Plaats uw
vacature in
één van onze
vakbladen

en doe uw voordeel in Boer&Tuinder
GLB na 2020

Dossier eiwitgewassen

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 moet voldoen aan
negen doelstellingen. ▶ p. 5

De Europese Commissie heeft een
beleidsplan voor de Europese productie
van plantaardige eiwitten. ▶ p. 28

Bij plaatsing van uw vacature in Boer&Tuinder

Sonja De Becker:

“Klimaatdoelen halen met
haalbare en betaalbare
maatregelen.” ▶ p. 4

krijgt u een extra gratis vacaturebanner
op de commerciële pagina’s.
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Immobiliën

Uw logo verschijnt in dezelfde uitvoering

Vacatures

(zwart-wit, steunkleur of full-color) als

TE KOOP – INGELMUNSTER
Landelijk gelegen eigendom

uw personeelsadvertentie. Het wordt

zoekt coördinator aannemingswerk
Bekijk de vacature op p. 41

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

zoekt nieuwe medewerkers
Bekijk de vacature op p. 62
129916M97275.indd 1

geplaatst onder de hoofding ‘Vacatures’ op

29/01/19 09:15

de commerciële pagina’s van Boer&Tuinder

Moorslede zoekt:
Chauffeur rijbewijs C

Voor het uitleveren van groenteplanten aan land- en tuinbouwers in West-Vlaanderen.

Polyvalente medewerker serre

Dirk Van De Keere, sectorvakgroep Melkvee

en bevat de vacaturetitel en een verwijzing

129883M95230

Je staat in voor:
- Het bedienen van de nieuwe, computergestuurde zaaimachines.
- Het klaarzetten van bestellingen.
- Het laden en lossen van vrachtwagens met heftruck.
Je bent flexibel, stipt, betrouwbaar en hebt afﬁniteit met land- en tuinbouw.

Met instapklare ruime alleenstaande villa, kwekerij(kalkoen),
meerdere loodsen, weide, zonnepanelen. Het perceel is volledig omheind, totale oppervlakte van 8 856m2.

129845M103298

Bij interesse mag u contact opnemen met
Kristof Denolf  0478-68 27 89  info@plantenkwekerij-denolf.be

“Er komt veel op ons af,
maar we moeten vooruit”

129883M95230.indd 1

Prijs op aanvraag. (Vg,Ag,Gdv,Gvkr,Gvv,EPC:209)

▶ p. 24

Denk aan 15 februari,18/01/19
denk aan

naar de pagina waarop uw vacature wordt

15:41

gepubliceerd.

made in Ireland

Meer inlichtingen: www.immocasa.be of 051/48 52 36
129924M103306

VLAAMSE REGELGEVING PUBLI’S ONROEREND GOED
BT1906p01-03_Cover_In dit nummer.indd 1

4/02/19 15:36

In alle publiciteit van verkopen van onroerende goederen moet worden
vermeld:
- of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed vol
gens het plannenregister
- of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de decreet
artikelen over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen be
slissing
- of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat
- of er een verkavelingvergunning bestaat

 0473 987 021  renaat.rommelaere@belgacom.net

129845M103298.indd 1

Meer info op de officiële site:
www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Handhaving/Informatieverplichting
Lijst van de gemeenten waar de verplichting geldt:
www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/20170829_BS plannen en
vergunningenregister_1.pdf

TE KOOP

Deze actie geldt voor personeelsadvertenties

08/01/19 14:49

Hoeves, gronden, NER,
betalingsrechten
• Danny De Pauw
 0475-55 58 34
• Jo Mullie
 0477-52 57 82

met een minimale grootte van 1/8e pagina.
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en doe uw voordeel in onze magazines
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Stiel
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Bij plaatsing van uw vacature in een van

Sierteelt&Groenvoorziening
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MAGAZINE VOOR JONGE LAND- EN TUINBOUWERS

12

onze magazines krijgt u 15% korting op
het basistarief voor de advertenties.

