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Nieuwsbrief nummer 2019-4
Voor u de nieuwsbrief van oktober 2019. Veel leesplezier.

Informatie-avond 16 oktober 
Op woensdag 16 oktober aanstaande organiseren de Herenboeren Assen weer
een informatie-avond, dit maal in 't Markehuus in de wijk Peelo in Assen. 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!  We
hopen weer op een mooie opkomst!
                                            

Excursie naar Herenboerderij  Boxtel
Op 14 september is er vanuit Assen weer een groep geïnteresseerden
afgereisd naar Boxtel om rondgeleid te worden op de Herenboerderij
Wilhelminapark.
Van de kartrekkers waren Mariska en Helena mee als begeleiders. Mariska
heeft als chauffeuse de mensen veilig heen en weer thuis gebracht.  Het weer
werkte mee en iedereen vond het mooie en inspirerende dag.

Als je met eigen ogen ziet wat men in Boxtel heeft gerealiseerd kun je alleen
maar nog harder hopen en er aan werken dat ons dit in Assen ook lukt!!
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Activiteiten Team Herenboeren Assen
Het kartrekkers-team heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd. Er is een
afvaardiging naar een bijeenkomst van Herenboeren Nederland geweest in
Utrecht waar ervaringen konden worden uitgewisseld en vragen werden
beantwoord. Dit soort bijeenkomsten zijn er nuttig om elkaar voort te helpen en
de onderlinge contacten te bevorderen.  We voorkomen als Herenboeren dat
per locatie het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.



Ook was Herenboeren Assen aanwezig op de bijeenkomst op de nieuwe
Herenboerderij in Loenen.  Het was een relatiedag van Herenboeren Nederland
met een rondleiding over de nieuwe boerderij daar. Verbazingwekkend om te
zien wat daar in korte tijd al gerealiseerd is en ook welke mooie producten er al
van het land gehaald werden.

Herenboeren Assen was 6 oktober aanwezig op de Kinderbuitenspeeldag van
Het Drents Landschap  bij Boerderij Kamps in Deurze. Over belangstelling en
veel enthousiaste reacties hadden we niet te klagen. Men verdrong zich voor
onze kraam 

😀

Op 25 september  was er een succesvolle informatieavond in de het
Duurzaamheidscentrum met een mooie opkomst en op die avond 12 nieuwe
aanmeldingen van aspirant Herenboeren. Dat VPRO's Tegenlicht de zondag
ervoor uitgebreid aandacht besteedde aan Herenboeren heeft hier zeker bij
geholpen. De teller loopt mooi door en we zijn de 75 aanmeldingen
gepasseerd.  Daar zijn we met zijn allen erg blij mee!



Locatieteam
Het locatieteam heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de gemeente
Assen en we hebben goede hoop dat dit mogelijk resulteert in een locatie voor
onze Herenboerderij. De gemeente lijkt welwillend tegenover het initiatief te
staan en we hopen in een volgende nieuwsbrief hier meer over te kunnen
melden.
 



Herenboeren in "Onze boerderij" 
Zondag 13 oktober a.s. om 20.30 uur NPO1, besteedt het programma " Onze
boerderij" aandacht aan Herenboeren. Yvon Jaspers gaat in gesprek met de
boer op de Herenboerderij Wilhelminapark. Dit goed bekeken programma is
een mooie reclame voor het Herenboerenconcept. 
 

Agenda.
Wat staat er op stapel de komende tijd:

16 oktober      Informatieavond  Markehuus Peelo
21 november  Informatieavond De Dissel Marsdijk
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