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2020, wat een jaar
Het begon met een prachtige liefdesverklaring aan minister Crevits 
waarbij we ook de belangrijkste aandachtspunten voor jonge boeren 
overbrachten. Niet veel later sloeg corona toe en werd onze werking 
helemaal door elkaar geschud. Maar jonge boeren laten zich niet  
zomaar uit het lood slagen. Het jeukte aan ieders handen om toch te 
blijven organiseren. Trekkerdisco’s, vlaggenzoektochten, een meer dan 
geslaagde stropoppenactie … We zaten niet stil. Ook syndicaal was 
het een druk jaar. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het 
nieuwe GLB en we nodigden minister Demir uit op een bedrijf in  
Limburg waar we al onze bezorgdheden besproken rond MAP en  
vergunningen. Het jaar afsluiten deden we met de actie  
#geefboerenruimte, op allerhande originele manieren maakten jullie 
duidelijk hoe belangrijk dat dit is voor jonge boeren. Maar het aller- 
belangrijkste voor ons als Groene Kringers, samenkomen, een pint 
pakken en tot in de vroege uren keuvelen over onze stiel kunnen we  
nu al bijna een jaar niet meer doen. Dit doet ons toch allemaal beseffen 
waarom we zo graag lid zijn: kameraadschap!

Tot snel,

Sam
sam.magnus@groenekring.be
ONDERVOORZITTER GROENE KRING
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Beweging
Groene Kring is in de eerste 
plaats een beweging. Gesteund 
door meer dan 350 kernleden 
doen onze gewesten over heel 
Vlaanderen en in Oost-België 
allerlei activiteiten. Zij gaan het 
hele jaar voluit voor onze 3400 
leden. Maar ook op provinciaal 
en nationaal vlak zaten we niet 
stil! Hier volgt een beknopt 
overzicht van Groene Kring als 
beweging.  

Groene Kring goes Nieuw-Zeeland

29 JAN - 
12 FEB
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15-20 januari  
Op bezoek in Ierland  
Begin januari trok een groep Groene 
Kringers naar Ierland om er te ver-
broederen met de plaatselijke jonge 
boeren van Macra Na Feirme. En dat 
het gezellig was: heel wat bedrijfs-
bezoeken, werden aangevuld met 
culturele activiteiten, een bezoek aan 
Dublin en vele avonden in Ierse pubs. 
Dankzij steun van Erasmus+ konden 
we 11 Groene Kringers voor een 
prijsje op uitwisseling sturen.  

29 januari - 12 februari  
Groene Kring goes Nieuw- 
Zeeland  
Zoals elk jaar gaven we ook in 2020 
heel wat Groene Kringers de kans 
om mee op studiereis te gaan. 
De bestemming was dit jaar zeer 
exotisch, we trokken namelijk naar 
Nieuw-Zeeland. 14 dagen gevuld 
met bedrijfsbezoeken, maar ook met 
plezier en ontspanning! Zo bezocht 
de groep, melkvee- en schapen-
bedrijven, maar ook een kiwibedrijf en 
een kersenteler. Daarnaast was er tijd 
voor een duik in de zee, een bezoek 
aan geothermische gebieden en een 

avontuur met de speedboot. Na 14  
dagen kwamen 30 Groene Kringers 
moe, maar voldaan naar huis!  

28 februari - 1 maart  
Agridagen  
Agridagen is de jonkie onder de land-
bouwbeurzen. Toch heeft de beurs al 
een ferme reputatie opgebouwd en 
ook Groene Kring was van de partij. 
Gekend als ontmoetingsplaats voor 
jonge boeren was het er weer het 
hele weekend lang gezelligheid troef! 
Ons rad van fortuin waarmee je mooie 
prijzen kon winnen, maakte een bezoek 
aan onze stand helemaal af.

