Nieuwsbrief Augustus 2018
We hebben een zinderende zomer achter de rug en ondanks de warmte en vakanties,
hebben we niet stilgezeten!

Informatiebijeenkomst Oisterwijk
Op 26 juni jl heeft de 2e informatiebijeenkomst
plaatsgevonden. Deze was in Oisterwijk. De
opkomst was groot: Er waren 60 enthousiaste
geïnteresseerden. Diana heeft samen met Douwe
weer een geweldige presentatie gegeven.

Oprichting van de stichting
Sander heeft zich afgelopen tijd verdiept in de
juridische aspecten van de op te richten
stichting en het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst met
Herenboeren Nederland. Nol heeft contact
gelegd met de notaris.
Sinds 17-8 is Stichting Herenboeren Hart van
Brabant een feit! Het bestuur bestaat uit: Nol
(voorzitter), Sander (penningmeester) en
Wilfred (secretaris). De ondertekening vond
plaats bij De Hair Vrijdag Notarissen in
Oisterwijk. We hebben de stichting opgericht
om juridisch juist te kunnen handelen en om
e.e.a. Pinancieel goed te kunnen regelen in deze
beginfase. Dan volgt het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met
Herenboeren Nederland. Dat alles om toe te werken naar ons doel: de oprichting van de
coöperatie.

Huidige stand van zaken Herenboerderij
Het aantal mensen dat zich aangemeld heeft als geïnteresseerden groeit gestaag. Op dit
moment versturen we de nieuwsbrief naar 200 mailadressen en op Facebook lezen 170
volgers de nieuwsbrief. We blijven doorgaan met promotie en werven, want het bestand
moet groter worden om uiteindelijk met voldoende mensen over te blijven om de
coöperatie op te richten. De gesprekken met Herenboeren Nederland over het vinden van
een geschikte locatie gaan eind augustus weer verder.
We Are Food week
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de ‘ We Are Food’ week.
De maand september staat in het teken van Herenboeren. En in de
week van 15 t/m 21 september staat Herenboeren Hart van
Brabant centraal met een reeks van activiteiten.
Op 15 sept: een picknick op landgoed Wilhelminapark.
Laat je rondleiden over de Herenboerderij en geniet van
een heerlijke picknick. De picknick wordt je aangeboden
door Herenboeren Hart van Brabant. Op de site vind je
bij ‘ aankomende activiteiten’ een link om je in te
schrijven.
Op 17 sept: een thema-avond (onder voorbehoud) over het onderwerp natuurinclusieve
landbouw, de grondslag voor de Herenboerderijen. Dus wie meer wil weten over deze
manier van landbouw bedrijven moet zeker komen luisteren. De spreker die avond is Geert
van der Veer, initiatiefnemer van het Herenboeren concept.
Op 18 sept: om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in De Kennismakerij, Spoorzone
Tilburg. Toegang is gratis. Nodig geïnteresseerden hier van harte voor uit.
Op 21 sept: een pop-up-diner in een weiland aan de Moerenburgseweg 2 in Tilburg. Dit
diner wordt verzorgd door Te Gekke Etentjes en The Wasted Chef. Er wordt een 3-gangen
diner bereid met ingrediënten van de Herenboerderij in Boxtel. Te midden van grazende
schapen en een oeroude knotwilg staan mooi gedekte tafels opgesteld om aan te dineren.
Leden van de kartrekkersgroep Herenboeren Hart van Brabant zullen die avond ook
aanwezig zijn; hopelijk ontstaan er inspirerende gesprekken. Op de site vind je bij
‘aankomende activiteiten’ een link om je in te schrijven.

Meer activiteiten gepland:
- 29 augustus informatiebijeenkomst in De Moer (Partycentrum ’t Moaske, Middelstraat
24, De Moer). Toegang gratis
- 30 september staan we met een stand op de Dwalerij in de binnenstad Tilburg.
www.dwalerij.nl
- 4 oktober presentatie in het Milieucafé in Paradox Tilburg. www.miliecafé.nl
Help ons groeien
Belangrijk item blijft nog steeds het verder laten groeien van onze Herenboeren Hart van
Brabant gemeenschap. Daarbij kunnen jullie helpen. Vertel het herenboerenverhaal rond.
We hebben Plyers beschikbaar. Deze kun je als je wilt ophalen. Stuur hiervoor even een mail
naar ons. ’Like’ of liever nog ‘Deel’ de Herenboeren Hart van Brabant berichten op onze
website en facebook. Samen bereiken we de vrienden van vrienden en hun vrienden in de
regio Hart van Brabant.
Disclaimer
Herenboeren Hart van Brabant houdt zorgvuldig bij welke geïnteresseerden zich bij ons
registeren. Wenst u geen informatie van Herenboeren Hart van Brabant meer te ontvangen
dan kunt u dit kenbaar maken door een reply op dit bericht te sturen met als onderwerp:
AFMELDEN. Wij halen u dan uit onze verzendlijst.
Zo kun je ons vinden
https://hartvanbrabant.herenboeren.nl
hartvanbrabant@herenboeren.nl
@HerenboerenHartvanBrabant

