Geachte leden van de commissie RGW,
Tijdens de commissie vergadering van 22 mei jl. heeft gedeputeerde Maasdam bij de mededelingen
de stand van zaken motie ‘Het belang van Kinderboerderijen toegelicht.
Ze heeft ook een bijeenkomst voor de kinderboerderijen aangekondigd op 1 juli aanstaande.
Hierbij ontvangt u het programma voor de bijeenkomst.
Een kleine delegatie vanuit de staten kan als toehoorder aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.
Mocht daar belangstelling voor zijn dan het verzoek om dit uiterlijk woensdag aanstaande (26 juni)
door te geven via:
herbert.kuyvenhoven@provincie-utrecht.nl
en/of madeleine.gerretsen@provincie-utrecht.nl
Het wordt met name een ‘ophaal’ bijeenkomst om de problematiek en de kansen helder te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Madeleine Gerretsen

De bijeenkomst is op:
Maandag 1 juli
10.00 tot 14.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur en incl. lunch
Stadsboerderij Eilandsteede
Vreugdenhillaan 31
3526 ZB Utrecht
Eilandsteede is goed te bereiken met het OV, raadpleeg hiervoor zelf een ovrouteplanner. Kom je met de auto? Er is een parkeerplaats naast Eilandsteede
waar je gratis kunt parkeren.

Het programma:
9.45 uur - Inloop met koffie/thee
10.00 uur - Welkom
10.05 uur - Opening door Madeleine Gerretsen van de provincie Utrecht, de
initiatiefnemer van deze bijeenkomst
10.15 uur - Kennismaken en ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen
Bedenk hiervoor alvast per locatie:


Waar je goed in bent, trots op bent of wat goed loopt (max. 2)



Waar je beter in wilt worden, tegen aanloopt of meer over zou
willen weten (ook max. 2)

(Denk bijv. aan inkomsten genereren, activiteiten, educatie, relatie gemeente,
kennis en wetgeving, …, doelgroepen)
11.00 uur - Kennis maken met Eilandsteede tijdens een rondleiding
11.20 uur - Thema’s die naar voren zijn gekomen uitwerken in groepjes
12.15 uur - Lunch met, jawel, een kleine opdracht
13.15 uur - Opdracht bespreken en hoe willen we verder?
14.00 uur - Einde
Heb je dieetwensen voor de lunch? Laat ons dit dan z.s.m. weten.
Tot maandag 1 juli!

