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“Beter na corona”
De coronacrisis heeft onze maatschappij ontwricht. Als een
echte shocktherapie heeft het virus ons leven veranderd.
Veel mensen hebben in de voorbije maanden lessen getrokken
en komen zo dus sterker uit de crisis. Landbouwbedrijven
werden ook vol getroffen door corona, wat geleid heeft tot
overgebleven voorraden, prijsdalingen en een tekort aan
arbeidskrachten.
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De familie Theunis-Rigot baat speelboerderij Ravot uit

Ines Theunis (midden) baat samen met haar mama Catherine en zus Margo
een landbouwbedrijf én een speelboerderij uit in Glabbeek.
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Wie zorgt er voor mijn
landbouwbedrijf als ik
op vakantie ga?
Wil je even op vakantie, maar kan je
je bedrijf niet zomaar achterlaten?
Klop dan eens aan bij Werkers. Zij
sturen dan een bedrijfsverzorger,
die jouw taken overneemt.

Churchill wist het 70 jaar geleden al: “Never waste a good
crisis.” Dat geldt ook voor de coronaperikelen van de laatste
maanden. De uitdagingen waar de sector voor staat zijn blootgelegd. Nu is het tijd om lessen te trekken. Hoe versterken
we de productieketen waarvan het landbouwbedrijf het begin
vormt? Hoe vinden we de balans tussen efficiëntie en diversificatie? Hoe verbeteren we het rendement van een landbouwbedrijf zonder robuustheid uit het oog te verliezen?
Het zijn legitieme vragen.
Zij die beweren dat de sector het roer volledig
moet omsmijten na deze crisis, tonen enkel dat
ze niet beseffen hoe divers en vooruitstrevend
de landbouw is. Zij die denken dat er niets
fout loopt, tonen dat ze blind zijn. De
komende jaren zal het aan de landbouwers en tuinders zijn om uitdagingen
van het verleden om te buigen tot
de sterktes van de toekomst.

De familie David verhuurt vakantiewoningen

Corneel David baat samen met zijn
ouders een biologisch melkveebedrijf
met vakantiewoningen uit in Diksmuide.
Daarnaast hebben ze ook een kinderboerderij en een hoevewinkel.
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IN DE PICTURE

Jongeboerentoer
op mnm

Eind mei toverden vier
Groene Kringers hun
land- of tuinbouwbedrijf
om tot een radiostudio
en maakten Vlaanderen
#Boerentrots.

Onze #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. 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.
Maandag 25 mei konden we luisteren
naar de eerste aflevering van de Jongeboerentoer. Die vond plaats op het
bedrijf van Klaas Soenen van Groene
Kring Roeselare en zijn ouders. Zij mochten Tom en zijn luisteraars rondleiden
tussen het witloof en de aardbeien.
Niet alleen Tom De Cock genoot van
de boerenbuiten, ook Celine Dept – die
maar liefst 8 miljoen volgers heeft op
TikTok – was naar Handzame gekomen
om de landbouwwereld te ontdekken.
Samen namen ze deel aan een wedstrijdje aardbeien plukken en reden ze
met een tractor. Gelukkig was de enthousiaste Klaas er om alles in goede
banen te leiden.
De rest van de week ging Tom nog
langs bij de kippen en asperges van
Jolien Driessens, het fruit van Brecht
Blocquiaux en de varkentjes van Hanne
Van Looveren. Stuk voor stuk deden
ze het fantastisch en steeds met een
brede glimlach op het gezicht. Het
was werkelijk een week om u tegen te
zeggen. Het staat vast: dankzij deze
Groene Kringers zijn er weer heel wat
mensen ‘boerentrots’ geworden. ◗
© GK

Klaas Soenen van
Groene Kring Roeselare ontving Tom De
Cock van MNM en
Celine Dept – die
maar liefst 8 miljoen
volgers heeft op
TikTok – op het
ouderlijk bedrijf in
Handzame.
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WHAT’S UP?

#Boerentrots
nu ook in hartje
Antwerpen

SOS ZOMERKAMP Sinds eind mei
weten we dat er deze zomer kampen van
jeugdbewegingen mogen plaatsvinden.
Dat gebeurt uiteraard onder heel wat
voorwaarden. Door het coronavirus
zullen kampen zich bijvoorbeeld moeten
opsplitsen in bubbels van maximaal 50
personen. Ook buitenlandse kampen
die verder dan 150 km van de Belgische
grens zouden plaatsvinden, werden
geannuleerd. Als gevolg daarvan zijn
sommige jeugdbewegingen nog op zoek
naar een nieuwe locatie voor hun kamp.
Bij KLJ wisten ze meteen waar ze naartoe moesten: naar de boeren, natuurlijk!
Er is toch niets beters dan op kamp
gaan in een wei, dicht bij de boerderij
op plattelandskamp? Omdat ze daarbij
natuurlijk de hulp van de boeren nodig
hebben, werd er een online platform
opgericht waarop land- en tuinbouwers
zich kunnen aanmelden en hun weide
ter beschikking kunnen stellen.

L

Heb jij wel zin in een jeugdkamp
op jouw bedrijf? Meld je dan snel aan
op soszomerkamp.be.
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boerentrots.be

VLIF Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt hervormd. Zowel in
Europa als in Vlaanderen zullen aan
passingen aan het beleid doorgevoerd
worden. Dat gebeurt ook voor het Vlaams
landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
In zo’n belangrijke hervorming moet de
stem van jonge boeren gehoord worden.
Daarom heeft Groene Kring – samen
met alle provinciale kernen, werkgroepen
en het nationaal bestuur – een standpunt
gevormd over het thema. Dat standpunt
nemen we vervolgens mee naar het
departement Landbouw. Zo kan de overheid na de hervorming jonge boeren
verder ondersteunen, zowel bij over
names als bij investeringen.

750 miljard euro
EUROPA De coronacrisis legde de economie enkele maanden stil.
De Europese Commissie stelt alvast een steunbudget van 750 miljard
euro voor om de getroffen landen en sectoren te ondersteunen.
Een deel daarvan zou ook naar de landbouw moeten gaan.

35% Vlamingen
BOERENTROTS #Boerentrots, de beweging die de Vlaming weer
trots wil maken op zijn boeren, bereikte in haar eerste jaar maar
liefst 35% van de Vlamingen. Dat is een sterke prestatie. Op dat elan
gaan we dus zeker verder!

F2F
GREEN DEAL De Europese Commissie lanceerde in mei Farm to
Fork (F2F), een strategie om de landbouw te verduurzamen. CEJA
reageerde ontgoocheld. De Commissie stelt namelijk niet alleen
doelen die niet logisch en realistisch zijn, maar vergeet ook het
inkomen en de toekomst van jonge boeren.

DE WERELD IN APPS

Eenvoudiger communiceren

© BASIEL DEHASSELAIR

Zomerkamp op
de boerderij

POP-UPRESTAURANT Deli, de concept store van de makers van het dancefestival We Can Dance verkoopt in hartje
Antwerpen hippe afhaalgerechten van
sterrenchefs. Bovendien is Deli #Boerentrots! Door lokale voeding te verkopen
en Vlaamse boeren in beeld te brengen,
toont het pop-uprestaurant dat het trots
is op de kwaliteit die Vlaamse land- en
tuinbouwers leveren. Sterrenchefs als
Sergio Herman maken de lekkere gerechjes klaar, dus gastronomische hoogstandjes zijn verzekerd. Loopt het water
je al in de mond? Haast je dan naar het
Antwerpse restaurant of ontdek meer
op de website van #Boerentrots!

Standpunt over
landbouw
investeringssteun

DE WERELD IN CIJFERS

Sterrenchefs Sergio Herman en Syrco Bakker openen een pop-up
in Antwerpen met steun van #Boerentrots.

De app is een initiatief van de provincie WestVlaanderen. Ze vertaalt tussen Nederlands, Frans,
Engels, Roemeens, Pools, Arabisch, Dari en Pashtu
en werkt ook offline. Je kiest je moedertaal en
de gewenste doelta(a)l(en). Je kan scrollen door
woordenlijsten (gereedschap, machinerie, onderdelen, veiligheid …), de zoekfunctie gebruiken, favorieten instellen
en je kennis testen. Per term krijg je in de gekozen talen de vertaling,
de uitspraak en een ondersteunend beeld. De woordenlijsten zijn
opgemaakt in samenwerking met POM, VDAB, Forem, Eduplus
en Boerenbond en met de steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.

To tweet or not
to tweet
Wij wensen een Europees landbouwbeleid dat
ambitieus is en zijn budget
voor generatiewissel
verdubbelt!
JULIEN CAILLARD
INTERNATIONAAL VERTEGENWOORDIGER
VAN DE FRANSE JONGE BOEREN

De zinsnede dat boeren
het bodemleven zo goed
als dood maken, wordt
ook te pas en te onpas
gedebiteerd tegenwoordig,
met mensen die niks van
microbiologie weten.
Bijzonder hoe de micro
bioomhype zo een eigen
leven gaat leven.
HIDDE BOERSMA
MICROBIOLOOG EN ECOMODERNIST

Volg ons en blijf op de hoogte
van je favoriete vereniging voor
jonge land- en tuinbouwers.
Zoek eens op #GroeneKring en
www.twitter.com/GroeneKring.

Kostprijs: gratis beschikbaar voor Android en iOS
Ontwikkelaar: Appreciate
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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

HOOGSTRATEN

“Als we op reis gaan, moeten we alles
vooraf heel goed plannen.”
LAURIEN AERTSEN

Koen: “Als boerenzoon is het een
logische stap om lid van Groene Kring
te worden. Bovendien waren al mijn
kameraden Groene Kringers.”
Laurien: “Ik zat vroeger in de KLJ en
doordat sommige vrienden en mijn lief
ook bij Groene Kring waren, ging ik af
en toe mee naar de activiteiten, bijvoorbeeld naar een barbecue of mee karten.
Zo besloot ik al snel om ook lid te
worden.”

