
Kring zich van andere land-
bouworganisaties en andere 
jongerenverenigingen.

27 juni
Raad van Kernleden
Om alle kernleden te bedanken voor hun 
inzet en hen inspraak te geven in het 
beleid van Groene Kring, worden ze elk 
jaar uitgenodigd op de Raad van Kern-
leden. We kiezen telkens een iconische 
locatie en serveren hen een lekker avond- 
maal. Dit jaar maakten we een boottocht 
naar meststoffenproducent EuroChem 
in de haven van Antwerpen. En dat was 
blijkbaar aantrekkelijk: maar liefst 125 
kernleden namen deel aan een meer dan 
geslaagde editie! 

1 juli
Voorzitterswissels
2019 was een jaar van wissels. Zo ver-
kozen de provincies West-Vlaanderen 
en Limburg een nieuwe voorzitter. Boven- 
dien kwam er een nieuwe nationaal 
voorzitter. Het nationaal bestuur – het 
hoogste orgaan van Groene Kring, dat 
beslist over beweging, opleiding en 
belangenverdediging – is zo opnieuw 
compleet.

27 
JUNI

Raad van Kernleden, Antwerpen



Groene Kringtweets
1 Vanavond debatteren we! Intensief produceren: heeft het een toekomst? Vragen 

of stellingen? Deel ze hieronder! @xgellync @kurt_sannen #youngfarmers

2 Vandaag en gisteren was Groene Kring aanwezig op het Young Farmers 
symposium van @WUR & daaropvolgend de @_CEJA_ Werkgroep over 

#klimaat. Doel: Europese positie van jonge landbouwers over klimaat bepalen! 

3 Groene Kring debatteert over businessmodellen vanavond. Hier, in Europa 
en in Malawi: diversiteit van bedrijven, opportuniteiten en persoonlijke 

 voorkeur spelen een rol! @JannesMaes @TessaAvermaete

4 Sinds gisteren rijden enkele trams rond met de boodschap ‘melk is dodelijk’. 
De campagne van BE Vegan stigmatiseert melk en dus ook melkveehouders. 

Daarom roepen wij op om massaal klacht in te dienen bij @delijn

5 Internationaal vertegenwoordiger Céline neemt de komende dagen met 
jonge boeren van over heel de wereld deel aan de #GFFA2019 in Berlijn. 

Op de agenda? ‘Agriculture goes Digital’ #youngfarmers @worldfarmersorg

6 Groene Kring komt op tv! Bram & Bram spreken op @PlattelandsTv 
over jonge boeren, weidemelk, klimaat en nog zoveel meer! #boerentrots 

#youngfarmers
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Het Groene Kringteam (v.l.n.r.): 
Bram Van Hecke, Dorien Dickens, 
Lise De Maerteleire, Lene Cillen, 
Tom Dewanckele, Aurelie 
 Neirynck, Lieke Boekhorst en 
Jonas Smeulders.

2019
Groene Kringwinkel
Groene Kringkledij is ondertussen een 
vaste waarde in de Vlaamse landbouw-
wereld. Ook in 2019 draaide de Groene 
Kringshop op volle toeren en werd er 
vernieuwing gebracht. Zo werden met 
de samenaankoop 125 polo’s, 92 truien 
en 25 jassen besteld. Bovendien werd 
een nieuwe jas geïntroduceerd. 

20 • Jaarverslag 2019
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Blijf jij graag op de hoogte van alle activiteiten van Groene Kring? 
Dan hebben wij deze tips voor jou.

Abonneer je op Stiel, ons ledenmagazine
Leden ontvangen het magazine gratis – 10 keer per jaar. Niet-leden 
kunnen zich abonneren voor 40 euro via info@groenekring.be. 
Je blikt er terug naar voorbije activiteiten en krijgt een overzicht 
van wat nog komen gaat.

Volg en like ons op de sociale media
Wie Groene Kring van dag tot dag wil volgen, kan terecht op onze 
sociale-mediakanalen. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram 
voor de leukste foto’s, filmpjes, aankondigingen en nieuwtjes. 
Wil je weten wat je mist? Op pagina 21 sommen we enkele tweets 
voor je op.

Surf naar www.groenekring.be
Je vindt alles over Groene Kring op onze website en we raden je 
graag deze pagina aan: www.groenekring.be/fotoalbum. Je vindt er 
alle foto’s en filmpjes van Groene Kring in 2019 terug.

Nog geen lid van Groene Kring?
Meld je aan via www.groenekring.be/lidworden.

Je kan lid worden voor 22 euro per jaar. Voor specifieke doelgroepen 
zijn aangepaste tarieven van toepassing. Leden van Groene Kring 
genieten van volgende voordelen:
 • Je bent verzekerd bij deelname aan Groene Kringactiviteiten.
 • Je ontvangt 10 keer per jaar het Groene Kringmagazine Stiel.
 • Je ontvangt maandelijks een digitale nieuwsbrief met een extra 

nieuwsflits bij de belangrijkste actualiteiten.
 • Je ontvangt een korting bij aankoop van Groene Kringmateriaal.
 • Je kan deelnemen aan een gevarieerd activiteitenaanbod.
 • Last but not least: je komt in contact met jonge land- en tuin-

bouwers om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Interesse in een opleiding?
Neem dan een kijkje op www.groenekring.be/opleiding 
of op www.agrocampus.be en oogst kennis!

Je kan ook steeds terecht op onze specifieke webpagina’s:
 • Junior Class: www.groenekring.be/juniorclass
 • Buitenlandse stage: www.groenekring.be/buitenlandsestage

Houd contact met Groene Kring

Held van ’t Veld, onze nationale sport

http://www.groenekring.be/fotoalbum
http://www.groenekring.be/lidworden
http://www.groenekring.be/opleiding
http://www.groenekring.be/juniorclass
http://www.groenekring.be/buitenlandsestage


Groene Kring
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
info@groenekring.be, www.groenekring.be
T 016 47 99 98, F 016 47 99 95
facebook.com/groenekringnationaal, volg ons op Twitter: @groenekring

Met steun van


