Uitnodiging

Uitnodiging voor de leden van de districten
Oost-Nederland en Centraal Nederland
Op vrijdag 10 juni willen we u graag ontmoeten in de
Apenheul (J.C. Wilslaan 21 in Apeldoorn) tijdens een
interessante ledenbijeenkomst.
Het thema is “Survival of the Fittest” en wordt
toegelicht vanuit de koe, het boerenerf en vanuit
de politiek/maatschappij. Allerlei invloeden
van buitenaf bepalen en gaan ons werk verder
bepalen. Hoe reageren wij daarop en hoe gaan
we daarmee om? Moeten er aanpassingen
komen en welke dan?
We hebben een drietal boeiende sprekers
gevonden om dit toe te lichten:

Spekers:
Tonnie Vissers
Tonnie is Productmanager
Genetica bij CRV. Hij weet veel
van fokkerij en kan boeiend
vertellen over koeien. Tonnie
zal het onderwerp “Survival of
the Fittest” belichten vanuit het
oogpunt van de koe.

Programma:

Inloop vanaf 9.45 uur (vanaf de parkeerplaats is
het 10 minuten lopen naar de zaal de St@art).
U ontvangt een gratis uitrijkaart en indien
gewenst een toegangskaart voor de Apenheul.

Paulien Hogenkamp
Paulien is coach van de
agrarische sector. Zij begeleidt
boeren en hun netwerk in hun
persoonlijke ontwikkeling.
Paulien gaat het thema

10.15 Opening door Districtsvoorzitters
Tonnie Vissers van CRV
Paulien Hogenkamp van Hogenkamp
Agrarische Coaching
Kleine pauze
Caroline van der Plas van BBB
Paneldiscussie
13.00 Afsluiting met lunch en mogelijkheid tot
bezoek van de Apenheul (het park sluit
om 17.00 uur).

bespreken vanuit het gezin
en boerenerf. Kunnen we nog
“gewoon” boer zijn, of moeten
we het bedrijf aanpassen? Is
alleen maar boeren genoeg om
te overleven?

Caroline van der Plas
Caroline is lijsttrekker van
de BoerBurgerBeweging.
Ook is zij oprichter van de
Boerburgertweet. Met beide

Er is plaats voor 300 bezoekers, meldt
u snel aan met een maximum van 2 personen
per ubn en vol is vol! U kunt u hier voor 27 mei
opgeven of via het scannen van de QR-code.

functies probeert zij de kloof
tussen boer en burger te
verkleinen. Caroline zal dieper
ingaan op de functie van de
agrarische sector in Nederland.

Inge van Schie-Rameijer, districtsvoorzitter Centraal Nederland
Niek Heijink, districtsvoorzitter Oost-Nederland
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