Opgave bij:
Janneke Stegink 06-47130597 steginkjanneke@gmail.com
of bij
Wilma ten Have 06-44098585 atenhave_oxe@hotmail.com
op de afdelingsavond van maandag 21 oktober 2019 of per mail/telefoon voor
vrijdag 25 oktober 2019
We verzamelen do. 14 november om 9.30 uur bij Het Bonte Paard
Als je 14 november geen vervoer hebt, mag je contact met ons opnemen

Kosten: Leden van Vrouwen van Nu € 28,00
Niet leden betalen € 33,00
Dit is inclusief koffie/thee en lunch. Dieet graag vooraf doorgeven bij opgave.
Deelname op eigen risico
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als het bedrijf HET overkomt
Agrarische Themadag
Donderdag 14 november 2019
Aanvang 10.00 uur
Zalencentrum “Het Bonte Paard” Deventerweg 87
7451 MC Holten Tel. 0548 –361202

Programma
Zaal open: 9.30 uur

10.00 uur
Opening door Willy Beldman- Wegstapel,
Voorzitter van de Provinciale Agrarische Commissie
Vrouwen van Nu Overijssel

Jan Bronninkreef uit Holten, agrariër en winnaar
van Expeditie Robinson 2018
Jan komt vertellen over zijn ervaringen tijdens de 5 weken dat
hij op Expeditie in de Filippijnen was.
Hij was één van de 7 onbekenden die werd geselecteerd om
mee te doen. Hij moest daar zien te overleven met en strijden
tegen 20 andere kandidaten en had die hele periode geen idee
wat er thuis op de boerderij gebeurde.

Ineke Bronninkreef uit Holten
Ineke moest wel even slikken toen ze hoorde dat Jan echt mee
mocht doen, zou ze dat kunnen? Maar ze gunde het Jan zo.
Ze zag het als haar eigen expeditie. Expeditie Boerderij.
Niemand mocht weten waar Jan was en al die weken was er
ook geen enkel bericht van hem.
Ze vertelt over wat dat met je doet en wat er allemaal op haar
pad kwam.

Gerda Briene uit Wierden, pluimveehoudster
Gerda Briene runt samen met haar man Johan een boerderij, waar ze scharrelkippen en biologische kippen houden.
De fipronilcrisis die hen in 2017 trof, had een grote impact
op het gezin. Deze crisis is zo bizar, dat niemand dit ooit
had kunnen bedenken.
Ze vertelt over de impact van de fipronilcrisis op hun
gezinsbedrijf.
Hoe beleef en overleef je zo'n voedselcrisis?
Theepauze

Louwe de Boer uit Urk, Ekofish Group
De wereld van Ekofish Group is een wereld van verse kwaliteitsvis, die met respect voor het milieu gevangen wordt en
kort na de vangst bij u op het bord ligt. Een wereld waarin
gepassioneerde vissers voortdurend zoeken naar duurzame
visserijtechnieken, die goed zijn voor mens en milieu .

Afsluiting door Willy Beldman ( ca. 15.45 uur)
Lunchpauze 12.15 tot 13.30 uur

Na iedere inleiding is er gelegenheid tot het stellen van
vragen

