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Leuven, 11-1-2021 

GROENE KRING LANCEERT JUBILEUMJAAR 
MET TIJDELIJK NIEUW LOGO 
“50 jaar inzet voor en door jongeren met een hart voor land-
tuinbouw: dat moet gevierd worden”  

Onder embargo tot vrijdag 8 januari om 7u. 

Leuven – Exact 50 jaar geleden, In 1971, werd Groene Kring opgericht. De grootste organisatie voor jongeren 
met een hart voor land- en tuinbouw in Vlaanderen zal dit jubileumjaar dan ook uitgebreid vieren met allerlei 
activiteiten en evenementen. Vandaag lanceert de organisatie alvast een nieuw en tijdelijk jubileumlogo dat de 
start inluidt van de feestelijkheden. Het logo zal doorheen het jaar gebruikt worden door Groene Kring.  

Al 50 jaar brengt Groene Kring jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en Oost-België samen voor 
ontspanning, opleiding en belangenverdediging. Duizenden jongeren uit verschillende generaties zijn dan ook 
lid geweest van de organisatie. Om die jarenlange inzet voor en door de jongeren met een hart voor de land- 
en tuinbouw te vieren, plant Groene Kring een jubileumjaar vol activiteiten. Vandaag wordt het startschot 
gegeven van de feestelijkheden met een nieuw en tijdelijk logo. 

Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring: “Groene Kring werkt al 50 jaar voor jongeren met een hart voor 
land- en tuinbouw, dat moet gevierd worden! Dat zullen we, zoals iedereen ons kent, dan ook goed doen. ”  

In de komende maanden worden nog meerdere activiteiten gepland om de vijftigste verjaardag van de 
organisatie te vieren. Zo krijgen alle leden een unieke kalender cadeau, wordt er een stickeractie uitgerold, 
verschijnt er een boek en vieren alle Groene Kringleden tezamen feest in de tweede helft van het jaar.  

Bram Van Hecke Sam Magnus 
voorzitter Groene Kring ondervoorzitter Groene Kring 

VOOR MEER INFORMATIE:  Bram Van Hecke  |  voorzitter  |  0472 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. Neem een kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/groenekringnationaal!  
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