Laurien Aertsen en Koen Schrauwen genieten graag van wat rust

“Vakantie betekent langer slapen,
rust en even alles loslaten”
Koen Schrauwen van Groene Kring Hoogstraten runt samen
met zijn vriendin Laurien Aertsen en zijn ouders een varkensbedrijf. Door een goede organisatie en planning van de taken,
lukt het hen om er ook eens tussenuit te gaan. Ze hebben
een grote passie voor hun werk, maar ze kunnen dus ook
genieten van een welverdiende vakantie.

✒ MARGO THEUNIS
STAGIAIRE BOERENBOND

Koen en Laurien, jullie hebben een
gesloten varkensbedrijf met tweeduizend zeugen. Dat is heel wat. Is
er nog tijd voor ontspanning?
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Laurien: “Ja hoor. Er is veel werk, maar
de taken zijn goed verdeeld. Koen heeft
meer een leidinggevende rol, zo zorgt
hij voor de planning en controles. Ik ben
verantwoordelijk voor een deel van de
administratie, het verzorgen van de kleine
biggetjes en help Koens vader bij het

insemineren van de zeugen. De mama
van Koen beheert de boekhouding. Op
deze manier verloopt alles vlotjes en
hebben we af en toe tijd voor vrienden.
Vroeger was ik nog niet opgenomen in
de planning. Ik was toen logopediste,
maar ik geraakte er snel op uitgekeken.
Daarom greep ik mijn kans en begon
ik mee op de boerderij. Een heel ander
leven, maar het is tof!”
Koen: “Ondertussen heeft ze al veel
bijgeleerd! Om ons te ontspannen gaan
we wel eens met vrienden iets drinken
op café. De Groene Kringactiviteiten
zijn ook steeds een must, we proberen
erbij te zijn wanneer we kunnen.”
Hoe zijn jullie bij Groene Kring
terechtgekomen?

Groene Kring organiseert jaarlijks
een buitenlandse reis. Gingen jullie
al eens mee?
Koen: “De meeste van mijn vakanties
waren met Groene Kring. Ik ben dus al
een aantal keer meegegaan. Vorig jaar
in juni trokken we bijvoorbeeld naar
Zweden.”
Laurien: “Dat was een heel fijne vakantie. Je gaat acht dagen naar het buitenland met een groep jonge mensen die
dezelfde interesses delen en graag
plezier maken. Super, toch? Bovendien
leer je veel bij van elkaar en van de
bedrijven die je bezoekt.”
Laurien, jij bent ook alleen op
vakantie gegaan. Hoe hebben jullie
die keuze gemaakt?
Laurien: “Klopt. Ik ben met Groene
Kring twee weken naar Nieuw-Zeeland
gegaan. Dat is best lang, zeker om Koen
weg te houden van het bedrijf. Hij kent
namelijk alles van de machines en de
ventilatie van de stallen. We hebben hem
echt nodig als er iets fout loopt. Vlak
voor de reis naar Nieuw-Zeeland zijn we
nog samen op vakantie geweest, daarom
besloot ik zonder hem naar Nieuw-
Zeeland te gaan. Natuurlijk was ik niet
alleen, hé. Ik had gezelschap van een
hele groep Groene Kringers.”

Koen: “Ja, soms doen we dat. Vorig
jaar zijn we naar Hongarije gegaan. We
moeten dan wel heel wat plannen vooraf,
want alle werk moet kunnen gebeuren
zonder ons. Dat is best stresserend.
Soms vraag je je dan af of je niet beter
thuisblijft. Maar zodra we op vakantie
zijn, is het volop genieten.”
Laurien: “Als we op vakantie gaan, moet
dat goed gepland zijn. We moeten er
zeker van zijn dat het een rustige periode
is, dat alle planningen op tijd in orde
zijn en dat alle andere werknemers aanwezig zijn op de boerderij om ons werk
op te vangen.”
Wanneer is het dan het ideale
moment voor een break voor landbouwers?
Laurien: “Wij werken met een twee
wekensysteem. Dat wil zeggen dat
dezelfde taken om de twee weken terugkomen en dat je daartussen een paar
rustigere dagen hebt. Die dagen kunnen
we er wel eens tussenuit gaan. Maar bij
het werpen van de zeugen of insemineren
zijn we natuurlijk broodnodig op de
boerderij en staan we maar al te graag
tussen onze varkens.”
De coronacrisis gooit natuurlijk roet
in het eten. Zien jullie daardoor
nieuwe uitdagingen?
Koen: “Ons bedrijf heeft er niet veel van
gemerkt. Het werk ging door en onze
medewerkers bleven gelukkig ook actief.
Onze buitenlandse werknemers zijn net
voor het begin van de crisis hier gear
riveerd. Zij konden niet terugkeren naar
hun thuisland, dus bleven ze. Op financieel vlak zien we natuurlijk wel een
impact. De prijzen van het graan stijgen
en die voor de varkens dalen. Voor ons
is dat niet zo positief.” ◗

Bedrijfsprofiel
Koen en Laurien hebben een gesloten
varkensbedrijf met 2000 zeugen. Op
het bedrijf worden zeugen zowel als
biggen en vleesvarkens gehouden.
Ze zorgen voor de varkens samen met
Koens ouders en met enkele werknemers.

ID-kit Koen
•
•
•
•
•

Groene Kringgewest: Hoogstraten
Leeftijd: 31 jaar
Studies: Agro- en Biotechniek
Relatiestatus: in een relatie met Laurien
Hobby’s: iets gaan drinken met
vrienden en Groene Kring

ID-kit Laurien
•
•
•
•
•

Groene Kringgewest: Hoogstraten
Leeftijd: 27 jaar
Studies: Logopedie
Relatiestatus: in een relatie met Koen
Hobby’s: creatief bezig zijn in de tuin,
koersen met vriendinnen en Groene
Kring

Toekomstplannen
Het bedrijf werd onlangs uitgebreid met
een nieuwe stal. Dit is voorlopig de laatste uitbreiding. Koen en Laurien hopen
dat het bedrijf goed blijft draaien. De
grootte van het bedrijf is haalbaar voor
hun twee, de ouders en enkele werk
nemers. Dat houden ze graag zo.

Plannen jullie naast de Groene
Kringvakanties nog dikwijls andere
uitjes in?
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DE WISSEL

Het ondernemingsplan als fundament voor een goed bedrijf (5)

Hoe kies je de juiste
uitbatingsvorm?
De coronacrisis was voor velen een periode van bezinning. Uit
gesprekken met bedrijfsleiders bleek dat zij die tijd nuttig gebruikten om hun onderneming te analyseren – inhoudelijk, maar
ook de fundamenten van hun bedrijf. Is mijn uitbatingsvorm met
de bijbehorende fiscaliteit nog de aangewezen keuze?
Tabel Overzicht van de vennootschapsvormen en hun specifieke kenmerken
Maatschap

Comm.v + lo

Vof + lo

Bv + lo

Aansprakelijkheid

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Beperkt

Oprichtingsvorm

Onderhands

Onderhands

Onderhands

Notarieel

Personen (lo) of
vennootschap

Personen (lo) of
vennootschap

Vennootschap

Normale of landbouwregeling (lo)

Normale of landbouwregeling (lo)

Normale
regeling

Belastingen
Personen
		
Btw

Normale of landbouwregeling

✒ CHARLOTTE VANDAELE
SBB

Een belangrijke keuze
Wie start met een zelfstandige activiteit
of een bedrijf overneemt, kiest – vaak
snel en onbezonnen – voor een eenmanszaak of een vennootschap. Uit gemakzucht wordt die bedrijfsvorm in de rest
van de loopbaan niet meer in vraag
gesteld. In zo’n lange periode is de kans
nochtans groot dat er wetgevende
veranderingen zijn of dat de bedrijfs
activiteit of samenwerking wijzigt. In de
praktijk zien we dat het bij investeringsplannen, bij een generatiewissel of bij
een verhoogde belastingsdruk belangrijk is om stil te staan bij de gekozen
uitbatingsvorm.

Eenmanszaak of vennootschap
Een landbouwer die met zijn eenmanszaak investeert, is persoonlijk verbonden
aan deze investering. Dit betekent dat
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kredieten, toegekende VLIF-steun, btwrecuperatie en nutriëntenemissierechten
gekoppeld worden aan zijn persoon.
Indien een vennootschap een investering
uitvoert, wordt alles gekoppeld aan het
KBO-nummer van de vennootschap. Als
je dan in de volgende jaren beslist om
de zaakvoerder van de vennootschap te
wijzigen, is de administratie maar ook
de financiële impact merkelijk kleiner.

