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Nieuwsbrief nummer 2020-Februari
Voor u hier de eerste nieuwsbrief van dit jaar met onder andere een
update. Veel leesplezier.

Lezing: Draai de stikstof-kraan dicht. 
Marc Siepman heeft voor Herenboeren Assen al eerder een lezing gegeven
over het belang van een gezonde bodem in relatie tot landbouw en neemt ons
dit keer mee in de wereld van stikstof. 

Wat is stikstof nu precies en waarom horen we nu pas dat er een probleem is?
Kunnen jij en ik of Herenboeren een bijdrage leveren aan de oplossing door
wellicht andere keuzes te maken in relatie tot onze voedsel? Hoe richten we
samen de landbouw in? 

“Stikstof is als gas altijd al alomtegenwoordig geweest, maar toch richt deze
essentiële voedingsstof wereldwijd een ongelofelijke ravage aan. Stikstof
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draagt bij aan de massale bossensterfte, het ongekende verlies aan
biodiversiteit, de dode zones in de oceanen … De oorzaken blijven echter
veelal onder de maatschappelijke radar. Stikstof wordt dan ook wel
omschreven als een sluipmoordenaar.” aldus Marc.

Marc stipt oorzaken en gevolgen aan maar reikt ook oplossingen aan op een
wijze zoals alleen hij dat kan; begrijpelijk en met de nodige humor.  

Koffie en thee staan klaar en entree is gratis.
Inloop 13:30 uur , Start 14.00 uur, Einde 15:30 uur 
Wijkcentrum Peelo ’t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
                                            

Informatiemiddag centrum Assen
Onze eerstvolgende informatiemoment is voor de verandering eens op een
zaterdagmiddag. We zijn te gast in Kunstplaza Schurer in Warenhuis
Vanderveen in het centrum van Assen op 14 maart aanstaande. De inloop is
vanaf 13.30 uur en we starten om 14.00 uur.



Voorafgaand willen we ons - als het weer meewerkt - presenteren met een
standje op het Koopmansplein.

Filmavond The Biggest Little Farm
Om nu alvast te noteren: Op vrijdagavond 8 mei presenteren Herenboeren
Assen in theater Podium Zuidhaege in Assen de film "The biggest little farm" 

"De film is een inspirerend verhaal over het verwezenlijken van je dromen. Een
absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze
complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven."
 
Even buiten Los Angeles probeert het koppel John en Molly een stuk dor land
om te bouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend
ecosysteem. Dat gaat niet zonder slag of stoot; elke dag dient zich wel een
nieuwe uitdaging aan en ze worden geconfronteerd met weerbarstige
natuurverschijnselen. Maar John en Molly ontdekken gaandeweg dat de natuur
voor veel problemen zelf een oplossing biedt. De film toont een eerlijk, hoopvol
en bijzonder aandoenlijk beeld van deze zoektocht naar harmonie, die ook nog
eens adembenemend gefilmd is en bol staat van de kleurige karakters, zij het
harig, wollig, kakelend, knorrend, vliegend of kruipend.
We denken dat u veel parallellen zult ontdekken met Herenboeren.           



De film is een aanrader voor het hele gezin. 
Nadere informatie volgt over tijden en kosten.
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