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Hoogstraten, 19 december 2020 

DE WARMSTE TRACTORENRONDRIT 
“Zorginstellingen & woonzorgcentra verdienen een hart 
onder de riem!”  
Hoogstraten – Zaterdag 19 december organiseren Groene Kring Hoogstraten en Groene Kring Turnhout dit jaar 
toch nog hun jaarlijkse tractorenrondrit. Normaal gezien wordt deze georganiseerd in het begin van de zomer 
maar, ook hier stak corona een stokje voor.  

Gezien de tractorenrondrit in juni niet kon doorgaan vonden de kernleden van lokale Groene Kringgewesten 
het jammer dat ze de mensen van de voorzieningen niets konden bieden. Jaarlijks stappen een aantal personen 
met een beperking bij de Groene Kringers op de tractor en beleven ze de dag van hun leven. Dit was dit jaar 
niet mogelijk en dus komen de kernleden met het alternatief om de bewoners dit jaar te laten genieten vanuit 
hun kot. 

Lysanne Boeren – Kernlid Groene Kring Hoogstraten: "We weten hoe hard de bewoners andere jaren uitkijken 
naar de tractorenrondrit. Het bleef knagen dat we de bewoners dit jaar niets konden bieden, dus daarom 
dachten we waarom gaan we niet met een versierde tractor richting hen. Op deze manier kunnen geven we hun 
een klein beetje licht in deze donkere tijden.”  

Zaterdag 19 december trekken de jongeren met 50 versierde tractoren richting verschillende zorginstellingen 

en woonzorgcentra in de regio. De colonne tractoren zal over de domeinen van de voorzieningen rijden en op 
deze manier kunnen de bewoners vanuit hun huisje of kamer genieten van een prachtige stoet.  

 

Bram Van Hecke Sam Magnus 
Voorzitter Groene Kring ondervoorzitter Groene Kring 

VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | 04 72 47 53 17 |  bram.vanhecke@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 belangen-
verdediging. 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!  

PRAKTISCH 

Datum: 19 december 2020 
Uur: 17 uur – 20 uur 
Locatie: Merksplas/ Hoogstraten 
Beeldmoment: 17 uur Klavier – vzw Emmaüs Zwart Goor 1 2330 Merksplas 
In het kader van corona zullen de leden van Groene Kring hun tractor niet verlaten en zal er geen 
mogelijkheid zijn om een interview ter plaatse af te nemen.  
Wel kan u ons steeds contacteren voor bijkomende informatie. 
Communicatieverantwoordelijke Groene Kring Hoogstraten: Lysanne Boeren  0476 57 67 94 
Communicatieverantwoordelijke Groene Kring Turnhout:  Dorien Blockx  0472 84 19 80  

Bo Quirijnen  0498 68 18 39 
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