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Terugblik excursie naar Wilhelminapark Boxtel zaterdag 15 april 
Afgelopen zaterdag 15 april waren we met een dertigtal (Neder)Weertenaren op bezoek bij de
Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. Deze boerderij in coöperatievorm is al twee jaar
operationeel en gelegen in een lommerrijke omgeving op een 200 jaar oud landgoed. We kregen
deskundige uitleg van Judith van der Bruggen en Rob van de Langenberg van Herenboeren
Wilhelminapark over het reilen en zeilen van deze herenboerderij in Boxtel. 
 
Bijzonder was de aanwezigheid van journalist Leon Janssen van Dagblad de Limburger, die
middels een viertal portretten een mooi artikel heeft geschreven dat afgelopen dinsdag in de krant
werd gepubliceerd. Wilt u dit artikel nog eens teruglezen, dan kan dat via de nieuwspagina op onze
website.

Tekensessie intentieverklaring  
Donderdagavond 13 april hebben 21 aspirant herenboeren van het eerste uur een
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intentieverklaring ondertekend als voorloper op de totstandkoming van onze coöperatie. In het
bijzijn van de enthousiaste wethouder Geert Gabriëls werd het glas geheven op de toekomst.
Gabriëls roemde dit Weerterland initiatief vanwege het sociale aspect van het samen voedsel
produceren en de rol die de Herenboerderij kan spelen in de huidige mondialisering. Vanuit de
gemeente Weert, het stichtingsbestuur en aspirant Herenboeren wordt dan ook met vertrouwen
vooruitgekeken naar het tot stand komen van de eerste Limburgse Herenboerderij die in Weert of
Nederweert gaat landen. 
 
Tweede tekensessie aanstaande 
Het Herenboerenconcept mag rekenen op een toenemende belangstelling en enthousiasme.
Afgelopen week was er een enorme golf aan publiciteit. Naast het artikel in De Limburger volgde er
aandacht van nu.nl en was Herenboeren Wilhelminapark prime time te zien op het RTL nieuws.
Naar aanleiding van dit enthousiasme gaan we snel een tweede tekensessie inplannen. Hiermee
willen we u de gelegenheid geven zich bij de Weerter Herenboerenbeweging aan te sluiten.
Mensen die in een vroeg stadium hun intentie aan ons kenbaar hebben gemaakt worden hiertoe
persoonlijk uitgenodigd. 
 
Wilt u ook de volgende stap zetten? Stuur een e-mail naar weert@herenboeren.nl, dan nemen wij
contact met u op.

Presentatie infoavond  
Gedurende de verschillende infoavonden hebben wij u zo goed mogelijk proberen te informeren
over het Herenboerenconcept, onze beweegredenen, de voorwaarden en de toekomstplannen.
Omdat ongetwijfeld niet alle vragen beantwoord zijn en om u de gelegenheid te geven een en
ander nog eens rustig na te lezen hebben we de presentatie op onze website gezet. U kunt hier de
presentatie bekijken. 
 
Uiteraard bent u ook welkom op onze volgende infoavond op maandag 15 mei aanstaande. Voor
een goede organisatie vragen wij u vriendelijk u aan te melden via de aanmeldpagina op onze
website.
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Waar komt u ons tegen de komende periode: 

Maandag 15 mei, 19.30 uur: 

4de Informatieavond Over het Herenboeren concept Land van Weert in Natuur en
Milieucentrum de IJzeren Man.
Zaterdag 20 mei: 

2de Excursie naar Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel. 
Zondag 4 en maandag 5 juni: 
Pinksterculiance in Weert.

Ineressant om terug te kijken: 

Herenboeren Weert in Dagblad de Limburger 
Bekijk hier het artikel.
Herenboeren Wilhelminapark Boxtel op RTL nieuws 
Bekijk hier dit item.
Herenboeren op nu.nl. 
Bekijk hier het nu.nl item.

http://landvanweert.herenboeren.nl/media/stijn_media/d0/c2/d0c28f1ee3de14227bb56e4f3722a8532717a77d/20170322_Weert_presentatie.Ctl2M.pdf
http://landvanweert.herenboeren.nl/blog/herenboeren-land-van-weert-dagblad-de-limburger/
https://youtu.be/xG9JEugxW4w
http://www.nu.nl/ondernemen/4620768/consument-deelt-in-herenboerderij-alleen-boeren-alles-kunnen.amp?redirect=1


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  en Instagram gaan delen. En natuurlijk kunt u de korte berichtjes volgen via Twitter
@herenboerweert !

Interesse? Mail dan nu naar weert@herenboeren.nl

Website Email Twitter Instagram

 
 
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. 
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