Extra nieuwsbrief Augustus 2018
Ons herenboeren-concept is actueler dan ooit nu minister Schouten haar plannen om de omslag in gang te
zetten naar kringlooplandbouw in 2030 bekend heeft gemaakt. Wij willen echter niet wachten tot 2030.
Daarom een extra nieuwsbrief waarin je uitgebreid leest over alle activiteiten in onze “We Are Food
week” van 15 t/m 21 september. In deze week kun je op allerlei manieren kennis maken met ons en horen
hoe wij samen met jullie een Herenboerderij willen verwezenlijken in de regio Hart van Brabant.
Dus mobiliseer je familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten en kom samen naar één van onze
activiteiten en beleef, voel, proef en ervaar Herenboeren Hart van Brabant.

Pop-up diner in landschapspark Moerenburg

Op vrijdag 21 september krijg je voor 35 euro op een mooie plek in landschapspark Moerenburg een
heerlijk diner voorgeschoteld van The Wasted Chef in samen werking met Te Gekke Etentjes. Geniet
van een duurzaam en uniek diner waarbij minimale “waste” de leidraad is. Herenboeren Hart van
Brabant trakteert op een welkomstdrankje. Ook kun je natuurlijk kennis maken met de kartrekkers
die al je vragen beantwoorden en je ideeën graag aanhoren. Klik hier om je aan te melden.

18 september Info avond in de Kennismakerij (spoorzone)

Op deze avond wordt aan de hand van een presentatie het concept van een Herenboerderij uitgelegd en er is
onder het genot van een kopje koffie of thee ruimte voor het stellen van vragen. U kunt zich als u wilt op
deze avond meteen aanmelden (zonder verplichtingen overigens) als mogelijk toekomstig herenboer. De
kennismakerij is gevestigd aan de Burgemeester Brokxlaan 18, in de Tilburgse Spoorzone. Aanmelden is niet
nodig.

Thema avond over natuur-inclusieve landbouw op maandag 17 september

Herenboeren Hart van Brabant wil ergens in de regio rond Tilburg een eigen coöperatieve Herenboerderij
oprichten. We willen geïnteresseerden graag kennis laten maken met de manier waarop de voedselproductie
straks plaatsvindt. Daarom vertellen we graag meer op onze thema-avond ‘natuurgedreven
voedselproductie’. De avond wordt gehouden bij Melkveehouderij De Brouwer aan de Abcovensedijk 8 in
Goirle en begint om 19.30 uur. De avond wordt verzorgd door Geert van der Veer, voorzitter van
Herenboeren Nederland en deskundig op het gebied van duurzame voedselproductie. Hij vertelt kort wat een
Herenboerderij is. Vervolgens gaat hij in op natuurgedreven voedselproductie en wat de winst is voor de
bodem, de dieren, gewassen en andere planten op en rond de boerderij. Graag aanmelden indien je wilt
komen. Klik hier om aan te melden.

Gratis picknick inclusief rondleiding op de Herenboerderij in Boxtel

Op zaterdag 15 september ontvangen we iedereen die wil op de Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel.
Hier kun je zien hoe het er op een echte Herenboerderij aan toegaat. Na een rondleiding over de boerderij
staat een heerlijke picknick klaar en kun je vragen stellen of ideeën uitwisselen met de kartrekkers.
Iedereen is welkom. In verband met de picknick wel graag vooraf aanmelden. Klik hier om aan te
melden

Poster

In de bijlage tref je onze poster aan met daarop alle activiteiten van onze “We Are Food week”. We zouden
het erg tof vinden als jullie deze op willen hangen, bijvoorbeeld voor je raam of op een school,
buurtcentrum etc. Samen zorgen we dat deze week een groot succes wordt. Alvast bedankt voor jullie
medewerking. Stuur per mail een foto van de plek waar je de poster hebt gehangen naar ons
(hartvanbrabant@herenboeren.nl) of zet een foto op Facebook en tag ons met
@herenboerenhartvanbrabant en win een overheerlijke Herenboerentaart. De winnaar wordt aan het einde
van onze “We Are Food week” bekend gemaakt.

Achtergrond “We Are Food”

Brabant is geheel 2018 Europese regio van de Gastronomie. Om dit handen en voeten te geven is het
programma “We Are Food” opgezet. In 10 themamaanden worden 10 initiatieven op het gebied van
voedsel en hospitality uitgelicht. De themamaand september staat in het teken van “samen voedsel
produceren” en wordt gezamenlijk met alle Herenboeren-initiatieven in Brabant georganiseerd.

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