Gewijzigde vennootschapswetgeving
In mei 2019 maakte de bedrijfswereld
kennis met de grondig aangepaste
vennootschapswetgeving. Het aantal
vennootschappen werd fors gereduceerd
en de veelgebruikte landbouwvennootschap werd geschrapt. Op vraag van
de sector kwam er wel een alternatief,
doordat de ‘landbouwonderneming’
(afgekort als lo) erkend werd. Landbouwers kunnen voortaan niet alleen kiezen
voor een maatschap, maar ook voor een

onbeperkte aansprakelijkheid bij een
vof of comm.v of voor beperking van de
aansprakelijkheid bij een bv (zie tabel).
Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen door de FOD Economie
erkend worden als lo, toegevoegd aan
de gekozen vennootschapsvorm. Die
erkenning als lo is belangrijk in het kader
van de pachtwetgeving. Wie pachtrechten wil overdragen van een eenmanszaak naar een vennootschap heeft daar
wettelijk het akkoord van de verpachter
voor nodig, met als risico dat hij de
overdracht van de pacht weigert. De
erkenning als lo laat toe om persoonlijke
pachtrechten ter beschikking te stellen
van je vennootschap, zonder akkoord van
de verpachter. Voor vennootschappen
zonder beperking van de aansprakelijkheid biedt de lo-erkenning nog een belangrijk voordeel. De vof.lo of comm.vlo
hebben namelijk de keuze om ofwel
belast te worden onder de vennootschapsbelasting ofwel onder de personen
belasting (inkomsten/uitgaven of forfaitaire regeling).
Je moet weten dat de voordelige forfaitaire belastingregeling een gunst is,
maar geen verworven recht. Als de overheid bij een controle vaststelt dat het
verschil tussen het resultaat van de forfaitaire berekening en de realiteit te groot
is, kan het inkomen herzien worden en
belast volgens de progressieve tarieven
van de personenbelasting.
Landbouwers kiezen daarom steeds
meer voor de zekerheid, maar ook voor

In mei 2019 maakten
we kennis met de
aangepaste vennootschapswetgeving.

“Een maatschap was voor ons bedrijf
fiscaal het meest interessant”
Tom Penxten (30) van Groene Kring Fruittelers Zuid-Limburg volgde een
ingenieursopleiding en heeft een master Management. Na zijn studies
werkte hij 3 jaar op de veiling als teeltkwaliteitsverantwoordelijke. In 2017
besloot hij mee in het ouderlijk bedrijf te stappen: een bedrijf met ongeveer
30 hectare appels en peren, eigen sortering en bewaring.

Bij een generatie
wissel of grote
investering moet je
stilstaan bij de
uitbatingsvorm.
fiscale mogelijkheden en het dalende
tarief van de vennootschapsbelasting.
Sinds 2018 is het vast basistarief van
33% naar 25% gedaald en onder
bepaalde voorwaarden zelfs naar 20%.
Wie actief is in de vorm van een vennootschap, kan vrij eenvoudig omschakelen
van personenbelasting naar vennootschapsbelasting.

Bekijk het totale plaatje
Onder welke uitbatingsvorm werk je?
Tom: “Voordat ik in 2017 in het bedrijf
kwam, had mijn pa een eenmanszaak.
Die heeft hij opgezegd en we zijn samen
overgestapt naar een maatschap vanwege de voordelen van het forfaitaire
systeem van de landbouw.”
Heb je nog andere uitbatingsvormen
overwogen?
Tom: “We hebben niet echt naar andere
uitbatingsvormen gekeken omdat het
forfaitaire systeem ons voordelen biedt.
Een maatschap is bovendien eenvou
diger als het aankomt op erfrecht. Niet
dat dit nu al van toepassing is, maar bij
familiebedrijven moet je er wel rekening
mee houden.”
Wat zijn gebruikelijke uitbatingsvormen
voor fruittelers?
Tom: “Om mij heen zie ik veel eenmanszaken. Bedrijven met een tweede tak,

bijvoorbeeld sorteren, kiezen er soms
voor om die twee takken te splitsen.
Dan zijn de teelt- en het sorteerbedrijf
opgedeeld en hebben ze ook nog een
nv of lv.”
Wat zijn volgens jou de aandachts
punten bij een overname?
Tom: “Sowieso moet je goed voorbereid
zijn op de overname en de juiste opleiding
gevolgd hebben. Daarnaast is het bij
de overname belangrijk om rekening te
houden met broers en zussen. Het overnemen is al stressvol genoeg, het laatste
wat je dan wilt, is ruzie in de familie.
Betrek dus zeker een derde, onafhankelijke partij erbij en denk op tijd na over
de successieplanning en -rechten. Ik
raad ouders aan om zich daar zo breed
mogelijk over te informeren. Al denk ik
wel dat je beter niet meteen bij de overname al een keuze moet maken over
schenkingen. Laat alles even bezinken.”

In het kader van een generatiewissel, bij
belangrijke neventakken, bij successieplanning, met het oog op VLIF-steun of
om het risico te spreiden kan het raadzaam zijn om bedrijven te splitsen. Het is
hierbij eveneens belangrijk om rekening
te houden met alle deelaspecten, zoals
de mestwetgeving, de regels rond autonoom beheer, maar ook de fiscale regimes van de verschillende uitbatingsvormen.
De beste oplossing zal voor elk bedrijf
verschillend zijn. Trek daarom voldoende
tijd uit om de puzzel van je bedrijf te leggen, zeker wanneer je een investering of
een samenwerking overweegt. Zo kan
je met een gerust hart starten met de
nieuwe uitdaging.

L

Dit artikel is deel van een vijfdelige
reeks ‘Het ondernemingsplan als fun
dament voor een goed bedrijf’. Tweemaandelijks verschijnt hierover een
artikel in de rubriek ‘De Wissel’. Heb je
een vraag over dit artikel? Mail dan naar
hans.deschutter@groenekring.be.

Juni 2020 • Stiel •

11

5 LEDEN OVER DE CORONACRISIS

© SHUTTERSTOCK

GROENE KRING GESPOT

T hijs

De coronacrisis houdt ons nu
al enkele maanden in de ban.
Voor land- en tuinbouwers is
het geen aangename periode.
De prijzen van heel wat producten namen een duik en de
landsgrenzen gingen op slot
terwijl het werk wel gewoon
bleef doorgaan. Maar hoe
ervaren Groene Kringers die
crisis? Is het echt alleen
maar kommer en kwel?
We vroegen het aan
vijf leden uit vijf
sectoren.

SOS patat!
Vlaams-Brabant De coronacrisis
slaat hard toe in de hele land- en tuinbouw, dus ook in de aardappelsector.
Nu worden vooral de telers met lange
bewaring zwaar getroffen. De grote
vraag is wanneer deze markt zich
opnieuw zal herstellen. Eind 2020?
Of trekt dit nog veel langer door?

✒ Bastiaan Dehertogh
Lid Groene Kring Hageland

Bastiaan

Geen afname
garantie werkt in
op het moreel
West-Vlaanderen Bij heel wat WestVlaamse landbouwers die iedere dag
de grens over moeten naar hun bedrijf
in Frankrijk was er even paniek. De
varkensprijzen hielden gedurende de
crisis redelijk stand, maar niet voor lang.
Corona treft de varkenshouders erg
hard. Op hun gesloten bedrijf gaan
er iedere drie weken nieuwe biggen
in de vleesvarkensstal, maar dan
moeten er wel slachtrijpe varkens
plaatsmaken. Slechte prijzen hebben
we al eerder meegemaakt, maar
geen afnamegarantie krijgen werkt
in op ons moreel.

✒ Thijs Debeer
Voorzitter Groene Kring Veurne

Emiel

Je moet de
mensen bijna
wegjagen

Hogere prijs
door minder
import

Limburg De coronacrisis betekent
toch een hele verandering voor mijn
melkveebedrijf. Ik verkoop hoeve-ijs
en merk dat de meeste mensen veel
afstandelijker zijn. Je moet de klanten
anders behandelen: veel minder joviaal
en minder gastvrij. Nadat ze een ijsje
hebben gekocht, moet je ze bijna wegjagen, want ze mogen niet blijven zitten
op een bankje. Ik koos er daarom voor
om tijdelijk alleen nog op zaterdag te
openen in plaats van zes dagen per
week. Dat betekent ook een flinke
omzetdaling.

Oost-Vlaanderen Toen de corona
crisis begon, merkte ik dat er problemen
zouden ontstaan in de seizoenarbeid.
Begin maart vertrokken de meeste
seizoenarbeiders naar hun thuisland,
maar ze konden niet meer terugkomen
naar België. Ik vroeg me dus af hoe ik
de seizoenarbeid verder georganiseerd
zou krijgen. Anderzijds levert de crisis
wel een voordeel op. Doordat er minder
appels uit het zuidelijk halfrond geïmporteerd kunnen worden, krijg ik een
hogere prijs voor de mijne.

✒ Mathieu Steensels
Lid Groene Kring Maaskant

Mathieu

Lege stallen
zorgen voor een
stabiele prijs
Antwerpen Door de lockdown steeg
de vraag naar consumptie-eieren. Je
verwacht dan dat de prijs zal stijgen,
maar dat was niet het geval. Doordat de
verwerkende industrie stilviel, werden
ook die eieren als scharreleieren verkocht.
De prijs voor vleesveekuikens kelderde
eveneens. Bedrijven besloten om hun
stallen leeg te laten staan en 25%
minder kuikens op te zetten, zodat de
prijs toch zou stabiliseren. Ook de
export van broedeieren loopt moeilijk
sinds het begin van de crisis. Daardoor komen de eieren met veel ver
traging en dus met kwaliteitsverlies
op hun bestemming. Kortom, de
coronacrisis heeft een zeer grote
impact gehad en is nog steeds
duidelijk voelbaar in de hele pluimveesector.

✒ Emiel Vervaeck
Lid Groene Kring Hoogstraten
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✒ Laurens Tack
Kernlid Groene Kring Fruittelers
Waasland

Laurens
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FOCUS

In 2017 ging de familie Theunis-Rigot
van start met speelboerderij Ravot

“Kinderen betrekken
bij ons bedrijf
was onze droom”
Ines Theunis, die je misschien nog kent van het televisie
programma Boerenjaar op Vier, baat samen met haar mama
Catherine en zus Margo een landbouwbedrijf én een speelboerderij uit in Glabbeek. Kinderen, maar ook volwassenen,
beleven er een leuke vakantie op de boerderij terwijl ze
heel wat bijleren over het boerenleven.
© RAVOT

overleden. We hebben toen beslist om
het bedrijf voort te zetten en om de
droom van mijn mama in vervulling te
laten gaan.”

✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Hoe zijn jullie op het idee gekomen
om te starten met speelboerderij
Ravot?
Ines: “Vroeger hadden mijn papa en
zijn broer een vleesvee- en akkerbouwbedrijf. Mama was kleuterleidster en zocht
naar een nieuwe uitdaging. Ze wou bezig
zijn met kinderen en daar het bedrijf bij
betrekken. Mijn ouders maakten toen
plannen om als partners het bedrijf verder
uit te bouwen. Helaas sloeg het noodlot
toe, want mijn papa en mijn oom zijn

14
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Waarvoor kunnen mensen terecht
bij Ravot?
Catherine: “We richten ons voornamelijk op verjaardagsfeestjes, schoolbezoeken en zomerkampen. Maar we hebben
in ons aanbod ook picknicks voor het
gezin, vergaderingen, teambuildings en
zelfs trouwfeesten.”
Ines: “Kinderen kunnen kleine taakjes
uitvoeren op ons bedrijf, bijvoorbeeld
de dieren verzorgen. We willen de bezoekers zoveel mogelijk betrekken. Zo doen
we onder andere aan boerengolf. Daarnaast ontvangen we ook mensen met
jongdementie. Zij kunnen tot rust komen
op de boerderij.”
Margo: “Sinds kort heeft onze website
een reserveringsknop. Die geeft mensen
een overzicht van wat er wanneer vrij is.
Dat verlicht het werk van mama.”
Wie neemt welke taken op zich?
Ines: “Mama begeleidt vooral de groepen, scholen en verjaardagsfeestjes. Ze

Ines Theunis (midden) met haar mama Catherine en zus Margo.

doet ook administratief werk, zoals mails
beantwoorden. Ze neemt de begeleiding
en het onderhoud voor haar rekening,
maar Margo en ik helpen een handje.
Margo doet alles rond de marketing,
de sociale media en de kampen. Ik ben
vooral bezig met de dagelijkse taken op
ons landbouwbedrijf en met de rond
leidingen of teambuildings met
volwassenen.”
Moesten jullie veel investeren?
Ines: “Je kan het concept zo klein of
groot maken als je zelf wilt. Natuurlijk zijn
infrastructuur en materiaal belangrijk als
je scholen en kinderen wilt ontvangen.
Ook hebben we kosten voor onze communicatie, maar hier kunnen we wat

op besparen doordat Margo een deel
van dat werk doet.”
Catherine: “In 2017 hebben we onze
stal omgebouwd met een stroparcours,
een klimmuur en een tarwebak. Buiten
hebben we enkele speeltuigen geplaatst,
zoals tractors, schommels en een klimberg. Omdat de scholen gedurende het
hele jaar op bezoek komen, hebben we
ook moeten investeren in verwarming
voor de wintermaanden. Inventief zijn is
alvast een troef. Niet alles hoeft bijvoorbeeld spiksplinternieuw te zijn.”
Ines: “We hebben steeds geprobeerd
om onze investering te spreiden. Boekhoudkundig houden we de boerderij
en Ravot gescheiden, zo zien we of
bepaalde investeringen op dat moment

de moeite waard zijn. Het is ook belangrijk dat je je laat begeleiden. Je hoeft
heus niet bang te zijn om iets na te vragen bij mensen die er meer over weten.”
Hoe voeren jullie promotie?
Margo: “We zijn eigenlijk alleen actief
op Facebook en Instagram, maar we
hebben ook een website. Verder verloopt
de promotie voornamelijk via mond-totmondreclame. We doen ook actief mee
aan enkele evenementen, zoals Dag van
de Landbouw en De Smaakhoeve.”
Moeten jullie je aan veel wettelijke
verplichtingen houden?
Ines: “Je moet natuurlijk rekening houden met enkele vergunningen. Je moet

“Kinderen kunnen
taakjes uitvoeren
op ons bedrijf,
zoals de dieren
verzorgen.”
INES THEUNIS

☞
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CATHERINE RIGOT

☞ ook de verzekering en de boekhouding

© MARCO MERTENS

ID-kit Catherine Leeftijd: 52 jaar • Studies: bachelor Kleuteronderwijs
• Toekomstplannen: “Ik wil Ravot goed draaiende houden en nog werken
aan tal van projecten waar we al een tijdje op zitten te broeden, bijvoorbeeld ‘Kamperen op Ravot’.

© RAVOT

ID-kit Ines Groene Kinggewest: Hageland • Leeftijd: 25 jaar • Studies:
bio-ingenieur Landbouw, major Dier • Toekomstplannen: “We willen nog
extra investeren in speeltuigen en hopen dat er ook mensen zullen kunnen
kamperen op de boerderij. Daarnaast willen we ons survivalaanbod voor
volwassen en bedrijven uitbreiden. Tot slot willen we kinderen nog meer
al spelend laten leren. Daarvoor volgde mama al heel wat bijscholing.”

ID-kit Margo Leeftijd: 21 jaar • Studies: Marketing en Communicatie •
Toekomstplannen: “Ik ben bijna afgestudeerd, maar ik zie mezelf nog niet
meteen in de bedrijfswereld stappen. Ik wil dus nog iets bijstuderen. Ik
zou ook graag mijn steentje willen bijdragen aan Ravot en aan het nieuwe
vleesmerk dat we aan het ontwikkelen zijn.”

16

• Stiel • Juni 2020

steeds op de hoogte brengen van veranderingen die we doorvoeren. Daarnaast hebben we zelf een reglement
opgesteld waar onze bezoekers zich aan
moeten houden. Dat doen we om ons
zelf wat in te dekken, want veiligheid
primeert natuurlijk altijd.”
Staat de meeropbrengst in verhouding met de investeringen en het
extra werk dat erbij komt kijken?
Catherine: “Ondertussen wel, maar in
het begin was dat niet zo. Eerst was het
belangrijk om de mensen tot bij ons te
krijgen. We werkten hard en werden niet
echt betaald voor onze gewerkte uren.
De dienstverlening die we momenteel
bieden, brengt wel iets op.”
Ines: “Momenteel maakt oma nog mee
pannenkoeken voor de feestjes, maar
we moeten bekijken of dit haalbaar blijft.
We hebben nu iemand in dienst bij Ravot,
maar blijven tellen blijft belangrijk.”
Hebben jullie tips voor anderen die
een gelijkaardig initiatief op poten
willen zetten?
Catherine: “Je hebt het best een pedagogische achtergrond, of volg wat bijscholing daarrond. Je weet dan beter hoe
je kinderen educatief, leuk en leerrijk
kunt ondersteunen en begeleiden, met
respect voor de dieren.”
Ines: “Op financieel vlak moet je weten
hoe je ervoor staat en welke beperkingen
je hebt. Daarnaast moet je ook alle
veiligheidsnormen in acht nemen. Daar
laat je je het best in bijstaan.”
Margo: “We merken wel dat er enorm
veel interesse is om kinderen weer meer
te verbinden met de boerenbuiten en
de natuur. Een goede raad is om geen
grote investeringen te maken zonder
vooraf te toetsen of het concept zal aanslaan in jouw omgeving.”

L

www.speelboerderijravot.be

Dakloze
steenuil
zoekt
warm
nest

Een gift voor boerennatuur
is een duurzame investering
in de landbouw
Op landbouwbedrijven is de steenuil de ideale
partner om het ongedierte onder controle
te houden. Wist je dat hij tot drie muizen per
nacht kan opeten? Straf hé! Daarom plaatst
agrobeheercentrum Eco2 nestkasten bij
landbouwers. Dat doen we helemaal gratis.
Wil jij ons financieel steunen? Stort dan een
gift – groot of klein – op rekeningnummer
BE07 7360 0263 8666 van agrobeheer
centrum Eco2 met de vermelding ‘gift uil ST’.
Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal
attest dat recht geeft op een belastingvermin
dering van 45%. Bedankt voor je steun!

Met jouw gift* van 40 euro
plaatsen wij een nestkast

Diestsevest 40, Leuven, info@agrobeheercentrum.be

* fiscaal aftrekbaar

Starterscursus
Land- en tuinbouw
oogst

15%

KORTING

Starten of overnemen in land- of tuinbouw? In het bedrijf stappen van partner of ouders?
Ga voor optimale voorbereiding! Behaal je installatieattest in het kader van VLIF-steun.
De opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Info en inschrijven via agrocampus.be/starterscursus.

TYPE A: ALGEMENE WETGEVING, 100 UUR, 120 EURO
AVONDCURSUS: DINSDAG & DONDERDAG

bij inschrijving
vóór 15 augustus

START OP

ANTWERPEN

10 sept
15 sept

Wuustwezel

17 sept

Geel
Hoogstraten
St-Katelijne-W
Oostmalle

22 sept
24 sept

LIMBURG

VL-BRABANT

OOST-VL

Genk

Halle

Kinrooi
Lummen
Bocholt

Bekkevoort
Merchtem
Herent

Aalter
Sint-Niklaas
Eeklo
Ninove
Oudenaarde

Sint-Truiden

Gent
Lennik

WEST-VL

Poperinge
Torhout
Oedelem
Tielt
Roeselare
Alveringem

DAGCURSUS: MAANDAG TOT VRIJDAG , 3 WEKEN

ANTWERPEN

2–6 nov 2020
15–19 feb 2021
12–16 apr 2021
016239

© MARCO MERTENS

“Voor een speelboerderij heb je het best
een pedagogische
achtergrond.”

