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Zutphen, 25 juli 2020

Eindelijk vakantie. Het laatste anderhalf jaar was vol energie, maar het kostte ook
veel energie. Maar vanaf vandaag ga ik 3 weken lang afstand nemen. Letterlijk (ik ga
hoog in de bergen kamperen) en ﬁguurlijk (geen mail, geen telefoon). Op de valreep
kunnen we nog een paar dingen aan jullie terugkoppelen. Niet met veel foto's dit keer
en niet met uitvoerige uitleg. Gewoon even kort en bondig. Dan kunnen we vanaf 16
augustus de draad weer vol energie oppakken.
Gelukkig gaan anderen binnen Land van Ons gewoon door met hun inspanningen.
Blijf dus gewoon mailen, grond kopen, anderen enthousiast maken om lid te worden.
Ik ga hopelijk in de zon ......veel wandelen en vlinders determineren.
Franke Remerie
voorzitter bestuur

Nieuws over de percelen
Cadeau-mogelijkheden uitgebreid

Percelen
Vorige week konden we aan de leden melden dat ruim 98% van de stemmers
akkoord is met aankoop van het perceel bij Deventer. Diezelfde kant gaat het op
met het perceel in Friesland. Er kan nog tot morgenavond worden gestemd,
maar het aantal voorstemmers is zo groot dat de kans op het niet doorgaan
nihil is. Dus: 2 nieuwe percelen erbij, waar we mooi dingen gaan doen.
Voor wat betreft het perceel bij Den Bosch is er nog geen uitsluitsel gegeven.
Dus: dat hangt nog.

Cadeau: mogelijkheden uitgebreid
Sinds gisteren hebben we er weer wat nieuws bij:
Alleen m2's grond geven
Iedereen heeft nu de mogelijkheid om via de cadeau-pagina losse m2's grond te
geven. Voorwaarde is wel dat de cadeau-ontvanger al lid is van Land van Ons.

Verlanglijstje
Je kunt nu via MijnGrond een link kopiëren en die mailen naar vrienden en
familie. Het is een nieuwe manier om een verlanglijstje te maken, want met die
link kunnen die vrienden en familieleden jou m2's grond cadeau doen.
Een groep mensen lidmaatschap en of m2's cadeau doen
Ook dat kan nu. Stel je wilt al je vrienden bedanken voor iets of in plaats van
een feestje iedereen toch wat feestelijks geven. Dat kan. Het enige dat we
nodig hebben is een lijst(je) met voornaam, achternaam en mailadres van de
gelukkigen. Meer weten? Stuur een mail naar
administratie@landvanons.nl onder vermelding van: cadeau aan een groep.

Benieuwd naar vorige nieuwsbrieven? Kijk op de website onder Nieuwsbrieven (voor
alle leden en alle belangstellenden) of log in op MijnGrond voor de oude
Ledenbrieven (is informatie voor uitsluitend de leden).

Boven: Oude graanrassen bij Peter Verbeek; Anne van Leeuwen bij Bodemzicht
Onder: Franke Remerie in gesprek met Wouter van Eck

Alle foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Jan Malschaert en Henk Verschoor

De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van

van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond
letterlijk de bodem is onder ons

(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.

bestaan. En daarmee een tegenwicht

en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.
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