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LOKALE BOEREN TONEN WARM HART VOOR WARMSTE WEEK
Boerenbond’s Bedrijfsgilde Boutersem en Groene Kring Hageland organiseren op vrijdag 4 december een
actie in het kader van ‘de Warmste Week’. Met een solidaire tractoractie steken we het personeel van de
zorgsector en het onderwijs en ook de bewoners van het lokaal zorgcentrum een hart onder de riem. Deze
actie kadert binnen de ‘Warmste Week’.
Op vrijdag 4 december tussen 11 en 15 uur brengen de lokale boeren en tuinders met enkele tractoren een
geschenk rond voor de personeelsleden van de lokale instellingen in Boutersem en deelgemeenten. Zij krijgen
een tas vol heerlijke producten, geproduceerd door landbouwers uit de regio, vergezeld van een mooi woordje
van dank: Je zit voor altijd in ons hart. BEDANKT! De bewoners van het woonzorgcentrum krijgen van de
landbouwers een bloemetje om hun kamer op te fleuren in deze duistere dagen.
’s Avonds verzamelen een 60-tal tractoren in het veld om een enorme vlam te vormen, het logo van de Warmste
Week, om zo iedereen wat warmte en licht brengen.
Laurens Smeyers, voorzitter Groene Kring Hageland: “In deze Warmste Week zijn we blij dat we met de landen tuinbouwers uit de streek het personeel in de lokale scholen, het OCMW en rusthuis kunnen steunen. Onze
vlam van tractoren is een dikke dankjewel voor iedereen die zich inzet voor anderen!”
Werner Guilliams, secretaris Bedrijfsgilde Boutersem: ‘Wij zien deze actie als een kans om licht te brengen
voor iedereen.”

PRAKTISCH
U bent als journalist van harte welkom op vrijdag 4 december om 14 uur aan WZC Vondelhof,
Leuvensesteenweg 215, 3370 Boutersem.
De organiserende landbouwers zullen aanwezig zijn samen met Kevin Van Den Bosch (deelnemer Down the
Road) die mee deze Warmste Week-actie komt ondersteunen.
Contactpersonen ter plaatse:
•
•
•

Mieke Huyck, regioconsulent Boerenbond, 0472 31 96 33
Werner Guilliams, secretaris Bedrijfsgilde Boutersem, 0477 66 49 37
Laurens Smeyers, Voorzitter Groene Kring Hageland, 0494 26 80 33

BEELDMATERIAAL
Via https://www.boerenbond.be/warmsteweek

