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Bree, 11 februari 2021 

JONGE BOEREN VOORZIEN ONTBIJTJES VOOR 
ZORGINSTELLINGEN IN BREE, OUDSBERGEN 
EN PEER 
“Als jonge boeren willen wij dat iedereen geniet van lekker 
eten!” 
Bree – Zondag 14 februari, op Valentijnsdag, verzorgen Groene Kring Bree en Peer een ontbijtje voor 545 
bewoners van verschillende rusthuizen in Bree, Oudsbergen en Peer. Ze vinden het belangrijk om de oudere te 
steunen in deze moeilijke tijden, maar ook om te laten zien waar het voedsel vandaan komt.  

De bewoners van rusthuizen hebben het al maanden moeilijk in deze Corona pandemie. Wij vinden het 
belangrijk om te laten zien dat ook zij niet vergeten worden! We verrassen ze daarom graag met een aantal 
lekkere landbouwproducten in de vorm van een ontbijtje. Op Valentijnsdag is het belangrijk om iedereen te 
laten zien dat ze geliefd zijn.  

Jef Housen– Voorzitter Groene Kring Bree: "We willen de bewoners van de rusthuizen graag een hart onder de 
riem steken in deze moeilijke tijden. Op deze manier kan iedereen genieten van het lekkers dat de landbouw te 
bieden heeft. Als jonge landbouwers en toekomst van de landbouw, vinden we dit erg belangrijk.” 

Zaterdag 13 februari worden de spek en eieren overhandigd aan de keukens van de betreffende rusthuizen. 
Zodat zij op zondag 14 februari een heerlijk ontbijtje kunnen voorzien voor de bewoners.  

PRAKTISCH 

Datum: 13 februari 2021 
Overhandiging in Peer: 11:00 Wzc Het Perrehof (Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer) 
Overhandiging in Bree om 12:00 en 12:30 en 13:00 en 13:30 in Meeuwen 
 
Een interview ter plaatsen is mogelijk met de voorzitter van Groene Kring Bree, Jef Housen of de secretaris 
van Groene Kring Peer, Stef Hillen.   
 
Jef Housen: 0475 566438 
Gert kerkhofs: 0479 724594 
Stef Hillen: 0493 724726 

 

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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