Op bezoek in Ierland

15-20
JANUARI
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Hele jaar 
Coronacrisis 
2020 zullen we altijd blijven herin-
neren als het coronajaar. Dat woog 
ook op de beweging. Samenkomen, 
nieuwe mensen leren kennen, je 
amuseren met gelijkgezinden, dat is 
namelijk zeer belangrijk voor Groene 
Kring. Als dat plots niet meer evident 
wordt, dan is het zoeken naar alter-
natieven. En of jullie dat deden! Van 

fietstochten tot zoektochten, van on-
line bedrijfsbezoeken tot coronaveilige 
spelletjesavonden. Heel wat creati-
viteit werd aan de dag gelegd, maar 
laat ons toch hopen dat 2021 een jaar 
wordt waarin samenkomen weer kan 
zoals het steeds was: in ’t echt. 

April en mei
Online feesten als de beesten
Feesten, daar staan we bij Groene

19
juli

Held van 't Veld in Oost-Vlaanderen

Kring bekend voor. Fysiek lag dat in 
2020 in iets moeilijker Maar er is geen 
probleem waar we bij Groene Kring 
geen oplossing voor hebben. Daarom 
organiseerden we een livestream op 
onze facebookpagina waarop dj’s 
hun beste plaatjes nog eens konden 
loslaten op de menigte. We merkten 
aan de vele reacties dat jullie alvast 
fan waren!
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19 juli 
Held van 't Veld in Oost-Vlaanderen
Onze nationale sport, Held van ’t Veld, stond 
voor een schitterende zomer. De voorbereidin-
gen waren namelijk al aan de gang, toen bleek 
dat de provinciale en nationale wedstrijden er 
dit jaar anders zouden uitzien dan gewoonlijk. 
Gelukkig stonden de Oost-Vlamingen te po-
pelen om de spits af te bijten. Op 19 juli hielden 
ze een Held van ’t Veld onder de stralende zon 
op een weiland in Sint-Niklaas. Dit was dan 
misschien wel de enige Held van ’t Veld die in 
2020 kon plaatsvinden, maar het verlangen naar 
de Held van ’t Veldwedstrijden in 2021 wordt 
alleen maar groter.  

Najaar 
Strijd der Gewesten 
Groene Kring is niets zonder haar lokale ge-
westen. Zij zorgen voor allerlei lokale activitei-
ten, vergaderingen en evenementen. Om hen 
verder te stimuleren om dit zo goed mogelijk te 
doen, organiseert Groene Kring de strijd der 
gewesten. Deze wedstrijd zorgt voor een vlotte 
opvolging van de ledenadministratie, toffe jaar-
programmafolders en tal van mooie nieuwjaars-
boodschappen. Een van de opdrachten was het 
up-to-date houden van de facebookpagina, wat 
voor vele gewesten een welkome uitdaging was 
in dit coronajaar! 
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Leukste wist-je-datjes van 2020 
Groene Kring, dat is veel plezier en vertier, van het lokale gewest tot het nationaal 
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 voor-
bije jaar. Wist je dat …

1
Edward V van Groene Kring Zuid West-Vlaanderen het bedrijfsbezoek 
aan Rendac Denderleeuw kort samenvatte als ‘een dooie boel, maar zeer 
interessant om eens te zien’?

2 Leen B als de warme dranken op zijn dan maar warm water bestelt op 
café?

3 Groene Kring Hageland gevraagd heeft of stropoppen apart meetellen als 
ze minimaal 1,5 meter uit elkaar staan?

4 In Bree de stropopkoeien al aan het paren gaan? Ze zeker willen zijn dat 
ze volgend jaar jonge stropopkalfjes hebben?

5
Groene Kring Brecht goed kan eten? Er met de startactiviteit een halve 
kilo frieten per persoon geteld werd en die zo goed als op waren? 
Ondanks dat er in gewest Brecht niet veel akkerbouwers zijn, ze toch de 
aardappeltelers steunen?
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Opleiding
Met gemiddeld 150 studievergade-
ringen en bedrijfsbezoeken, 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 konden 
rekenen op een mooi aanbod. 
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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 
jongeren een plaats om stage te volgen. 
Ook richtte Groene Kring met vijf land- 
en tuinbouwscholen een consortium 
op om, met financiering van Erasmus+, 
meer dan 130 scholieren te laten ken-
nismaken met de landbouw in Europa. 
Ondanks de moeilijke corona-omstan-
digheden realiseerden we toch enkele 
stages dit jaar! Wil jij graag op stage in 
2021? Meld je snel aan! 

