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Leuven, 29-3-2021

GROENE KRING & CAG ZOEKEN
BEELDMATERIAAL VAN GROENE KRING
Heb jij foto’s, affiches, knipsels en herinneringen over de
geschiedenis van Groene Kring?
Leuven – Groene Kring wordt 50 jaar in 2021. Om dat te vieren brengt de beweging een boek uit over haar
geschiedenis, samen met CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis). In de aanloop hier naartoe lanceren beide
organisaties een oproep om beeldmateriaal te helpen verzamelen.
50 kaarsjes blaast Groene Kring in 2021 uit. Dat wil zeggen 50 jaar geschiedenis, en duizenden jongeren in de
land- en tuinbouw die ooit deel uit maakten van Groene Kring. Dat wil ook zeggen bergen beeldmateriaal van
lokale, provinciale en nationale activiteiten, vormingen, acties en evenementen.
Naar dat beeldmateriaal zijn Groene Kring en CAG op zoek. Voor een boek, dat ter ere van de vijftigste
verjaardag van de beweging voor jonge land- en tuinbouwers wordt uitgebracht, is namelijk fotomateriaal
nodig.
Maarten Moermans, ondervoorzitter Groene Kring: "Het vijftigjarig bestaan van Groene Kring is het uitgelezen
moment om herinneringen op te halen aan de rijke geschiedenis van Groene Kring. Een boek dat die
geschiedenis schetst is een mooie terugblik en staat vol lessen voor de toekomst!”
Liggen bij jou thuis nog heel wat foto’s? Heb jij nog een affiche uit lang vervlogen tijden? Heb jij nog een knipsel
over een bepaalde actie, evenement of activiteit? Wil je een herinnering delen? Neem dan contact op met
bert.woestenborghs@cagnet.be.
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GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. 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!

CAG?

Het Centrum Agrarische Geschiedenis is een kenniscentrum voor het agrarisch erfgoed in
Vlaanderen. Het bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk
leven vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot vandaag. Meer info: www.cagnet.be.

