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De kartrekkers van de Herenboerderij in Assen hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd.
Kerstmarkt Balloo.
Op 14 en 15 december stonden we op de Kerstmarkt in de manege in Balloo bij de
Balloohoeve. We hadden pannen met soep gemaakt en deelden kommetjes uit aan de
bezoekers. Vervolgens was dit een mooie gelegenheid met hen het gesprek aan te gaan
over het concept Herenboerderij. De reacties waren vooral positief en we hebben een
kleine 50 mensen genoteerd die serieus geinteresseerd waren en op de hoogte
gehouden wilden worden . Deze mensen worden (bij deze) dan ook door middel van de
Nieuwsbrief allemaal uitgenodigd voor de eerstvolgende informatie-bijeenkomst,
waarover hieronder meer.

De Stichting Herenboeren Assen.
Op woensdag 16 januari is bij notaris Adam Elzinga te Assen de akte ondertekend
waarbij de Stichting Herenboeren Assen werd opgericht. Het bestuur bestaat uit Henk
Boer, voorzitter, Ria Zondag, penningmeester en Marja Wijnen, secretaris. Dit wordt
aangevuld met twee algemene bestuursleden, namelijk Eric Bakker en Hans Marskamp.
De stichting heeft tot doel de oprichting van een Herenboerderij in Assen verder
mogelijk te maken. We gaan fondsen en subsidies aanboren, (waarvoor een stichting
noodzakelijk is) , informatieavonden organiseren, de circa 200 deelnemers

(Herenboeren) vinden en als stichting in gesprek met organisaties die mogelijk aan dit
alles kunnen bijdragen.

Informatieavond 30 januari 2019
Op 30 januari 2018 om 19.30 uur organiseren de dan ‘kakelverse’ stichting en de
kartrekkers weer een informatieavond in het Duurzaamheidscentrum te Assen waar
uitgebreid uit de doeken wordt gedaan hoe het allemaal werkt. Er is een presentatie, er
kunnen vragen gesteld worden en als men enthousiast is over het geheel is er ook de
mogelijkheid een intentieverklaring te tekenen om zelf ook Herenboer te worden.
Column.
Anita schreef column nr. 3 voor Drenthe In Transitie.
https://www.ditenergie.nl/initiatief/van-keuterboer-naar-herenboer-deel-3
Website
Sinds kort is onze eigen website in de lucht met veel informatie over Herenboeren
Assen: www.assen.herenboeren.nl. Er is met vereende krachten aan gewerkt en het
resultaat is er dan ook naar. Ook online zijn we nu goed te vinden ! Het hele team
presenteert zich op de website met een foto en een persoonlijk verhaal. Op twitter zijn
we ook actief onder @HerenboerAssen.

