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Uitnodiging landelijke dag op zaterdag 27 juni a.s.
Aan alle deelnemers en belangstellenden van De BoergerGroep

Aanmelden
Beste mensen!

Wat krijg ik er voor
De deel
Waardewerken
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landbouw
Contact

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan toch zover. Wij nodigen jullie
hartelijk uit voor een landelijke BoergerGroep-dag op zaterdag 27 juni
aanstaande. De dag vindt plaats in Almere, op Landgoed De Kemphaan –
het terrein waar ook de (actieve) stadsboerderij Almere is gehuisvest. We
zijn er van 10.00 tot -16.00 uur te gast.
Wij stellen jullie graag in de gelegenheid eventueel je gezin mee te
nemen, om het landgoed te verkennen, langs de apen te lopen die
Stichting Aap daar heeft ondergebracht en op de boerenmarkt ‘eerlijke’
producten te proeven. Maar, zeggen we er nadrukkelijk bij, dit is alleen de
moeite waard bij mooi weer omdat er weinig overdekte faciliteiten zijn.
Wat gaan we doen?
Samen met onze belangstellenden en deelnemers aan de avonden in
Amsterdam, Groningen, Almelo en Den Bosch geven we een vervolg aan
de verkenning van waarden rond platteland en stad. Op basis daarvan
willen we met jullie komen tot het opstellen van een agenda: Wat vinden
wij, als burgers en consumenten, nodig dat er op het terrein van stad en
platteland gebeurt?
Ook vernemen we graag van jullie welke rol jullie zouden willen spelen in
het vervolg van de BoergerGroep. ‘s Middags gaan we de ideeën die we
‘s ochtends met het hoofd hebben ontwikkeld, concreet met de handen
vormgeven en uitwerken. We zorgen uiteraard voor een gezonde lunch.
En een rondleiding op de stadsboerderij.
Het is helaas niet gelukt minister Gerda Verburg van de partij te krijgen.
Maar wie weet … als we ons versterken en met goede plannen komen,
wordt De BoergerGroep een factor waar de politiek niet meer omheen
kan.
Wat kun je verwachten?
Na aanmelding ontvang je per mail het definitieve programma en een
routebeschrijving. Reiskosten zullen worden vergoed op basis van
kilometers of kosten openbaar vervoer (2e klas). Alle bezoekers van de
landelijke dag ontvangen een leuke attentie. Voor zichzelf en om anderen
te inspireren ook lid te worden van De BoergerGroep.
Wat vragen wij?
Willen jullie svp de volgende zaken laten weten?
a. of je aanwezig bent op de 27e, en zo ja, met hoeveel
personen (bij mooi weer);
b. of je reist met het openbaar vervoer (wij zorgen dan
voor vervoer vanaf Almere Centraal naar het landgoed).
c. Ook als je niet komt, laat dat dan even aan ons weten.
Wij ontvangen de reacties graag per omgaande, maar uiterlijk 12 juni
aanstaande. Deze reactie kan per mail, via de reply, of via de website.
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Voor de goede orde: om organisatorische redenen is een minimum aantal
deelnemers voor deze bijeenkomst vereist. Bij minder dan 30 ‘Boergers’
kunnen wij de dag niet door laten gaan. In dat geval zien we om naar een
datum later in het jaar.
Tot de 27e! Wij rekenen op een inspirerende en verdiepende
kennismaking. Op de site www.boergergroep.nl vind je de verslagen van
alle tot nu toe gehouden bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam van De BoergerGroep
Frans van Alebeek & Lieneke Voorbij
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