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Brecht, 20-12-2020 

ANTWERPSE JONGE BOEREN GEVEN 
NIEUWJAARSBOODSCHAP MET HUN 
TRACTOREN 
“Smakelijk en gezond 2021! Wat meer kan je wensen na dit 
bizarre jaar?”   
Brecht  - vijf velden zijn zondagavond 20 december het decor van een prachtige boodschap. De jonge land- en 
tuinbouwers van Groene Kring Antwerpen willen hun nieuwjaarswens delen met iedereen. Met meer dan 300 
tractoren op vijf locaties vormen ze hun wens voor 2021 en sturen deze de wereld in. 

Na een jaar waarin gezondheid bovenaan ieders prioriteitenlijstje stond, wensen de jonge landbouwers van 
Groene Kring Antwerpen iedereen een gezond, maar ook smakelijk nieuw jaar. Een jaar waarin mensen kunnen 
en mogen genieten van lekker, gezond en duurzaam voedsel, liefst in het bijzijn van familie en vrienden. Een 
jaar waarin we allen terug samen kunnen genieten van een lekker ijsje, klinken met een fris pintje of vingers 
aflikken bij heerlijke zomerse barbecue. De Antwerpse jonge boeren beloven alvast om ook in 2021 met 
evenveel trots en toewijding het voedsel van de Vlaming zullen produceren. 

Jef De Schutter – Voorzitter Groene Kring Antwerpen: "Wij als jonge landbouwers zijn dag in, dag uit bezig 
met het zorgen voor lekker eten. Het samen met familie en vrienden hiervan kunnen genieten is iets wat 
iedereen het afgelopen jaar enorm gemist heeft. Wij zullen ook in 2021 zorgen dat er smakelijk en gezond 
voedsel is voor iedereen, en we hopen dan ook van harte dat iedereen hier opnieuw samen van mag genieten in 
het nieuwe jaar.”  

De leden van Groene Kring Antwerpen slaan de handen in elkaar op vijf locaties en vormen samen de slogan: 
“Smakelijk en gezond 2021!”. Op elke locatie zal namelijk één woord uitgebeeld worden door tractoren. 

We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen en te genieten van het spektakel. Nadien zullen de 
beelden samengevoegd worden tot één boodschap.  

PRAKTISCH 

Datum: 20 december 2020 
 
HOOFDLOCATIE : Smakelijk 
Laboureur 2c, 2960 Brecht 
Woordvoerder ter plaatse: Jef De Schutter 0472 56 87 19 
Beeldmoment: 21.15 uur 
 
Locatie 2: Gezond 
Geelsebaan 188, Retie 
Woordvoerder ter plaatse: Ben Verbist  0498 33 16 53 



Beeldmoment: 21.15 uur 
 
Locatie 3: en 
Schrieksebaan 216, Keerbergen 
Woordvoerder ter plaatse: Ludo Coenen 0499 26 49 16 of Dorien Dickens  0494 07 92 26 
Beeldmoment: 21.15 uur 
 
Locatie 4: 2021! 
Papendijk,2275 Lille 
Woordvoerder ter plaatse: Bo Quirijnen 0498 68 18 39 
Beeldmoment: 21.15 uur 
 
Locatie 5: vuurwerk (door tractoren gevormd) 
Essendries 22 te 2870 Puurs - Sint-Amands 
Woordvoerder ter plaatse: Tim Fieuw 0478 52 54 11 of  Bram Van Hecke 0472 47 53 17   
Beeldmoment: 21.15 uur 
 
Alle beeldmateriaal kan je vanaf maandag middag te downloaden op www.groenekring.be  

 

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!  
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