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IN DE PICTURE

Op verkenning 
in Vlaanderen 
vakantieland
Ten zuiden van Nederland en ten noor-
den van Wallonië ligt het prachtige Vlaan- 
deren. Een gebied dat velen kennen, 
maar misschien toch nog niet ontdekt 
hebben. Dat dacht Groene Kring ook, 
dus planden we van 8 tot 11 juli onze 
jaarlijkse (buitenlandse) reis naar het 
noordelijke deel van België. Toegegeven, 
Vlaanderen is misschien minder exotisch 
dan Californië, Zweden of Nieuw-Zee-
land, maar wij waren allang blij dat we 
weer op reis mochten. Bovendien krijg 
je tijdens geen enkele andere reis de 
kans om elke dag échte Belgische frieten 
te eten. Daar maakten de dertig deel-
nemende Groene Kringers dus dank-
baar gebruik van. 

Het reisprogramma was goed gevuld. 
Zo bezochten we de haven van Antwer-
pen en zagen we welke effecten de 
haven heeft op nabijgelegen landbouw-
bedrijven. We maakten ook kennis met 
de drukke Vlaamse wegen en na een 
goede portie file kregen we de kans om 
lekkere, lokale wijnen te proeven. Verder 
bezochten we het unieke initiatief Agro-
polis, het lokale irrigatieproject, het melk- 
veebedrijf van de familie Kwanten en 
Fruit Vanhellemont. Ook onze sportiefste 
kant kwam naar boven tijdens de Farm-
funactiviteit in Bocholt. 

De reis was dan wel niet zo ver en 
exotisch, maar misschien kunnen we zo’n 
nationaal weekendje in Vlaanderen toch 
wel eens herhalen?

 L Bekijk de volledige fotoreportage 
van de reis op www.facebook.com/
groenekringnationaal.

“Vlaanderen is misschien minder exotisch dan Californië, 
Zweden of Nieuw-Zeeland, maar wij, Groene Kringers, 
waren blij dat we weer op reis mochten.”
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Op zondagmiddag sloten we de reis af met een 
rondleiding in de abdij van Averbode, gevolgd 
door een proeverij van de abdijproducten en een 
laatste avondmaal. Ongeveer de helft van het 
reisgezelschap staat op deze foto, want voor de 
rondleiding werd de groep gesplitst.


