NIEUWSBRIEF HERENBOEREN ASSEN
Het is een beetje rustig qua berichtgeving omtrent Herenboeren Assen maar dat wil niet
zeggen dat we achter de schermen niet met zaken bezig zijn. Integendeel.
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen en wat er
allemaal gebeurd is in de tussentijd.
Organisatorisch.
Er is eenkartrekkersgroep van 12 mensen die zich actief bezig houden met
Herenboeren Assen. Maandelijks komt deze groep bij elkaar en houdt de gang erin.
Uit de kartrekkers hebben we inmiddels een stichtingsbestuur kunnen formeren van 5
mensen. Begin januari wordt de akte gepasseerd bij de notaris en dan is er een formele
stichting.
Dit is ook nodig om op te treden als gesprekspartner naar overheden en organisaties
maar ook om financiële middelen te kunnen krijgen in de vorm van subsidies en
dergelijke. De werkgroep voor de fondsenwerving is hiermee bezig zodat we geld
hebben voor het organiseren van informatieavonden, flyers te drukken, een banner aan
te schaffen enzovoort.
Ook hebben we al een werkgroep “ Lokatie Herenboeren” om de eerste verkenningen
te doen rond Assen naar gronden die wellicht geschikt zouden kunnen zijn om de
Herenboerderij een plek te geven. We inventariseren de organisaties die dergelijke
gronden in beheer hebben en gaan met hen contact zoeken.
Publiciteit.
Als kartrekkers zoeken we de publiciteit en de mogelijkheden om het initiatief onder
zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Zo hebben we met een stand gestaan op het
Landbouwcongres van de Provincie Drenthe in oktober. Daarvoor al waren we
vertegenwoordigd op het SWAMP-festival in Marsdijk.
Ook waren we aanwezig op een duurzaamheidsavond georganiseerd door de Lions Club
in het Duurzaamheidscentrum.
In januari gaan we een weer een grotere voorlichtingsavond organiseren, waarschijnlijk
opnieuw in het Duurzaamheidscentrum. Daarna willen we ons presenteren in de
diverse wijken in de wijkcentra, MFA’s of op scholen.
Op 14 en 15 december staan we op de Kerstmarkt bij de Balloohoeve in Balloo.

Intentie-verklaringen.
Begin november hebben we iedereen die zich als aspirant Herenboer had gemeld een
intentieverklaring gestuurd met het verzoek deze ingevuld aan ons terug te sturen. De
respons hierop viel wat tegen en we willen iedereen die denkt deel te willen nemen,
nogmaals oproepen zo’n intentieverklaring te tekenen en naar ons terug te sturen. Het
is niet zozeer dat men zich door ondertekening onherroepelijk bindt, maar het is voor
ons naar buiten toe wel ontzettend belangrijk om aan te kunnen tonen dat het initiatief
leeft en er serieuze interesse in is in Assen.
Tijdpad
Het slagen van het initiatief in Assen staat of valt in eerste instantie met het aantal
deelnemers. Onze inspanningen zijn er dan ook vooral op gericht om zoveel mogelijk
potentiële Herenboeren te werven. Pas als er zo’n 100 gezinnen of deelnemers hebben
aangegeven Herenboer te willen worden, kunnen we serieus verder kijken naar een
lokatie en aan werkelijke uitvoering gaan denken.
We hopen in de loop van 2019 een groot aantal nieuwe Herenboeren te werven zodat
we eind volgend jaar concrete vervolgstappen kunnen gaan zetten.
Zoals u ziet is de Herenboerderij er niet van vandaag op morgen, maar aan het
enthousiasme van de kartrekkers zal het niet liggen!
Voelt u vrij deze nieuwsbrief te delen met uw familie, vrienden en kennissen.
Mochten er nog vragen zijn, meld u zich gerust via assen@herenboeren.nl
De kartrekkers van Herenboeren Assen wensen u al vast fijne feestdagen !
Henk, Ria, Marja, Ellen, Jildou, Erik, Mariska,Peter, Anita, Peter, Helena, Hans

