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Herenboeren Land van Weert - stand van zake
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de voortgang bij de Herenboeren Land van
Weert. Waar staan we op dit moment? Wat zijn onze activiteiten de komende periode?
Een van de eerste aandachtspunten is het uitdragen van ons concept in het Weerter land hetgeen
moet resulteren in uw aanmelding als aspirant Herenboer. Verheugd zijn we dat inmiddels 25
gezinnen hebben toegezegd dat ze een aandeel willen gaan nemen in onze Herenboerderij.

Op zoek naar een locatie voor onze Herenboerderij
Een belangrijke stap in de aanloop naar onze Herenboerderij is het onderzoek naar de mogelijke
locatie waar de boerderij van start kan gaan. Hiervoor wordt een groep van deelnemers
samengesteld die de komende maanden een aantal locaties gaat inventariseren.

Informatiebijeenkomst woensdag 22 maart en dinsdag 4 april a.s.:
Via de website en de diverse presentaties die zijn gehouden, komen er veel vragen binnen.
Daarom organiseren we een tweetal informatieavonden om de antwoorden met elkaar te delen en
tips en voorstellen met elkaar te bespreken. Deze infoavonden worden ondersteund door
Herenboeren Nederland en vinden plaats op woensdag 22 maart en dinsdag 4 april.
Locatie: Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 te Weert

Aanmelden
Om een inschatting te kunnen maken van de opkomst vragen wij u om u aan te melden via de
aanmeldlink of e-mail naar weert@herenboeren.nl.

Zien doet geloven: excursie naar Herenboeren Wilhelminapark Boxtel
Op zaterdag 15 april organiseren wij een excursie naar Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. Op
deze boerderij lopen al anderhalf jaar de varkens koeien en de kippen rond en zullen op dat
moment de 3000 fruitbomen volop in bloei staan. Dus noteer deze datum alvast in de agenda.

Waar komt u ons tegen de komende periode:
Woensdag 22 maart,19.30 uur:
Infoavond Natuur en Milieucentrum de IJzeren Man.
Dinsdag 4 april, 19.30 uur:
Infoavond Natuur en Milieucentrum de IJzeren Man.
Zaterdag 9 april, vanaf 11.00 uur:
Open dag IJzeren Man, Natuur en Milieucentrum de IJzeren Man.
Zaterdag 15 april:
Excursie naar Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. Nadere info hierover volgt.
Zondag 4 en maandag 5 juni:
Pinksterculiance in Weert.

Volg ons:

De website LandvanWeert.Herenboeren.nl wordt steeds meer bezocht. Hier kunt u de meeste
informatie nog eens terug lezen. Maar nog interessanter is de informatie die wij via onze Facebook
pagina @HerenboerenLandvanWeert gaan delen. En natuurlijk kunt u de korte berichtjes volgen
via Twitter @herenboerweert !
Interesse? Mail dan nu naar weert@herenboeren.nl
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Aanmelden nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de afgelopen maanden interesse heeft getoond in ons initiatief en
het Herenboeren concept. Wenst u de nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