Geel

LIMBURG

VL-BRABANT OOST-VL

WEST-VL

Genk

Leuven
Diest

Roeselare

Aalter
Gent
Met steun van

Oogst kennis

 agrocampus.be  info@agrocampus.be  016 28 61 10
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FOCUS

Bij de bedrijfsverzorgers van Werkers
is je bedrijf in ervaren handen

Wie zorgt er voor
mijn bedrijf als
ik op vakantie ga?

zijds doen we de dagelijkse taken in
verschillende sectoren, zoals in de sierteelt, de varkens-, pluimvee-, paarden-,
fruit- en groentesector. Anderzijds doen
we ook gespecialiseerd agrarisch werk,
zoals klauwverzorging of stalreiniging.”
Wanneer kan je een beroep doen
op jullie?
Laurien: “We bieden vooral sociale hulp
wanneer de bedrijfsleider arbeidsongeschikt is wegens ziekte of een ongeval of
als gevolg van familiale omstandigheden,
zoals een huwelijk, geboorte, vakantie
of sterfte. Ondertussen hebben we zo’n
2000 leden. Ze betalen een verzekering
of lidmaatschap en krijgen daardoor de
keuze tussen verschillende formules,
gericht op welke hulp ze w
 anneer willen.
Je kan onze hulp dus eigenlijk zien als
een soort verzekering die je achter de
hand hebt.”

Wil je binnenkort even op vakantie, maar kan je je bedrijf niet
zomaar achterlaten? Klop dan eens aan bij Werkers. Zij sturen
dan een bedrijfsverzorger, die jouw taken overneemt. Werknemers Bert Slechten, Laurien Mombaerts, Johan Demaeght
en Tom Govaerts vertellen je hoe dat in zijn werk gaat.

© WERKERS

kanten van de weg. Daarnaast hebben
we op drie locaties een uitzendkantoor.
Die bedienen de ruime agrovoedingssector met de tijdelijke inzet van uitzendkrachten, jobstudenten en seizoenarbeiders.”

Van links naar rechts: Laurien
Mombaerts, Bert Slechten, Tom
Govaerts en Johan Demaeght.

✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Wat is Werkers precies?
Bert: “Werkers is een onafhankelijke
organisatie van Boerenbond en heeft drie
grote afdelingen: de bedrijfshulp, de aannemingscoöperatie en de uitzenddienst.
Onder de bedrijfshulp valt verlofhulp en
hulp bij ziekte of ongeval van de bedrijfsleider. Onder het aannemingswerk vallen dan weer landbouwers die met hun
machines aannemingswerk buiten de
sector uitvoeren, zoals het maaien van de

18
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Hoe is Werkers ontstaan?
Bert: “Na de mechanisatiegolf van de
jaren 50 en 60 hebben landbouwers zich
verenigd om bij elkaar in te springen als
het nodig was. Dat deden ze omdat de
sector kapitaalsintensief is en een bedrijf
niet zomaar mag stilvallen. In die tijd
waren er vooral gemengde bedrijven,
dus je kon vrij eenvoudig aan de slag
bij anderen. Zo ontstond de bedrijfshulp
in kleine kringen op diverse plaatsen in
Vlaanderen. In 1967 kwam er op initiatief
van Boerenbond een koepel voor die
bedrijfshulp. In het begin deed die koepel vooral administratief werk, maar vanaf
de jaren 80 nam agrobedrijfshulp zelf
arbeiders in dienst. Dat was nodig, want
niet iedereen had nog dezelfde machines
of dezelfde technische knowhow als
zijn buurman.”
Welke diensten biedt Werkers aan?
Tom: “We bieden vooral hulp aan. Ener-

“Werkers biedt
vooral hulp aan en
gespecialiseerd
agrarisch werk.”
TOM GOVAERTS

Wat zijn de voordelen van jullie
organisatie?
Laurien: “We streven ernaar dat landen tuinbouwers binnen de drie dagen
nadat ze ons gebeld hebben bedrijfshulp
aangeboden krijgen. In de praktijk lukt
het ons meestal al om de dag nadien
van start te gaan. Bovendien heeft elk
lid jaarlijks recht op 40 uur hulp aan het
sociaal tarief, gewoon om op vakantie te
gaan. Voorwaarde is wel dat ze dit twee
maanden op voorhand melden. Een
tweede voordeel is dat we beschikken
over ervaren bedrijfsverzorgers. De
bedrijfsverzorgers kunnen snel schakelen
en zijn capabel om de taken van de
bedrijfsleider tijdelijk over te nemen. Mits
ze een korte toelichting krijgen, pikken
ze courante taken zo op. Ook voor onze
bedrijfsverzorgers is die praktijkervaring
interessant, want velen van hen wensen
zelf ooit een bedrijf over te nemen. Daarnaast is onze voeling met de sector heel
belangrijk en zijn we als secretariaat en
als bedrijfsverzorgers er ons van bewust

Juni 2020 • Stiel •
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Werkers in cijfers
Hoeveel land- en tuinbouwers zijn lid van Werkers? In welke gevallen wordt beroep gedaan op
de bedrijfsverzorgers van Werkers? In welke sectoren is de hulpvraag het hoogst? Je ontdekt het
allemaal in deze infographic, gebaseerd op de cijfers van 2019.

☞ dat land- en tuinbouw geen ‘9 to 5’-job
is. Daarom proberen we steeds zo bereikbaar mogelijk te zijn voor onze leden.”
Bert: “We bieden ook heel wat voor
delen aan starters en nieuwe leden.
Starters kunnen bijvoorbeeld tijdens hun
eerste uitbatingsjaar een jaar lang gratis
lidmaatschap voor bedrijfshulp aan
vragen. Zo krijgt de jonge generatie
een duwtje in de rug. Daarnaast krijgen
bedrijven die voor het eerst lid worden
korting op hun lidmaatschap.”
Wat vinden jullie zo leuk aan de job?
Laurien: “Als werkplanner is het boeiend
dat we zo kort op de bal moeten spelen.
Werkzaamheden kunnen namelijk niet
wachten tot de boer genezen is. Het
geeft een goed gevoel als je dan snel
een bedrijfsverzorger op pad kunt sturen.”
Johan: “Heel goed gezegd! Ik heb
16 jaar als bedrijfsverzorger gewerkt
alvorens ik consulent werd. Dat helpt
me om nieuwe bedrijfsverzorgers te
begeleiden en tips te geven.”
Tom: “Soms belt er iemand om te zeggen dat hij blij was met de hulp die we
geboden hebben. Daar doen we het
voor. Daarnaast is het een afwisselende
job. Ik moet mensen opleiden, scholen
bezoeken en kom met veel landbouwers
in contact.”
Hoe zit het met de bedrijfshulp
tijdens deze coronacrisis?
Bert: “We merken dat heel wat aan
vragen voor vakanties en voor operaties
uitgesteld zijn, maar de landbouwsector
blijft draaien, ook tijdens de corona
crisis. We proberen natuurlijk zo goed
mogelijk maatregelen te nemen om zo
de best mogelijke hulp te bieden. Daarom wil ik onze bedrijfsverzorgers even
bedanken, want zij h
 ebben hun werk op
een professionele manier voortgezet
tijdens deze bizarre periode.”

L
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“Mensen helpen is het leukste
aan deze gevarieerde job”
Joyce Bastiaansens (21) van Groene Kring Hoogstraten werkt als
bedrijfsverzorger bij Werkers. Die job doet ze met veel plezier. Ze geeft
ons een korte blik achter de schermen.
Joyce, waarom ben jij aan de slag
gegaan als bedrijfsverzorger bij Werkers?
Joyce: “Toen ik mijn zoektocht naar werk
startte, kende ik Werkers niet. Ik wou
iets doen met dieren, maar ik had geen
idee welke mogelijkheden er waren.
Via een Groene Kringvriendin kwam ik
terecht bij Tom Govaerts van Werkers.
Hij vertelde me wat een job als bedrijfsverzorger inhoudt. De bal ging aan het
rollen en ondertussen doe ik de job al
2,5 jaar.”
Wat is de grote meerwaarde van een
bedrijfsverzorger?
Joyce: “Thuis hebben we mestkalveren,
dus met die sector ben ik vertrouwd.
Ik stelde me in mijn job meteen open
om bij te leren en te werken in andere
sectoren. Daarvoor moest ik me wat
bijscholen en inwerken. Het allerleukste
aan deze job is dat ik boeren kan helpen.
Het werk van bedrijfsleiders die voor

een korte of langere periode uitvallen,
probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren. Zo weten zij dat hun bedrijf tijdelijk
wordt opgevangen door iemand die
de stiel kent en die ze dus ook kunnen
vertrouwen.”
Vanwaar de keuze om op meerdere
bedrijven te werken?
Joyce: “Afwisseling vind ik zeer belangrijk en zo leer ik ook veel bedrijven
kennen. Elke landbouwer voert dezelfde
taken toch op een andere manier uit en
dat is interessant om te zien. Ik leer op
die manier ook meerdere aanpakken.”
Wat zijn je toekomstplannen?
Joyce: “Ik ben op zoek naar een eigen
huisje. Ik heb nog niet beslist of ik een
bedrijf zou willen overnemen. Dat zal
deels afhangen van mijn toekomstige
partner en zijn job. Zolang het kan, wil ik
mijn job bij Werkers blijven doen.”

