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Nieuwsbrief nummer 2019-3
Voor u hier de derde nieuwsbrief alweer van dit jaar. Veel leesplezier.

Informatie-avond 5 juni
Op woensdag 5 juni aanstaande organiseren de Herenboeren Assen weer een
informatie-avond in het Duurzaamheidscentrum in Assen. We zitten dit keer
niet in het Duurzaamheidscentrum zelf maar aan de overkant in het Theehuis
bij de kinderboerderij. De inloop is vanaf 19.00 uur en we starten om 19.30 uur
met de presentatie.  U kunt dan al u vragen en opmerkingen bij ons kwijt. De
koffie staat klaar !!

                                            

Excursie naar Herenboerderij  Boxtel
Veel mensen kunnen zich geen goede voorstelling maken hoe een
Herenboerderij er in de praktijk uit ziet en twijfelen daarom om een
intentieverklaring te tekenen.
Daarom gaan we zaterdag 6 juli a.s. op reis naar de Herenboerderij
Wilheminapark in Boxtel met een touringcar.  Er kunnen circa 50 personen mee
tegen een bescheiden eigen bijdrage van € 10,-- per persoon (maximaal 2
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personen/gezin).Dit bedrag is inclusief 2 consumpties in de bus. 

We worden rondgeleid door de medewerkers van Herenboeren
Wilhelminapark. 
Iedereen is welkom om mee te gaan, aspirant Herenboeren, abonnees op de
Nieuwsbrief en andere belangstellenden.

U kunt zich opgeven per e-mail:  assen@herenboeren.nl 
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en vol=vol.
Mocht u achter het net vissen?  Bij voldoende belangstelling gaan we
14 september nog een keer!
                                            

Markt Tuinen van Weldadigheid
Zondag 19 mei stonden we met een kraam op de markt bij de Tuinen van
Weldadigheid in Veenhuizen. Het was prachtig weer en vanaf de start om 11.00
 uur was er volop publiek en aanloop bij onze stand. De mensen waren
geïnteresseerd en we hebben veel mensen kunnen vertellen over
Herenboeren.  Ook liet weer een groot aantal mensen zijn e-mailadres achter
voor deze Nieuwsbrief.



Eerder stonden we op de lentemarkt in de Vrije School in Assen en nog eerder
bij de aspergeboerderij in Huis ter Heide.
Verder hebben we nog een presentatie verzorgd bij de Soroptimisten in Assen.
 Als dank kregen we een gift van € 50. Hartelijk dank daarvoor.
 

Subsidies
Ons subsidie-team heeft met succes bij diverse fondsen om een bijdrage
gevraagd. We hebben inmiddels een bijdrage ontvangen van de gemeente
Assen, Stila  en van de Triodos Foundation.  Dit is erg prettig want nu hebben
we wat financiële armslag om zaken te organiseren en promotiemateriaal aan
te schaffen.
 



Agenda.
Wat staat er op stapel de komende tijd:

30 mei      Tuinland, informatiekraam
23 juni      Drents Landschap: Jubileumfestival Ons Drenthe in Orvelte.
6 juli         Excursie naar Herenboeren Wilhelminapark Boxtel
21 juli       Wolfeest Balloo
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