r www.groenekring.be/ 
buitenlandsestage 

Junior Class  
Landbouw wordt steeds complexer. 
Tegenwoordig ben je als landbouwer 
niet enkel bedrijfsleider, maar ook een 
echte manager. Daarom organiseert 
Groene Kring sinds enkele jaren Junior 
Classes, dit zijn kwalitatieve lessenreek-
sen rond management en financieel in-
zicht. In 2020 vonden er meerdere Junior 

Classes plaats, in het najaar zelfs online. 
Ook online lessen waren een groot suc-
ces en werden druk bezocht. Afhankelijk 
van de coronasituatie zullen in 2021 ook 
Junior Classes plaatsvinden. Schrijf je 
alvast in! 

r www.groenekring.be/juniorclasses 

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is en blijft een  
belangrijk thema voor Groene Kring.  
Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, 
een initiatief van o.a. Groene Kring, 
neemt hier het voortouw in. We zetten 
maximaal in op dit thema door cursussen 
te organiseren, artikels te verspreiden en 
bedrijfsoverdrachten te ondersteunen. 
Het kenniscentrum bedrijfsopvolging zat 
ook dit jaar niet stil: er werden heel wat 
vormingen georganiseerd en daarnaast 
werd er een gloednieuw lerend netwerk 
opgestart. Overnemers kunnen daarin 
met elkaar uitwisselen en bijleren over 
do’s en don’ts tijdens een overname. 

Starterscursussen

Dit is de ideale basisopleiding voor 
iedereen die een land- of tuinbouw- 
bedrijf wil overnemen of opstarten.  
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praktijkopleiding van minstens 8 uur. 
Wie de opleiding volgt, krijgt van Groene 
Kring ook persoonlijke begeleiding tijdens 
het examen. 

Praktijkopleiding 
Groene Kring organiseert ook praktijk-
opleidingen, bijvoorbeeld over kunst-
matige inseminatie, klauwverzorging, 
lassen of elektriciteit. Bij een voldoende 
aantal deelnemers wordt een cursus 
georganiseerd op de dichtstbijzijnde 
geschikte locatie. Interesse? Laat het  
ons zeker weten.

r www.groenekring.be/ 
praktijkcursussen 

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. 

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-
wijs-g. Vervolgens volg je een intensieve 

Junior Class
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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 landbouwers. Daarnaast 
wordt er stevig ingezet op het 
imago van de sector. Ten slotte 
vragen we met constructieve 
acties aandacht van de overheid 
voor de visie van jonge land- en 
tuinbouwers. Een bloemlezing van 
wat Groene Kring zoal deed in 
2020.  

14
FEBRUARI

Liefdesbrief aan Minister Crevits

14 
FEBRUARI

Liefdesbrief aan minister Crevits
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Januari 
Boerenjaar I 
Begin januari was het zo ver: #Boerentrots 
kwam op de televisie. In het programma 
‘Boerenjaar’ toonden ze landbouwersgezinnen 
uit alle windstreken en sectoren zoals ze zijn: 
authentiek, gepassioneerd en natuurlijk ook 
boerentrots. Fruitteler en Groene Kringer  
Daan Schreurs werd al snel de publieks- 
lieveling. Zes weken lang kon de Vlaming 
genieten van echte landbouwbeelden en de 
kijkcijfers toonden dat Vlaanderen zeker en 
vast #boerentrots is!  

14 februari 
Liefdesbrief aan minister Crevits   
Eind 2019 werd Hilde Crevits de nieuwe 
minister van landbouw. Naar goede gewoonte 
wilden we dus graag kennismaken en haar 
het belang en de noden van jonge boeren 
toelichten. Gezien het bezoek plaatsvond 
op Valentijn, gebeurde dat dit jaar op een 
speciale manier. We schreven een liefdesbrief 
aan de minister, en ze nam deze zeer positief 
in ontvanst. De liefdesbrief en de gesprekken 
met Groene Kringers zetten de toon voor een 
periode van samenwerking in het belang van 
jonge boeren.  
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16 april  
Opiniestuk ‘De boer verdient beter’  
De coronacrisis kwam binnen als een don-
derwolk bij heldere hemel. Niet alleen  
moesten we massaal thuisblijven, de 
internationale markten stortten ook in. Dat, 
samen met veranderende consumptie-
patronen door de lockdown, zorgden voor 
scherp dalende prijzen voor de boer. Omdat 
jongeren steeds als eerste en het hardst 
geraakt worden, besloten ondervoorzitter 
Sam Magnus en de voorzitter Bram Van 
Hecke aan de alarmbel te trekken. Op Vilt 
vroegen ze solidariteit doorheen de keten.   