2052

1265

89

74.951 uur

Leden

Dossiers

Bedrijfsverzorgers

Geleverde bedrijfshulp

Verdeling van de dossiers volgens hulpvraag

Verdeling van de geleverde hulp volgens sector

Ziekte, ongeval en familiale omstandigheden

341

Rundvee52%

Gespecialiseerd werk, hoefkappen, koeien scheren en stalreiniging 304

Varkens32 %

Verlof301

Sierteelt10 %

Flexwerk176

Andere (pluimvee, akkerbouw, fruit en tuinbouw)

6%

Bijscholing102
Opvanghulp26
Bevalling en overlijden

14

Ramp1

629
546

508

117

Leden in Vlaanderen
per provincie

22.456
250

18.468

16.430

4601

11.637

Geleverde bedrijfshulp in Vlaanderen
per provincie in uur

Starters kunnen tijdens hun eerste uitbatingsjaar
een jaar lang gratis lidmaatschap voor bedrijfshulp
aanvragen ter waarde van 418 euro.
Juni 2020 • Stiel •
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De familie David verhuurt vakantiewoningen

“We bieden onze
gasten een oase van
landelijke rust”
Corneel David van Groene Kring Diksmuide is vorig jaar afgestudeerd. Nu baat hij samen met zijn ouders een biologisch
melkveebedrijf met vakantiewoningen uit. Daarnaast hebben
ze ook een kinderboerderij en een hoevewinkel. Zo kunnen
gasten volop genieten van de landelijke rust.

© CORNEEL DAVID

Daarnaast hebben jullie ook een
kinderboerderij.
Corneel: “Klopt! Daar zijn mijn ouders
in 2000 mee gestart. Ze ontstond uit
een uit de hand gelopen hobby van mijn
vader. Hij begon met wat vogels en kippen, maar toen er enkele mensen kwamen aankloppen voor de kippen, bleek
dat er meer uit het concept te halen
was. Nu is er aan de kinderboerderij en
’t Kakelend Kippenmuseum ook een
cafetaria. Momenteel zijn we daar nog
een kleine dierentuin aan het bijmaken.”
Corneel David

✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

CORNEEL DAVID
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“Airbnb neemt de administratie en een stukje
promotie van de vakantiewoningen op zich.”

Corneel, hoe is het idee van de
vakantiewoningen op de boerderij
ontstaan?
Corneel: “We hebben een biologisch
melkveebedrijf, maar mijn ouders droomden er ook altijd van om vakantiegangers
te ontvangen. Met die droom gebeurde
lange tijd niets, tot de woning van onze
overbuur te koop kwam. Dat huis ligt
pal tussen de weides waar onze koeien
grazen en ons bedrijf. We twijfelden niet,
kochten het huis en maakten er een
vakantiewoning van.”

Wat heeft de boerderij en vakantiewoning te bieden aan de gasten?
Corneel: “Allereerst bieden we onze
gasten een oase van landelijke rust,
met een uitzicht op de koeien vanuit hun
tuin. Daarnaast kunnen er 32 personen
verblijven in onze vakantiewoningen.
Die kunnen opgesplitst worden in vijf
individuele woningen, met elk eigen
voorzieningen. Naargelang de grootte
van de groep kunnen we verschillende
delen verbinden. Alle vakantiegangers
krijgen ook gratis toegang tot onze kinderboerderij. Daarnaast hebben we een
hoevewinkel met kaas, hoeve-ijs, eitjes,
advocaat … We hebben nog plannen
om te investeren in een hoeveautomaat,

☞
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Anne-Sophie Labis
MASTERCHEF
Anne-Sophie is onze nieuwe Groene Kringkok. Haar
ouders hebben een gemengd bedrijf met melk- en
vleesvee, dat ondertussen door haar zus overgenomen
werd. Ze werkt bij Ardo in Ardooie (vriesverse groenten,
kruiden en fruit) en klauwverzorging van runderen is
haar hobby. Ze kookt al van jongs af aan voor haar
ouders en zus. Liefst maakt ze desserts. Sinds kort
woont Anne-Sophie samen met haar vriend Jens Van
Melle vlak bij het melkveebedrijf van zijn ouders in
Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke).

“Vakantiegangers
krijgen gratis
toegang tot onze
kinderboerderij.”
CORNEEL DAVID

☞ zodat zowel de vakantiegangers als de
passanten kunnen genieten van onze
producten.”
Wie neemt welke taken voor zijn
rekening?
Corneel: “Dit is het eerste jaar dat ik
thuis ben van school en fulltime meehelp
op het bedrijf. Papa en ik houden ons
bezig met het biologisch melkveebedrijf,
de voederteelten voor het melkvee en de
kinderboerderij. We verdelen de taken
onder elkaar. Mama doet het grootste
deel van de vakantiewoning, de cafetaria
van het kippenmuseum en de hoevewinkel.”
Vroeg die vakantiewoning een grote
investering?
Corneel: “Naast de aankoop van het
gebouw, moest er binnenin ook nog wat
gebeuren om het huis om te bouwen
tot een vakantiewoning. We hebben de
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kosten wat kunnen drukken door veel
van de werken zelf te doen, maar hebben
wel geïnvesteerd in aparte badkamers
en keukens in de vijf aaneensluitende
huisjes. Daarnaast heb je nog een aantal kleinere investeringen waaraan je
eerst niet denkt, zoals bedlinnen, servies,
badhanddoeken …”
Zijn er heel veel wettelijke
verplichtingen?
Corneel: “Vooral de vergunning aanvragen is geen simpele klus. Bij ons
duurde het vijf jaar voor de aanvraag
werd goedgekeurd. Daarnaast moet je
voldoen aan wettelijke verplichtingen,
zoals brandveiligheid.”
Staat de opbrengst in verhouding
tot de investeringen en het extra
werk dat erbij komt kijken?
Corneel: “We zijn nog niet zo lang bezig,
maar normaal verdient zo’n investering

ERWTEN

2356 hectare

zich wel terug. We hadden namelijk een
heel goede start en waren voor een
lange tijd volgeboekt. De coronacrisis
heeft wel roet in het eten gegooid. We
liggen nu al enkele maanden stil, maar
hopen snel weer te starten. We zijn zeer
tevreden over het succes van ons project.
Toch wil ik nog even meegeven dat het
extra werk niet te onderschatten is.”

AREAAL De erwtenteelt voor industrieel
gebruik besloeg in 2017 een oppervlakte van
2356 hectare. Daarmee zijn erwten een van
de belangrijkste industrieteelten.
Bron: Landbouwrapport, LARA 2018

25 recepten

Hoe voeren jullie promotie?
Corneel: “De boekingen gebeuren via
Airbnb. We moeten dan een deel van
onze inkomsten afstaan, maar in ruil
neemt Airbnb de administratie en een
klein stukje promotie op zich. Ze maken
bijvoorbeeld reclame via hun Facebookpagina. Zelf doen we wat aan mondtot-mondreclame en hebben we een
website van ’t Kakelend Kippenmuseum
en van de vakantiewoningen, maar daar
kan je niet op boeken.”

CONSUMPTIE Ben jij ook zot van erwten,
maar heb je geen inspiratie om de groente klaar
te maken? Dagelijkse Kost presenteert wel
25 gerechten waarin erwten de show stelen.
Keuze te over!
Bron: dagelijksekost.een.be

19de eeuw

Wat vind je het leukste aan de
vakantiewoningen en de kinderboerderij?
Corneel: “Ongetwijfeld het afwisselende
werk en de sociale contacten met de
vele bezoekers, die trouwens uit binnenén buitenland komen.”
Heb je nog een leuke anekdote?
Corneel: “Een koppel dat in het begin in
onze vakantiewoning verbleef, vond dat
zo’n goede ervaring dat ze vijf maanden
aan een stuk telkens voor een weekend
per maand hier op logies kwamen.”

L www.kakelendkippenmuseum.be
www.vakantiewoningendenoverkant.be

GENETICA De Oostenrijkse bioloog Gregor
Mendel (1822-1884), die de ‘vader van de
genetica’ wordt genoemd, deed veel van zijn
onderzoeken op erwten. Hij onderzocht met
kweekproeven de overerving van eigenschappen.
Je kan dus zeggen dat erwten tot de basis
wetten van de genetica hebben geleid.

Hartige ovenschotel
met doperwten
Ingrediënten
500 g gemengd gehakt, 400 g bloemige aardappelen, 2 wortelen,
2 uien, 200 g doperwten, 150 ml kippenbouillon, 75 ml melk, 50 g
gemalen kaas, 35 g bloem, boter, olijfolie, nootmuskaat, peper, zout

Bereiding gehaktmengsel
1 Pel en hak de uien.
2 Bak de uien en het gehakt in olijfolie.
3 Schil de wortelen en snij ze in blokjes. Voeg ze toe aan het gehakt
en bak ze even mee.
4 Bestrooi het gehaktmengsel met de bloem en roer goed.
5 Los het bouillonblokje op in 150 ml water en voeg dit toe aan het
mengsel.
6 Roer er de erwten door en kruid met peper en zout.

Bereiding puree
1 Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water.
2 Pureer de aardappelen met de melk en een klontje boter.
3 Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

Bereiding ovenschotel

© SHUTTERSTOCK

ID-kit Corneel Groene Kringgewest: Diksmuide • Leeftijd: 21 jaar • Studies: bachelor
Agro- en Biotechnologie Landbouw • Toekomstplannen: “We willen verder investeren in
een hoeveautomaat die ter beschikking staat van zowel de bewoners van onze vakantiewoning als de passanten. We willen ook ons landbouwbedrijf nog meer betrekken bij de
vakantiewoning en meer openstellen. Daarnaast willen we vooral blijven doen wat we
doen, maar er zijn natuurlijk altijd nog dingen die beter kunnen.”

VAN BOER TOT BORD

1
2
3
4

Verwarm de oven voor op 190 °C.
Vet een ovenschaal in met boter en doe er het gehaktmengsel in.
Verdeel er de puree over en bestrooi met de gemalen kaas.
Plaats de ovenschotel 30 minuten in de oven.
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ĖĖN MAAND BEROEMD

BRUGGE

Nick Van Doorne wacht nog steeds op een datingapp
zoals Tinder voor Groene Kringers.
Gewest
Brugge
seerden we vroeger ook nog een
boerenquiz.

5

Gewesttradities

We sluiten elke vergadering en
activiteit af met een fris pintje, want we
babbelen graag wat na. We vertelden
net dat het Polderfest een van onze
toptradities was. Hopelijk staat het in
de toekomst nog eens opnieuw op de
planning.

