
..Uitnodiging.. 

 

 
“Vier je successen, het is een feestje waard! 

 

 

Ontmoetingsdag 

COMMISSIE AGRARISCHE VROUWEN ZH 

in samenwerking met  

 

LTO-Noord 

Commissie Vrouw en Bedrijf 

Zuid-Holland 

 

 
 

 

Dinsdag 7 april 2020 

Te Bergschenhoek 

10:30 – 15:00 uur 



 
 
 
 

 
Voedsel families Zuid Holland            
 
Sinds begin 2016 werken deze koplopers en 
innovators in de voedselketen in Zuid-Holland 
met elkaar samen in een open netwerk met de 
naam Voedselfamilies. 
De leden (agrariërs) van deze families zoeken 
samen naar innovatieve oplossingen voor een 
duurzame voedselketen. 
LTO Noord is al sinds de voorbereiding van dit netwerk nauw betrokken en neemt op 
allerlei niveaus actief deel.  
Deelname aan dit netwerk helpt leden in het netwerk bij uitdagingen voor 
verduurzaming. 
Door de kennis en ervaringen die zij opdoen te delen, wordt de positie van de leden 
sterker.  
Beter geïnformeerde boeren en tuinders kunnen betere beslissingen nemen. 
 
 
 
 
 
 

 

Peter Gille “Landsingerland” 

 

Boerderij “Het Lansingerland” – gelegen in de weidse 
achtertuin van Rotterdam – biedt een oase van rust in 
de drukke randstad.  
Ervaar hoe een bezoek aan onze boerderij zorgt voor 
een stap uit de drukke, dagelijkse realiteit. 
Naast de vergaderruimte beschikt Boerderij Het Lansingerland – waarvan de 
hoofdactiviteit nog steeds het melkbedrijf is – over een kleinschalige kinderopvang, 
een horecagelegenheid met mooi terras en een boerderijwinkel met tal van 
biologische producten. Ook is het complex van de boerderij sinds begin 2017 
uitgebreid met een camping.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programma: 
 
Ontvangst vanaf 10.00: 

 

10.30 uur       :   ***Welkom*** 

 Inleiding over de Voedselfamilies van Zuid Holland door Eveline Westeneng. 

 Vragen en of opmerkingen 
 

11.15 uur       :    ***Pauze*** 

 

11.30 uur       : 

 Inleiding van Dhr. Peter Gille over zijn bedrijf “Het Langsingerland”. 

 Vragen en of opmerkingen 
 

12.30 uur        :  *** Lunch *** 

13.45 uur      : Rondleiding over het bedrijf van Fam. Gille. Hoeksekade 146 A 
                       2661 JL Bergschenhoek.                       

___________________________________________________________________ 

Kosten             :  € 25,00 p.p.  (incl. koffie/thee, lunch en rondleiding).  

Plaats            :  Hoeksekade 146 A,  2661 JL Bergschenhoek.                       

Opgave            : t/m vrijdag 2 april 2020 bij: 

                  Yvonne Verhorst                            of         Petra de Vos 

                          Tel: 06-18 41 21 23                                    Tel: 06-20 82 16 23. 

                          yvonneverhorst@gmail.com                       vosholland@planet.nl 

 

 

 