25-28 mei 
Jonge boerentoer 
#Boerentrots verspreiden via de nationale 
radio? Dat hoef je ons geen twee keer te 
vragen. Als Tom De Cock dan toevallig op 
zoek is naar jonge boeren met een bedrijf 
waar hij zijn laatste dagen als MNM- 
presentator mag spenderen, kunnen we niet 
anders dan dolenthousiast zijn. Het resultaat 
was eind mei een week lang te horen op 
de radio. Maar liefst vier Groene Kringers 
toverden hun bedrijf om tot een radiostudio 
en lieten Vlaanderen meegenieten van al het 
moois dat ze te bieden hebben.  

25-28
MEI

Jonge boerentoer
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GLB-onderhandelingen 
Een nieuw gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, dat betekent heel 
wat onderhandelingen en heel wat 
partijen die hun mening hebben over 
welke richting de landbouw moet 
uitgaan de komende jaren. Gezien 
het grote belang van jonge boeren in 
die hele discussie kon Groene Kring 
haar stem natuurlijk niet ontbreken. 
In 2020 is dan ook heel wat overleg 
geweest, op Europees zowel als op 
Vlaams niveau, om de speerpunten 

27 juli 
Handgeschreven brieven voor de 
mestbank  
Jonge landbouwers ondervinden heel 
wat struikelblokken om te voldoen aan 
de MAP 6-regels. Ze willen graag mee- 
werken aan een betere waterkwaliteit, 
maar worden ontmoedigd door complexe 
wetgeving, een strenge sanctionering op 
kleine fouten en een gebrekkige dienst- 
verlening vanuit de Mestbank. Door 
middel van handgeschreven brieven 
wou Groene Kring de Mestbank wakker 
schudden. Meer dan 50 handgeschreven 
brieven werden afgegeven aan het hoofd 
van de mestbank.  

15-30 augustus 
Stropoppenactie 
Je zag ze vast ook staan, heel wat 
stropoppen waren eind augustus te 
bewonderen op ons prachtige Vlaamse 
platteland. Het enthousiasme voor onze 
stropoppen was zelfs te voelen tot ver 
buiten de landbouwwereld. Er stonden 
dan ook in elke uithoek van het land 
stropoppen, 147 in totaal. Die zorgden 
ervoor dat elke fietser en elke wandelaar 
die genoot van de Vlaamse landbouw-
landschappen een beetje boerentrotser 
werd! 

van Groene Kring mee te nemen in 
het nieuwe GLB. Het blijft afwachten 
tot 2023 om de resultaten te zien, 
maar bij Groene Kring gaan we er 
alvast van uit dat de focus op actieve 
en jonge landbouwers ligt.  

15-30
AUGUSTUS

Stropoppenactie
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11 september 
Zuhal Demir op bezoek  
Op vraag van Groene Kring bracht Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir een bezoek aan melkveebedrijf ’t 
Winnerhof in Hechtel-Eksel. Met dit bezoek wou Groene 
Kring de minister aanspreken op de thema’s vergunningen, 
ruimte om te boeren en het MAP. Via een rondleiding op 
het bedrijf kon de minister kennismaken met de dagelijkse 
realiteit van landbouwers en de aanwezige leden wezen 
de minister veelvuldig op de diversiteit en noden van jonge 
landbouwers. 

#GeefBoerenRuimte

11
SEPTEMBER

Zuhal Demir op bezoek

20 december 
“Wij wensen u een smakelijk & 
gezond 2021”  
Op zondagavond 20 december 
waren vijf velden het decor van  
een prachtige boodschap. De  
jonge land- en tuinbouwers van 
Groene Kring Antwerpen wouden 
hun nieuwjaarswens met iedereen 
delen. Na een moeilijk jaar waarin 
gezondheid zo belangrijk is,  
wensen ze iedereen in 2021 een  
jaar gezelligheid en samenzijn toe. 
Met meer dan 350 tractoren op 

vijf locaties vormden ze de woorden 
“Smakelijk en gezond 2021” en  
stuurden deze de wereld in. 