6

Tijdens onze startactiviteit organiseren we een interessant bedrijfsbezoek
en trakteren we, bijvoorbeeld op een
hoeve-ijsje. Zo proberen we zo veel
mogelijk leden warm te maken om zich
opnieuw in te schrijven bij ons gewest.
Daarnaast zijn we een sociaal en open
gewest. Iedereen kent elkaar en praat

Groene Kring Brugge

1

De kern

Dit werkjaar is de kern gestart met
enkele nieuwe, enthousiaste kernleden.
Bart en Nick zaten al langer in het
bestuur. Maaike, Renaat en Wim vervoegden deze twee heren enkele maanden geleden. Hopelijk kan de kern nog
uitgebreid en verjongd worden. Iedereen
die zich geroepen voelt, mag gerust
eens bellen of langskomen.

bedrijven: melkvee, varkens, vleesvee,
akkerbouw, gemengde bedrijven … Dat
komt doordat de verschillende grondsoorten in ons gewest het interessant
maken om te boeren. Boven Brugge heb
je voornamelijk zware poldergrond, voor
Brugge heb je dan weer lichte zandgrond.
Wij zijn misschien niet het grootste
gewest, maar we zijn wel een leutige
bende. Iedereen is van harte welkom!

2

3

Onze leden

Momenteel hebben we een vijftigtal leden. Ze komen uit veel soorten
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Activiteitenaanbod

We proberen hoofdzakelijk informatieve vergaderingen te organiseren,

want we merken dat onze leden daarin
het meest geïnteresseerd zijn. Die vergaderingen koppelen we meestal aan
een bedrijfsbezoek, want dat maakt
alles wat boeiender. Daarnaast hebben
we aandacht voor ontspannende acti
viteiten. De opkomst daarbij is nogal
wisselend, maar onze escaperoom
was wel een hoogtepunt.

4

© GK

“Positiviteit en leute alom in Brugge die scone”
In het noorden van de provincie West-Vlaanderen, van Beernem
tot Zuienkerke, langs de E40 en E403 vinden we Groene Kring
Brugge. Dit leutige gewest telt vijftig leden, die regelmatig op
bedrijfsbezoek gaan en deelnemen aan interessante activiteiten.
Hoog tijd voor een kennismaking!

Ledenbindingstip

7

Anekdotes

Vorig jaar waren we als eersten
aanwezig op het nationaal kampioenschap Held van ’t Veld. We wachten
wel nog steeds op de zuipbeker van die
zaterdagavond. Daarnaast gingen we
een aantal jaar geleden op bedrijfs
bezoek in Diksmuide en gingen we met
z’n allen barbecueën. Onderweg ver
loren we jammerlijk genoeg een lading
stoelen op de autosnelweg. Bart ziet
ze nog altijd vliegen! De stoelen, voor
alle duidelijkheid.

8

Op het verlanglijstje

Een tractorrondrit lijkt ons een
toffe activiteit, die we bovendien snel
kunnen organiseren. Dat staat dus zeker
op ons verlanglijstje. Daarnaast hebben
we nog enkele zotte ideeën, zoals een
weekendje weg om bedrijven te bezoeken, activiteiten te organiseren en te
verbroederen met een ander gewest.
Een uitstapje naar Limburg willen we
ook graag eens doen. Tot slot is Nick
nog steeds aan het wachten op een
Tinder voor Groene Kringers.

9

Topactiviteit

Uiteraard doen we onze uiterste
best om van elke activiteit een top
activiteit te maken, maar dit werkjaar
stak onze startactiviteit met bedrijfs
bezoek aan de Jerseyhoeve er met kop
en schouders bovenuit. Vroeger organiseerden we ook ons Polderfest. Helaas
hebben we dat evenement de voorbije
twee jaren niet meer gedaan door
tijdsgebrek en door te lage inkomsten
van vorige edities. Daarnaast organi-

met iedereen. Nieuwe leden komen dus
meteen in een warme groep terecht.
Als jij nog ledenbindingstips hebt, mag
je die ons altijd bezorgen.

Tips voor andere gewesten

Goed begonnen is half gewonnen!
Een goeie startactiviteit levert direct een
goeie start voor een heel jaar. Diversiteit
in de activiteiten is ook heel belangrijk.
Bedrijfsbezoeken zijn altijd interessanter
dan louter informatieve vergaderingen,
want het is altijd leuker om van andere
bedrijven te leren.

De leden van Groene Kring Brugge
in volle actie tijdens de nationale
Held van ’t Veld 2019.

✒ AURELIE NEIRYNCK
CONSULENT GROENE KRING

Aantal leden
50

Voorzitter
Nick Van Doorne (28)

Secretaris
Maaike Dhaens (30)

Penningmeester
Renaat Schouteeten (22)

Kernleden
Nick Van Doorne (28), Maaike Dhaens
(30), Renaat Schouteeten (22),
Bart D’Hondt (29), Wim Van De
Sompele (26)

Aantal activiteiten per jaar
10

Niet te missen activiteit
Startactiviteit

Gewestlokaal
Bij Bart, in de smisse van D’Hondt
Mechanics

Meer info nodig?
Contacteer Nick Van Doorne
T 0472 64 10 52
E nickvandoorne@hotmail.com
www.facebook.com > Groene Kring
Gewest Brugge
www.groenekring.be/beweging/
gewesten/brugge

ID-KIT
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PROVINCIEGEHEIMEN
✒ DORIEN DICKENS

✒ LIEKE BOEKHORST

✒ LENE CILLEN

✒ AURELIE NEIRYNCK

ANTWERPEN
dorien.dickens@groenekring.be

LIMBURG
lieke.boekhorst@groenekring.be

VLAAMS-BRABANT
lene.cillen@groenekring.be

OOST- EN WEST-VLAANDEREN
aurelie.neirynck@groenekring.be

© MATTY VEULEMANS

Antwerpen Dit is alweer de laatste
Stiel van dit werkjaar. Als je het mij
vraagt is dit werkjaar voorbij gevlogen
en vooral heel vreemd geëindigd. We
hopen, duimen en wachten nog steeds
op positief nieuws voor de aankomende
zomermaanden. Toch hebben we in
de tussentijd niet stilgezeten achter de
schermen. Samen met Boerenbond
Antwerpen en Ferm voor agravrouwen
hebben we ons provinciaal vormingsprogramma opgesteld. Nog niet alle
datums en locaties zijn bekend, maar
het ziet er veelbelovend uit. Ik pikte
er enkele thema’s uit en zal mee mijn
schouders zetten onder twee avonden.
Eentje over onderhandelen, pacht, de
uitgestelde vorming over bebouwing in
agrarisch gebied en eentje over boeren
met buren, de relatie tussen boer en
buur, en buur en landbouwbedrijf. Hou
voor meer info zeker de kalenders in
Stiel en Facebook in de gaten.

Merci Hanne!
Antwerpen Tom De Cock van radiozender MNM wilde zijn radiocarrière
afsluiten met een Jongeboerentoer. Eind
mei bezocht hij doorheen Vlaanderen
verschillende Groene Kringers. Ook bij
Hanne Van Looveren in Wuustwezel
hielt hij halt. Hanne leerde Tom allerlei
nieuwtjes over de sector en vertelde met
passie en enthousiasme hoeveel ze van
haar varkens houdt. Top gedaan Hanne!
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Coronacrisis biedt kansen
Limburg Tijdens de coronacrisis lijkt
alles soms langzamer te gaan, maar toch
biedt deze crisissituatie ook veel kansen.
De trein met kansen komt dagelijks voorbij, je moet er alleen durven opspringen.
Natuurlijk vult ieder (landbouw)bedrijf
dat op een andere manier in. De ene gaat
nog meer naar verbreding, de andere
zal zijn bedrijfsvoering optimaliseren en
voor efficiëntie gaan. De universiteit van
Wageningen ontwikkelde hiervoor een
model (zie figuur).
De basis is een (kosten)efficiënte
bedrijfsvoering (herfundering), bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken
van het eigen land en te zorgen voor
een goede diergezondheid. Daarnaast
is er aandacht voor verbreding. Daarbij
kun je denken aan educatie, toerisme
of het inpassen van natuur op je bedrijf,
bijvoorbeeld via het plattelandsontwikkelingsprogramma. Als laatste is het
mogelijk om via verdieping te werken
aan de korte keten, zoals hoeveverkoop
en streekproducten, alleen of in samenwerking met andere agrarische ondernemers en ketenpartijen.
Voor ieder bedrijf zullen er andere kansen zijn en het is de kunst om ze te grijpen. “Het is niet de sterkste die overleeft,
noch de intelligentste. Het is degene
die zich het beste kan aanpassen”, zei
de bekende natuurwetenschapper
Charles Darwin ooit.

Avond voor kernleden

© GK

Kobe en Evert blijven
nog eventjes

Oost-Vlaanderen Onze provinciaal
voorzitter Andries Colman mocht op
27 mei maar liefst 28 kaarsjes uitblazen!
Andries is sinds begin 2018 voorzitter
van de provincie en dat wil hij deze
zomer met ons vieren, samen met zijn
verjaardag! Op 6 augustus vindt de
avond voor kernleden plaats in het provinciaal kantoor van Oost-Vlaanderen.
Tijdens deze avond kan je een vorming
over ons digitaal platform Click volgen
en vervolgens iets drinken op kosten
van onze voorzitter. Zet deze datum dus
in koeien van letters in je agenda en
herinner Andries er af en toe aan dat
belofte schuld maakt. Tot dan!