© KRIS THIELEMANS

Deze actie geldt voor personeels
Im Blickpunkt

advertenties met een minimale grootte

De wereldmarkt

2,7 Cent Preiszuschlag pro Liter > 3

Forderungen für den
7. September > 6

Milchmarktlage
> 10

Die Partner der Kettenverhandlungen
haben sich auf einen Preiszuschlag
von 2,7 Cent/l während sechs Monaten
für die Milcherzeuger geeinigt. Mittelfristig soll u.a. ein Solidaritätsfonds
eingerichtet werden, um Preisschwankungen in Zukunft abzufedern.

Am kommenden Montag gilt es, der
EU-Politik bewusst zu machen, dass
sie handeln muss, um gegen die dramatische Situation unserer Landwirte
anzugehen. Dazu wurde ein detaillierter gemeinsamer Forderungskatalog
aller belgischen Landwirtschaftsorganisationen erstellt.

Im 1. Halbjahr 2015 ist in der EU nur
geringfügig mehr Milch produziert
worden. Wegen des Einbruchs der
russischen und der chinesischen
Nachfrage mussten in den ersten
fünf Monaten dieses Jahres aber für
250.000 t Milchpulver andere Absatzkanäle gefunden werden.

Een vloek of een
zegen voor land- en
tuinbouwers?
10

Januari 2015
DB1536_16blz 2.indd 1
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van 1/8e pagina.
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MAP 5 bekrachtigd
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Kilometerhefﬁng voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016
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Fruit

deSchapenhouder 4
Nieuwsbrief oktober 2015

Ziekten en plagen

De Vlaamse fruitteeltbedrijven hebben het
zwaar te verduren onder de recente evoluties
in de sector, waaronder de Ruslandboycot.

Bewaren

De Vlaamse fruitteeltbedrijven

Oogst 

De Vlaamse fruitteeltbedrijven hebben het
zwaar te verduren onder de recente evoluties
in de sector

Inhoud

Vollegrond

1 De schapenhouderij heeft een
kater na het Offerfeest
2 Een bezoek aan Zeeland
5 Geëngageerde schapenhouders
6 Pastorale gaat voor kwaliteit
en de korte keten
6 Verzamelingen van schapen en
geiten
7 Opnieuw blauwtong serotype 8 in
Frankrijk
7 Verkoopprijs lammeren
8 Studieavonden
Praktijkcentrum
Kleine Herkauwers
8 Voorlichtingsavonden
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De schapenhouderij heeft
een kater na het Offerfeest
Het Offerfeest is achter de rug. Er werden dit jaar beduidend minder
schapen geslacht. De moslimgemeenschap had opgeroepen om
dit jaar geen schapen te slachten omdat er onzekerheid bestond

MAP5
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Informatieblad voor schapenhouders
Een uitgave van Landelijke Gilden en Boerenbond,
verschijnt 5 keer per jaar. Jaargang 15.

Redactie:

over een voldoende capaciteit om dieren onverdoofd te kunnen
slachten. Minister Weyts vindt het een goede zaak voor het dierenwelzijn. Voor de schapenhouders gingen de zaken minder goed.

Guido Staels, 016 28 60 33

Publiciteitswerving:

Thema

Tomaat

Media Service, 016 28 63 33
Diestsevest 40, 3000 Leuven
landelijkegilden.be
boerenbond.be

Verantwoordelijke uitgever:
Peter Bruggen, Algemeen Secretaris

Eind oktober 2014 stelde minister Weyts
van Dierenwelzijn tijdens een overleg
met Boerenbond dat hij vanaf 2015 onverdoofd slachten buiten erkende slachthuizen zou verbieden. De minister zou
hiervoor overleggen met de Islamitische
gemeenschap en andere betrokken acto-

ren. Op dit overleg lichtte voorzitter Vanthemsche het Boerenbondstandpunt
omtrent ritueel slachten toe. Boerenbond erkent het hoger risico op pijn en
lijden bij onverdoofd slachten van dieren
en pleit voor een Europees verbod op
onverdoofd ritueel slachten. Een verbod
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Interesse?
Aarzel niet contact met ons op te nemen voor
bijkomende informatie.

T +32 (0) 16 28 63 33
info@mediaservice.be - www.mediaservice.be

015449

Diestsevest 40, 3000 Leuven (België)

