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Vooraankondiging Ledenvergadering
In november willen we een ledenvergadering (inspiratieavond) organiseren, deze avond willen we het actuele
thema bijen aan de orde laten komen. Indien u suggesties heeft voor een interessante lezing op een
ledenvergadering, dan houden we ons van harte aanbevolen. Datum en tijdtip zijn nu nog niet bekend maar we
laten het u zo snel mogelijk weten.
Theater “Boerderij in de buurt”
Agrarische leegstand is een toenemend probleem, ook in Brabant. Daarover wordt, op initiatief van
toneelvereniging Amicitia, zaterdag 6 oktober de voorstelling gespeeld “ Boerderij in de buurt”.
Met deze voorstelling, die ontwikkeld en geproduceerd is door Agrarisch Erfgoed Nederland, willen zij een discussie
op gang brengen over de toekomst van het platteland. En speciaal over het behoud van historische boerderijen.
De verwachting is dat door schaalvergroting en het beleid van de provincie de komende jaren veel boeren zullen
stoppen. Met als gevolg dat het aantal waardevolle boerderijen onder druk komt te staan. Agrarische leegstand
wordt, ook in Brabant, een toenemend probleem. Het gebouwde agrarisch erfgoed is als vanzelfsprekend
verbonden met het omliggende land en de sociale structuur van haar bewoners. Deze van oorsprong agrarische
cultuur ontmoet steeds meer “stadse” invloeden. “Boerderij in de buurt” is een interactieve theatervoorstelling,
waarbij het verhaal verteld wordt van de veranderingen in landelijk gebied. Dat gebeurt aan de hand van twee
boerderijen en hun bewoners die elkaar in de weg zitten. De ene boert, de andere wil wat anders.
Het toneelstuk lijkt een charmant middel om deze actuele discussie op te starten. De aanwezigen krijgen dan ook in
de pauze van de voorstelling gelegenheid op het stuk te reageren. Daarna volgt de verrassende ontknoping.
Kortom een stuk om gezamenlijk, zowel boeren, burgers als buitenlui, op een plezierige wijze met elkaar in contact
te brengen.
Voor zowel de middag- als avondvoorstelling zijn kaarten te reserveren via mail: amicitiaberghem@hotmail.com
Oerfestival de Maashorst
Op zondag 14 oktober is de openingsdag van het festival. We hebben we bij de Kriekeput een markt voor ogen waar
partijen uit de Maashorst zich kunnen presenteren. Daar komt ook een OERLEKKER PLEIN met streekproducten,
(oude) ambacht/ innovatief vakmanschap en foodaanbieders uit de streek. Wij zoeken nog steeds naar partijen die
hierbij willen aanhaken, zodat we met elkaar de Maashorst op de kaart zetten.
We hanteren een last-minute tarief voor een plek op de markt van €25,- inclusief kraam met de mogelijkheid tot
verkoop. Uiteraard zijn ook andere partijen welkom die zich willen presenteren. Indien er geen producten worden
verkocht, kan een kraam gratis worden gereserveerd. Graag niet alleen folders, maar een originele manier van
presenteren, zodat de bezoekers wat te beleven/proeven hebben.
Zouden jullie dit verzoek willen doorsturen naar jullie leden?
In de bijlage zit een uitnodiging voor deelname en een aanmeldformulier. Makkelijker kunnen we het niet maken
Kijk voor meer informatie op www.oerfestivaldemaashorst.nl
Nieuwe Vlaggen!
De nieuwe vlaggen zijn binnen, voor ieder lid die dit wenst is een vlag beschikbaar. Wij vinden het als bestuur
belangrijk dat de uitstraling van de Maashorstboeren eenheid laat zien. Laat het een van de bestuursleden weten
als u een (nieuwe) vlag wenst te ontvangen of mail naar info@maashorstboeren.nl, dan zorgen wij ervoor dat er een
nieuwe vlag bij u komt.
Hartelijke groeten, bestuur Maashorstboeren.
Fietsenknooppunten kaart
De fietsknooppunten kaart 2018 is gratis bestellen voor leden
Op Vrijdag 6 juli is de “Fietsknooppuntenkaart Noord Oost Brabant en Land van Maas en Waal”, uitgereikt aan
wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss. De overzichtelijke fietskaart is ontstaan door
samenwerking van zes organisaties in de regio Oss die zich bezighouden met toerisme en recreatie, te weten:
stichting Maasmeanders, Maashorst Betrokken Ondernemers, het Verrassende Platteland van Cuijk, het
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