Vlaams-Brabant Door de coronacrisis
verschuift er veel in onze Groene Kringplanning. Enkele maanden geleden kondigde ik al aan dat we tegen de zomer
op zoek zouden gaan naar een nieuwe
voorzitter en ondervoorzitter voor Groene
Kring Vlaams-Brabant. Gezien de huidige omstandigheden zullen we dit pas
volgend najaar doen. Tot zolang houden
Kobe Ruell en Evert Van Crombrugge
de touwtjes nog even in handen en zorgen we er samen voor dat het volgende
werkjaar vlot van start kan gaan. Onze
gewesten lieten alvast weten dat ze veel
zin beginnen te krijgen om activiteiten
te organiseren.

Ik zal me deze zomer voorbereiden
op het nieuwe voetbalseizoen.

Uitwisselen met collega’s
over sectordossiers

Op 6 augustus kunnen kernleden
een vorming over ons digitaal platform Click volgen.

Vlaams-Brabant We hebben nog
enkele plekjes vrij in onze provincie voor
mensen die mee willen nadenken over
sectordossiers. We zijn op zoek naar
leden die vrije plekjes in de werkgroepen
‘vleesvee’ en ‘pluimvee’ willen opvullen.
Deze werkgroepen – die bestaan uit
15 personen, met telkens
3 leden uit elke provincie –
komen 5 à 6 keer per jaar
samen. Ben je actief in
een andere sector, maar
ben je wel geïnteresseerd
in onze sectorale werkgroepen? Geef dan
zeker een seintje via
lene.cillen@groenekring.be.

Ga dieper in op belangrijke
sectordossiers
Oost-Vlaanderen Ook in OostVlaanderen komen er vanaf volgend
werkjaar enkele plaatsen vrij in de werkgroepen. Wil je graag voor deze provincie een mandaat uitoefenen in een van
de sectorale werkgroepen? Wil je graag
dieper nadenken over sectorspecifieke
dossiers? Laat me dan snel iets weten.
Stuur me ook gerust een e-mailtje als
je nog bijkomende vragen hebt.
© SHUTTERSTOCK

Vormingsprogramma

Wist je dat …

Vlaanderen,
mijn vakantieland
West-Vlaanderen Gezien de coronaperikelen zal de zomer er ook voor mij
een tikkeltje anders uitzien in mijn eerste
zomervakantie als Groene Kringconsulent. In juli neem ik enkele weken vrij om
wat aan vakantie in eigen land te doen.
Zo wil ik graag de Vlaamse velden al
wandelend en fietsend verkennen. Tips
over mooie routes en pittoreske dorpjes
zijn altijd welkom! Daarnaast zal ik me
deze zomer ook voorbereiden op het
voetbalseizoen dat er aankomt. Mijn
damesploeg promoveert namelijk naar
tweede provinciale, dus ik zal de zomervakantie goed kunnen gebruiken om extra
aan mijn conditie te werken. Bovendien
verlaat ik in het najaar het ouderlijke nest
en ben ik een eigen plekje aan het zoeken. Ondanks alles heb ik dus een goed
gevulde zomer. Hopelijk jullie ook?

t Klaas S het best gefotografeerd
wordt door een man? Hij anders
afgeleid wordt door de decolleté van
de fotografe?
t Brecht B enthousiast was dat
Seksuolotte op bezoek kwam op zijn
bedrijf?
t Kobe R de voordelen van online
vergaderingen maximaal benut? Hij
tijdens een nationaal bestuur in zijn
zetel comfortabel een dutje kan doen?
t Jolien D best zenuwachtig was
voor het bezoekje van Tom De Cock,
maar ze het uiteindelijk supergoed
heeft gedaan?
t Tom De Cock van MNM heel wat
schuiven gestegen is bij onze Groene
Kringers? Nu ook heel Vlaanderen
weet dat boeren houden van Nederlandstalige carnavalsmuziek?
t Frits S meedoet aan Boer zoekt
Vrouw?
t Pieter M ook bij online vergaderingen de smoes gebruikt dat het druk
is op de weg?
t Toine V papa wordt van een
tweeling? Hij zo ineens zijn aantal
kinderen verdubbelt?
t ze bij Graafwerken Degrauwe een
beetje moeten opletten dat ze hun
vingers nergens tussen steken?
t Groene Kringers graag in elkaars
bubbel zitten?
t de dieren van Groene Kringers nu
ook al naar de consulenten bellen?
Lene C wakker werd met een voicemailbericht van loeiende koeien?
t Kristof DB zijn lieverdje en tijgertje heel hard gaat missen als hij stopt
bij Groene Kring? Dit toch nog even
in Stiel moest?
Heb jij ook leuke wist-je-datjes?
Mail ze als de bliksem naar
tijdschrift@groenekring.be. Doen!
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Na ruim drie maanden kunnen we weer Groene Kringactivi
teiten organiseren. Dat zal nog steeds onder bepaalde voorwaarden moeten, om zo het coronavirus niet per ongeluk te
verspreiden. Hou de nationale Facebookpagina van Groene
Kring en die van je gewest in de gaten voor de laatste updates
in verband met activiteiten en evenementen. Tot binnenkort!

WEDSTRIJD

Maak kans op een dartbord
met stalen pijlen
We geven 3 exemplaren weg!

Wedstrijdvraag: wat is
het nieuwe alternatief voor
een landbouwvennootschap?
Mail je antwoord vóór 2 juli naar wedstrijd@groenekring.be.

✃

Maak een vlotte start met
de starterscursus

“Het ga je goed
hierboven,
Henri!”

Ruben Nemegheer
º Tielt, 1 september 1993 – † Deinze, 19 april 2020

“Ruben, je was jarenlang actief lid bij Groene Kring
Tielt, waar je ook al vijf jaar glansrijk de voorzittersrol op je nam. Je was gepassioneerd door de landbouwstiel, een trotse opvolger voor de Aardappelhoeve
en een organisatorisch talent, zowel professioneel
als in het verenigingsleven. ‘Alles komt altijd goed’,
was een van je vaste uitspraken. Ruben, je was een
graag geziene jonge gast met een gevoel voor humor,
die al eens graag de bloemetjes buiten zette met zijn
maten. Daarnaast was je een trouwe supporter van
Club Brugge en liefhebber van het veldrijden. Bussen
regelen was wel niet je sterkste kant. Zo stond het
gewest eens een uur te wachten op een bus die volgens jou zeker gereserveerd was. We hebben er nog
vaak samen om gelachen. Ruben, je stond dag en
nacht paraat voor iedereen. Je was iemand om naar
op te kijken. Zoals je hebt geleefd, zo heb je ons
verlaten. Je blijft voor altijd onze voorzitter. We gaan
je missen, Petatje!”

De beste voorbereiding voor jouw start in land- of tuinbouw?
De starterscursus van Groene Kring en AgroCampus!
Vorig jaar vonden meer dan honderd deelnemers hun weg
naar de starterscursus, telkens met een eigen reden om
eraan te starten. Een aanrader volgens ex-cursisten!
Suzanne Thomassen (volgde vorig jaar type A en B): “Het
leiden van een landbouwbedrijf vraagt ook heel wat administratie, waar ik als nieuwkomer helemaal niks over wist. Zonder
de cursus was ik er waarschijnlijk verloren in gelopen. De
cursus bracht meer inzicht en overzicht in alle processen die
voor én achter de schermen lopen. En dat zijn er zoveel meer
dan het voor een buitenstaander lijkt op het eerste gezicht.”
Jolien Driessens (volgde twee jaar geleden type A en B):
“De type B-cursus is heel praktijkgericht en sectorspecifiek.
Dat maakt hem zeer interessant. Hoewel ik al actief ben in de
sector, heb ik toch nieuwe dingen geleerd, nieuwe contacten
gelegd en kansen voor mijn bedrijf gespot. Een aanrader!”

L

agrocampus.be/starterscursus,
info@agrocampus.be of 016 28 61 10

Henri Prosmans
º Tongeren, 2 juni 1993 – † Heers, 17 april 2020

“Henri, op vrijdag 17 april, als een donderslag bij heldere hemel, vernamen we
jouw plotse overlijden. Het is nog steeds
heel onwezenlijk dat we je niet meer
zullen tegenkomen op onze activiteiten.
Je deed steeds mee met volle goesting
en kon iedereen charmeren met je vlotte
persoonlijkheid. Jezelf verkopen was
geen probleem. Iedere Zuid-Limburgse
Groene Kringer had je visitekaartje op
zak en als er kippen geslacht moesten
worden, wisten ze jou te vinden. Ook in
Herstappe en omstreken was je er heel
graag bij. Met je quad in het veld had
je alle activiteiten gezien. Heel wat staal
nemers werden zorgvuldig in de gaten
gehouden, zoals alleen jij dat kon. We
zullen je aanwezigheid en behulpzaamheid erg missen, maar je zal er toch altijd
een beetje bij zijn. Daar zijn we zeker
van. Vergeten doen we je nooit! Het ga
je goed hierboven, Henri!”

✒ Bestuur Groene Kring Tielt
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Activiteiten toegelaten!

OPLEIDING IN DE KIJKER

© FAMILIE PROSMANS

ACTIVITEITEN

In memoriam

“We gaan
je missen,
Petatje!”
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Frank
weet
alles van
gezonde
groei
Frank, 33 jaar, eigenaar landbouwbedrijf

Wil jij je bedrijf
ook gezond laten groeien?
Laat je dan als land- of tuinbouwer ondersteunen door onze
boekhouders en adviseurs, allemaal specialisten in hun vak.
SBB garandeert immers niet alleen een stevig onderbouwd fiscaal
dossier, maar ook een betaalbare bedrijfsbegeleiding en
een deskundig omgevingsadvies. Zo kan jij vanaf je start
in alle vertrouwen verder bouwen aan je bedrijf.
Je vindt een kantoor in je buurt op sbb.be.

