
 
  
 

 
Doe mee met ‘Kofje by de Boer’ tijdens Nationale Burendag 2015  
 
 
Op zaterdag 26 september is de Nationale Burendag 2015. Dit is een landelijke dag die in 
het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Een mooi moment 
voor boeren om aan te sluiten en hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie op het 
bedrijf. De boer en buur samen om tafel geeft mogelijkheden om contacten te versterken en 
te praten over voedselproductie, keuzes die de ondernemer maakt, regelgeving, het leven op 
de boerderij en het bespreken van bouw- en toekomstplannen. Voor de boer is het ook 
interessant om te weten hoe buren het ervaren om vlak bij zijn bedrijf te wonen. Agrarische 
bedrijven uit de gehele provincie Fryslân doen mee. 
 
De werving van agrarische ondernemers voor ‘Kofje by de Boer’ is inmiddels in gang gezet 
door individuele benadering van bedrijven, via de media en via agrarische 
belangenorganisaties. 
 
Graag willen wij ook dit initiatief aan de dorpsbelangen in Fryslân bekend maken. De 
dorpsbelangen kunnen de agrariërs in hun dorp benaderen en motiveren om mee te doen. In 
overleg met de ondernemer kunnen leden van dorpsbelang op de koffie komen. 
 
We hopen van harte dat jullie als dorpsbelang het initiatief ‘Kofje by de Boer’  willen 
ondersteunen. Ondernemers kunnen zich aanmelden op de site.  
 
Kijk voor meer info op http://www.cursusencontract.nl/Actueel/kofje-bij-de-boer.html 
 
Aanmelden kan tot 1 september 2015 via het aanmeldformulier op de site. 
 

Na aanmelding ontvangt de ondernemer van ons een PR pakket (na 1 september), 

bestaande uit: 

 20 Uitnodigingen voor hun buren 

 ‘Kofje by de Boer'- pakket (zolang de voorraad strekt) 

  

Voor  meer info kunt u contact met ons opnemen via j.vanderheide@nordwincollege.nl  of bel 
naar 058-253400 / 0610645560 
 
‘Kofje by de boer’ wordt geïnitieerd door Nordwin College in opdracht van de Provinsje 
Fryslân. De communicatie tussen boeren en burgers is een beleidsspeerpunt uit de 
Lânbouaginda Foarútbuorkje II van de Provinsje. Het is de bedoeling om ‘Kofje by de Boer’ 
ieder jaar te laten plaatsvinden. 
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