
Boer blijven!?
Boer zijn is een passie, boer blijven een uitdaging. Veranderende regelgeving, visies die om de oren vliegen en een constant stij-
gende kostprijs houden ons allemaal bezig. Wat zijn uw knelpunten?

Tijd om bij te praten. Hoe helpen en versterken we elkaar? Wat verwacht u van NMV? Actualiteiten komen uiteraard ook aan bod. Wat 
te doen tegen suggestieve berichtgeving rondom de landbouw? Maar ook de agrarische belangen bij de waterschapsverkiezingen en 
landbouwpolitiek worden besproken. U hebt iets te kiezen. Kom en laat uw stem horen!

In Waarder praat voorzitter Harm Wiegersma u bij over de stand van zaken in beleidsdossiers, Geesje Rotgers (onderzoeksjournaliste) 
legt uit hoe suggestieve berichtgeving over de landbouw voorkomen kan worden en Roelof Bisschop (landbouwwoordvoerder SGP) 
vertelt hoe u boer kunt blijven met deze politieke wind.

In Ottoland praat voorzitter Harm Wiegersma u bij over actualiteiten in beleidsdossiers, Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschap-
pen) legt de rol en het belang van waterschappen uit en onderzoeksjournaliste Geesje Rotgers vertelt u meer over suggestieve bericht-
geving over de landbouw.

donderdag 21 februari  20:00 uur        Het Wapen van Waarder         Roelof Bisschop en Geesje Rotgers
     Dorp 26, 3466 NG Waarder

donderdag 28 februari 20:00 uur        Het Dorpshuis Ottoland         Dirk-Siert Schoonman en Geesje Rotgers
     Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland

Aarzel niet, kom langs en neem collega-melkveehouders mee! Laat hen deze avond kennismaken met NMV. 
Binnenkort vindt er ook een NMV-strobaalgesprek in de omgeving van Alphen plaats voor leden en belangstellenden. Hier praten Femke 
Wiersma en bestuurders u bij over de actualiteiten en vragen we naar uw visie.

BOER BLIJVEN!? MET NMV STAAT U ER NIET ALLEEN VOOR!
Met dank aan de landelijke sponsors:
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Boer blijven!?
met Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist), Roelof Bisschop 
(SGP) en Dirk-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen)

Voor leden en belangstellenden. Iedereen is welkom!

donderdag 21 februari     20:00 uur      Het Wapen van Waarder
donderdag 28 februari     20:00 uur     Het Dorpshuis Ottoland
zalen open vanaf 19:45
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