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Nieuwsbrief nummer 2019-5
Voor u hier de 5e en laatste nieuwsbrief alweer van dit jaar. Veel leesplezier.

Informatie-avond 22 januari 2020
Op woensdag 22 januari 2020 aanstaande organiseren de Herenboeren Assen
weer een informatie-avond, ditmaal in de MFA Kloosterveste, Vesteplein 5 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!!
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Help ons met 100 Herenboeren 2020 in!!!
Op dit moment hebben we 96 getekende intentieverklaringen. Bij 150 deelnemende
gezinnen kunnen we in principe van start, maar wat zou het mooi zijn als we voor 1
januari op 100 intentieverklaringen zouden zitten!  Dus onze oproep: kijk nog eens

rond in uw eigen kring en maak mensen enthousiast  om deel te nemen en wie
weet....zitten er Herenboeren tussen die mee willen doen

Workshopmiddag aspirant Herenboeren
Op zaterdag 30 november jl was het zover en hield Herenboeren Assen
haar eerste aspirant Herenboerendag.

Er hadden zich 45 toekomstige Herenboeren/-innen aangemeld. Nadat de
aanwezigen door Henk Boer waren ingelicht over de stand van zaken binnen
Herenboeren  NL en Herenboeren Assen was het tijd voor de eerste ronde
van de workshops de lezing.

De workshops die gevolgd konden worden waren:
- Wildpluk wandeling (Leah Groeneweg)
- Verzorgingsproducten maken (kartrekker Ria Zondag)
- Plantaardige kaarsen versieren (kartrekker Anita Marskamp-Wijnen)
- Lambert Sijens van de Tuinen van Weldadigheid verzorgde een lezing over
vergeten groenten.

Tussen de workshops door was er tijd om met elkaar kennis te maken en om
bij te praten. D.m.v. blanco post-its konden de deelnemers aangeven wat ze
straks willen bijdragen op de Herenboerderij, wat ze willen eten van de
boerderij, ideeën voor workshops of lezingen en tips en andere ideeën voor
ons. 

Na afloop was er gelegenheid om iets met elkaar te drinken. Het was een
geslaagde middag waar zeker een vervolg aan wordt gegeven.



Kerstmarkt Balloohoeve
Op zaterdag 14 december a.s. kunt u de Herenboeren vinden op de Kerstmarkt
bij de Balloohoeve in Balloo. We presenteren ons initiatief daar aan het publiek
en delen net als vorig jaar weer zelfgemaakte soep uit. Kom gezellig langs. 

Hulp
Op dit moment worden alle werkzaamheden verricht door de kartrekkers.  Als
er mensen zijn die ons af en toe willen helpen met bijvoorbeeld het verspreiden
van flyers in de wijken of dorpen, het bemensen van onze kraam op markten
e.d., dan kunnen deze zich melden via assen@herenboeren.nl .
 

mailto:assen@herenboeren.nl


Bestuurswisseling.
Binnen het bestuur van de stichting hebben wat personele wisselingen
plaatsgevonden.  Marja Wijnen heeft aangegeven tijdelijk terug te treden als
secretaris.
Henk Boer heeft - mede omdat hij de HB-opleiding voor boer op een
Herenboerderij gaat volgen - het voorzitterschap aan Mariska Pater
overgedragen, door haar officieel de voorzittershamer aan te bieden. Henk
neemt de taak van Marja waar en Ria Zondag blijft onze penningmeester. Erik
Bakker en Hans Marskamp zijn algemeen bestuurslid.
 



Agenda.
Wat staat er op stapel de komende tijd:

14 dec    Kerstmarkt Balloohoeve
22 jan     Informatieavond Kloosterveste
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