Regiobijeenkomst op 15 september 2017 in St. Annaparochie
Locatie: de Bonte Mantel, de 16e-eeuwse boerderij van de familie Lauterbag
Adres: Middelweg west 174 St. Annaparochie. (klik hier voor uw routebeschrijving)
Aanvang: 19.30 uur en
Om 19.00 uur start een rondleiding door de fruittuin door de heer P. Lauterbag.
(Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent.)
Het bestuur wil deze avond met een gevarieerd programma graag met leden en niet-leden van
gedachten wisselen over het fruit van het heden en het verleden.
Ook fruitliefhebbers die geen lid zijn van de NPV zijn van harte welkom!
De toegang is gratis (en inclusief consumpties).
De leden worden verzocht iets te eten of te drinken (voor de gezelligheid) mee te brengen.
Programma













Opening door Tammo Katuin (voorzitter NPV)
Henk Groote opent met het Perenlied en een kleine muzikale training
De heer Lauterbag vertelt over de boerderij
Roef Koning vertelt over de promotieactiviteiten van de NPV
Tammo Katuin vertelt over de stand van het perenproject en bespreekt de nieuwe serie naamplaten
De heer M. Zeilstra over het project opleidingen binnen de NPV
In de pauze laat Henk Groote verzoeknummers horen. De bezoekers onderzoeken de
meegebrachte spijs en drank
Robert van der Tang vertelt over het project “Het op de markt brengen van het fruit van de leden”
Leden vertellen over hun betrokkenheid bij fruit, aansluitend discussie
Henk Groote vertelt samen met anderen over schilderijen en fruit
Even napraten: de leden krijgen de gelegenheid de meegebrachte sappen en vruchten te laten zien
Sluiting door Tammo Katuin

Voor deze avond zijn we nog op zoek naar:
> enkele vrijwilligers die willen helpen bedienen en
> iemand die een fotoverslag van de avond wil maken
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers
aan deze avond verzoeken wij u om zich aan te
melden.
Graag bij de opgave vermelden met hoeveel personen
u denkt te komen. Graag uw opgave van deelname
mailen naar info@npv-pomospost.nl
Terug naar de NPV startpagina