14 december 
#GeefBoerenRuimte  
“Geef jonge landbouwers ruimte om te ondernemen”,  
dat is de boodschap van de actie “#geefboerenruimte”  
van Groene Kring & Boerenbond. Om deze actie kracht  
bij te zetten, verzamelden onze Limburgse Groene  
Kringers en vroegen ze om een degelijk vergunnings- 
beleid en voldoende toegang tot grond. Verspreid over  
de provincie vormden zij de woorden “#Geef boeren 
ruimte” met meer dan 250 tractoren.  
Van een duidelijke boodschap gesproken! 
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Werkgroep 
dierlijke veredeling
Jan Gorssen: 

Het jaar 2020 begon voor 
de leden van de werkgroep 
met goede prijzen, maar 
eindigde met zeer slechte 
prijzen. Daarbij kwam dan 
ook nog eens het verhaal 
rond de vergunningen voor 
niet-ammoniakemissiearme 
stallen, wat voor onze 
werkgroep een heel  
belangrijk thema is naar 
toekomstige bedrijfs- 
zekerheid. We zijn ook 
begonnen met iets uit te 
werken rond imago en 
communicatie. Dit zal in de 
loop van 2021 te zien zijn.  

Werkgroep 
vleesvee-kalveren
Ennio Liesens: 

2020 was voor iedereen 
een bewogen jaar.  
Corona leerde ons de 
voor- en nadelen van  
online vergaderen kennen. 
Er werden standpunten 
ingenomen inzake het  
nieuwe GLB, de zoog-
koepremies en het MAP. 
Verder zijn we dieper in-
gegaan op de werking van 
VLAM. Jan Van Kelecom 
trad af als werkgroep- 
voorzitter en ik mocht zijn 
plaats innemen. We namen  
afscheid van Nicky, Tine, 
Jonas en Birte en we 
verwelkomden een aantal 
nieuwe leden. 
Bedankt voor jullie inzet 
en welkom aan de nieuwe 
gezichten! 

Werkgroep melkvee
Pieter Van Looveren: 

Het afgelopen jaar was het 
niet altijd evident om ons 
als werkgroep te orga-
niseren. Toch zijn we erin 
geslaagd om regelmatig 
eens online te vergaderen.  
We hadden het over arbeid 
in de melkveehouderij en 
bedrijfseconomie. Daarnaast 
dachten we na over hoe we 
als melkveehouders meer in 
overleg kunnen gaan met de 
retail (gezien de huidige om-
standigheden werd dat over-
leg even uitgesteld). In het 
najaar was de bekommernis 
rond de situatie bij Milcobel 
zeer groot. Daarom schreven 
we een brief aan de raad van 
bestuur met de oproep om 
rekening te houden met de 
bezorgdheden van de jonge 
melkveehouders.  
Hopelijk blijven we in het 
nieuwe jaar allemaal gezond 
en kunnen we snel weer 
samenkomen. 

Werkgroep 
akkerbouw
Bart Ryckaert: 

2020, het jaar waarin  
we digitaal leerden ver-
gaderen, een groot aantal 
nieuwe werkgroepleden 
welkom heetten en Koen 
Verbist tot nieuwe (onder)
voorzitter bombardeerden. 
Maar ook een waarin we 
onze mening gaven over 
de “klantvriendelijkheid” 
van de mestbank, het 
kunstmestregister en het 
coronanoodfonds. 
Tot slot wierpen we een 
blik op de diverse software 
voor de bedrijfsecono-
mische boekhouding. 

