
EEn droom van EEn 
landschap

Oerlekker Twente
Onze ambitie is  Om het twentse landschap mOOier,  duurzamer en eetbaarder te maken. 
met het prOject ‘Oerlekker twents landschap’ hebben we hierin een eerste stap gezet. 
VOOr de VOlgende stap(pen) zi jn we Op zOek naar ‘geli jkgezinden’.  burgers,  beleidsmakers 
en Ondernemers uit twente die betrOkken zi jn bi j  het behOud en welzi jn Van het 
twentse landschap en hier een actieVe rOl in willen spelen. 

Tijdens de bijeenkomst ‘Droom van een landschap’ op woensdag 18 december 2013, willen we onze droom, 
zowel letterlijk (we gaan dromen) als figuurlijk (een prachtig landschap) delen. 
We laten zien, voelen, horen, proeven en ruiken wat we willen, wat we bedoelen, wat we zoeken, 
maar ook wat we al bereikt hebben. 

De bijeenkomst is kort & krachtig, verdiepend & actiegericht, rustig & informeel, warm & gezellig.
De uitkomst is gericht op ‘actie’. We willen dat de deelnemers ‘uit de kast komen’ voor wat betreft hun passie 
en ambitie voor het Twentse landschap, en vragen ‘gelijkgezinden’ om actief  in het Twentse landschap 
te participeren. In welke vorm we deze participatie gaan gieten bespreken we tijdens het diner.

Wij vragen jou om je aan te melden voor deze bijeenkomst!
Dit kan per mail (graag vóór 13 december 2013) 
bij Corné de Regt, info@rodewangen.nu

Wij hopen je woensdag 18 december te zien!

prOjectOrganisatie 
Eibert Jongsma 
Bouwe Ruiter 



in het kader Van het prOject Oerlekker 
een slOtbi jeenkOmst 

drOOm Van een landschap

eibert jOngsma
06 – 12 99 94 93 • Eibert.Jongsma@landschapoverijssel.nl

bOuwe ruiter
06 – 30 365 365 • info@landbouwe.nl

lOcatie
Watermolen van Singraven 
Landgoed Singraven
Schiphorstdijk 2
7591 PS Denekamp
datum
woensdag 18 december 2013
ti jdstip
14.30 - 20.00 uur (incl. diner)

 prOgramma
14.30 uur  Ontvangst bij de Watermolen van Singraven
15.00 uur Start programma ‘Droom van een landschap’
18.30 uur Diner Proef  het Twentse Landschap 
20.00 uur Einde

aanmelden
per mail (svp vóór 13 december 2013) 
bij Corné de Regt, info@rodewangen.nu

tip
Ivm het buitenprogramma:
zorg voor makkelijk zittende vrijetijdskleding, 
stevig schoeisel en evt een extra jack of  trui.

Opmerkingen en Vragen
Zijn er speciale eetwensen? 
Geef  deze dan door aan Corné de Regt.


