PERSBERICHT
Twitterboeren gaan Europa in
Negentien twitterende boeren uit Nederland komen maandag in Brussel bij elkaar voor de
eerste zogenoemde ‘#BoerentweetmeetEU.
De boeren, waaronder melkvee-, pluimvee-, varkens- en geitenhouders uit Winsum
(Groningen), Haule, Katlijk (Friesland), De Pol, Bathmen, Deventer, Vroomshoop (Overijssel),
Voorthuizen, Terschuur, Netterden, Eibergen, Lichtenvoorde) Gelderland, (Oirschot) Brabant,
Goudriaan en Giessenburg) Zuid-Holland, zijn actieve actieve agrarische twitteraars.
Via dit sociale medium laten zij burgers en maatschappij zien wat zij als veehouders doen. Doel
is burgers te informeren en transparant te zijn over de veehouderij.
Onderling twitteren zij ook en doen dat vooral om kennis met elkaar te delen.
Het initiatief ‘Boerentweetmeet’ ontstond in juni vorig jaar toen agrarisch journaliste Caroline van
der Plas, destijds in dienst bij het ledenblad Nieuwe Oogst van LTO Noord, de twitterboeren
voor het eerst ‘live’ bij elkaar bracht. De boeren zagen elkaar in Deventer daardoor voor het
eerst in het echt. Doel van de bijeenkomst was sociaal samenzijn en kennisdeling.
Deze eerste #Boerentweetmeet viel op bij staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ .Zij noemde
het een ‘geweldig initiatief’ en nodigde de boeren persoonlijk uit ook bij haar op het departement
een bezoek te brengen. Kamerlid Jaco Geurts (CDA) sprong er ook op in en nodigde de
twitterboeren uit in de Tweede Kamer.
Dit bezoek, in oktober 2013, bleef ook niet onopgemerkt. Europarlementariër Esther de Lange
(CDA) nodigde de boeren via Twitter persoonlijk uit om een bezoek te brengen bij haar in het
Europees Parlement.
Dit bezoek aan Brussel heeft maandag 20 en dinsdag 21 januari 2014 plaats (zie programma).
Wellicht vindt u het als redactie interessant om met een van de twitterboeren uit uw regio in
contact te komen.
In de bijlagen vindt u het programma van de #BoerentweetmeetEU en een artikel dat vorig jaar
is verschenen in Nieuwe Oogst over de eerste Boerentweetmeet.
Plannen voor een grote #boerentweetmeetSummer, zijn in voorbereiding. Het is dan de
bedoeling twitterboeren uit héél Nederland bijeen te brengen tijdens een groot evenement.
Informatie hierover volgt nog.
Mocht u meer willen weten, of in contact komen met een van de boeren uit uw regio, dan kunt u
terecht bij Caroline van der Plas: 06 - 12 67 45 28 of carolinevanderplas@outlook.com