Werkgroep 
tuinbouw
Willem Derynck: 

Bij ons stond het jaar 2020 
vooral in teken van corona. 
We hadden onze laatste 
werkgroep op de laatste 
avond voor de eerste  
lockdown. Die lockdown 
zette heel wat druk op onze  
sector. Werkgelegenheid 
en de prijzen stonden dan 
ook hoog op de agenda. 
Verder verdiepten we 
ons in 2020 vooral in de 
thema’s GLB en VLIF.  
Tot slot wil ik ook voor-
malig voorzitter Kristof De 
Boeck bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor de 
werkgroep!  
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Identiteit
Groene Kring is een unieke  
vereniging, met drie kenmerkende 
pijlers: beweging, opleiding en 
belangenverdediging. Hiermee 
onderscheidt Groene Kring zich 
van andere landbouworganisaties 
en andere jongerenverenigingen. 
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27 juni 
Werkgroep grondgebied 
Bij Groene Kring hechten we heel 
veel belang aan inspraak van onze 
leden. Daarom komen we op regel-
matige tijdstippen samen op lokaal, 
sectoraal en nationaal niveau.  
Omdat de thema’s grond en de 
pachtwet de komende tijd zeer  
belangrijk zullen zijn voor jonge 
land- en tuinbouwers en dit deze 
regeerperiode hoog op de agenda 
staat, besloten we om een werkgroep 
grondbeleid op te richten. In het 
najaar van 2020 kwam de groep voor 
het eerst samen. De uitdagingen zijn 
groot, maar de goesting is dat ook!  

2020 
Groene Kringwinkel 
Onze Groene Kringkledij duikt 
regelmatig op in de Vlaamse land-
bouwwereld. Ook in 2020 draaide de 
Groene Kringshop op volle toeren en 
staken we enkele nieuwe items in het 
aanbod. In het najaar werden er maar 
liefst 123 polo’s, 77 truien en  
55 hemden besteld tijdens onze 
samenaankoop.  
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Wissels in het team  
Het team achter Groene Kring is 
dynamisch en jong! Dat zorgt er-
voor dat we al eens vaker afscheid 
moeten nemen van iemand en 
eveneens iemand nieuw mogen ver-
welkomen. In 2020 namen we af-
scheid van Tom Dewanckele, maar 
mochten we ook Hans De Schutter 
verwelkomen. Verder sprong Elke 
Vrancken in voor Lieke Boekhorst, 
terwijl zij genoot van welverdiende 
zwangerschapsrust.  

Bram Van Hecke
Nationaal Voorzitter

Hans De Schutter
Dossierhouder

Jonas Smeulders
Communicatiemedewerker

Dorien Dickens
Consulent Antwerpen

Lieke Boekhorst
Consulent Limburg
Buitenlandse stage

Lene Cillen
Consulent Vlaams-Brabant

Aurelie Neirynck
Consulent Oost- &  
West-Vlaanderen
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Groene Kringtweets 

1
@Europarl_EN stemde VOOR meer budgetaire ambitie voor jonge 
boeren in volgend #GLB. Proficiat aan zij die weten wie toekomst van 
landbouw zal verzekeren. 

2
"Ik word horendol van alle opiniestukken die beter lijken te weten wat we 
moeten doen. Ook wij zijn bezig met die uitdagingen, maar er is tijd nodig 
om aan te passen en risico's van aanpassingen moet je spreiden."  

@sammagnus3 spreekt over droogte in #Achterdefeiten op @radio1be 

3
Landbouwgrond aan de boeren! In de podcast "podvis" vertelt  
provinciaal voorzitter van Groene Kring Antwerpen, Jef De Schutter  
er over hoe moeilijk het is om als jonge landbouwer voldoende bedrijfs-
zekerheid te hebben. #youngfarmers 

4
Groene Kring stond vandaag op de barricaden voor een sterk land-
bouwbudget. Blij om met zoveel jonge land- en tuinbouwers samen een 
duidelijke boodschap te geven aan de Europese leiders. Aangespannen 
biceps #youngfarmers #euco 

5
Vandaag kwamen onze Waalse buren van @fja_be op bezoek.  
Boeiende dag waarin we leerden van elkaar en vooral inspiratie  
opdeden. La prochaine fois à Gembloux! #youngfarmers 

Lise De Maerteleire
Communicatiemedewerker

Kerstin Haag
Consulent Oost-België
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Houd contact met Groene Kring
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 www.groenekring.be/stiel.  
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.
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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 tuinbouwers 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



Met steun van
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     : @groenekring : @groene_kring


