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Officiële oprichting
 
Vandaag, maandag 14 juli '14, heeft de notaris officieel de oprichtingsakte gepasseerd. De 
stichting mag zich voortaan noemen 'Steunpunt Drechtstadsboer'. In de statuten 
(doelstellingen) staat:
NAAM, ZETEL Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Steunpunt Drechtstadsboer.
2. De stichting is gevestigd te Dordrecht
DOEL  Artikel 2 
De stichting heeft ten doel: stadslandbouw en aanverwante activiteiten te helpen 

ontwikkelen, versterken en vergroten. De stichting doet dit door marktpartijen, 
organisaties en individuen te verbinden en duurzame samenwerking tussen overheid, 
maatschappelijk middenveld en ondernemers te initiëren en te stimuleren en voorts 
al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

VERMOGEN Artikel 3 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties; b. schenkingen, erfstellingen en legaten; c. ontvangsten uit 

voorstellingen en lezingen; d. alle andere verkrijgingen en baten.



Het oprichtingsbestuur bestaat uit Robert Klaassen, voorzitter, Adelijne Martin, secretaris. 
en Annette de Vlieger, penningmeester. De stichting is opgezet als een organisatie 
zonder winstoogmerk, ook wel  'Algemeen Nut Beogende Instelling'  (ANBI). De 
oprichters danken Steunpunt Sociaal Cultureel Werk Dordrecht in de persoon van Lita 
Harpe, directeur, voor de verleende adviezen.

Adelijne Martin Annette de Vlieger Robert Klaassen

Activiteitenkalender - derde kwartaal 2014

13 augustus – workshop sociaal ondernemen voor stadsboeren en horeca. Locatie Stichting 
Yepafrica, Wereldwaag Wijnstraat 237 Dordrecht. Doorgang bij minimaal 8 deelnemers. 
Contactpersoon Robert Klaassen Voor inlichtingen zie website

24 augustus – Introductiedag paddenstoelen kweken te Rotterzwam, Tropicana, R'dam. 
Contactpersoon Annette de Vlieger. Voor inlichtingen zie website
13 september: Mansholt, toneelvoorstelling op locatie. LTO Drechtsteden en Steunpunt 
Drechtstadsboer organiseren met medewerking van Theaterstichtring Jan Vos en 
Schouwburg Rotterdam een groepsreis - bij voldoende belangstelling -  met toerbus naar 
toneelvoorstelling 'Mansholt.' Locatie Stadsboerderij Rotterdam. Programma met diner 
vooraf en publieksdiscussie na afloop. Voor inlichtingen zie website

Dordrecht 9 juli: 'Ondernemers in de Natuur' Ronde tafel bijeenkomst 
Biesbosch eiland De Kleine Rug. Het was de eerste editie uit een reeks ronde tafel 
bijeenkomsten.  Een kleine twintig genodigden, veelal ondernemers, kwamen 
woensdagnamiddag 9 juli bijeen op Biesbosch eiland De Kleine Rug om elkaar beter te 
leren kennen en om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Het programma ging van start 
met een aangeklede borrel en zelf gebakken brood van Bakkerij de Man. Tijdens het 
driegangen diner, waarvoor Stadslandbouwkas Grote Beer de verse groenten had geleverd, 
spraken achtereenvolgens Arie van Zanten, voorzitter Kleine Rug en initiator Rijke 
Sterrentuin, Paul Engelsman, eigenaar directeur Yep Social Enterprise, Aldert Reijnink, 
zorgmanager en bestuurder Drechtsteden 50+ . De tijd ontbrak helaas om met elkaar echt 
de diepte in te gaan, maar toch spraken de aanwezigen na afloop van een goede 
kennismakingsbijeenkomst. Wie na het dessert niet weg hoefde, kon op grootbeeld in de 
huiskamer van het Nivonhuis kijken naar het WK duel Nederland - Argentinië. Voor een 
uitvoeriger verslag van de Kleine Rug bijeenkomst kun je terecht op de website.



Ondernemers in de Natuur
Biesbosch - Kleine Rug 

Dordrecht 15 juli; NTR programma over bijen en imkers

Bijenstal Dordrecht / Beleeftuin Hendrik Ido Ambacht. De NTR heeft dinsdag 15 juli voor 
een programmaserie over mensen met passie voor natuur filmopnamen gemaakt over het 
houden van bijen en het oogsten van honing. Er is gefilmd op de bijenstal van de imkerij 
Dordrecht en op een Natuurbeleeftuin in H.I. Ambacht. De geïnterviewden zijn Mohamed 
Benzakour, schrijver imker uit Zwijndrecht en Robert Klaassen. De opnamen worden 
volgens plan komend najaar uitgezonden. 

M. Benzakour, schrijver / imker Honingoogst Bijenstand

Activiteitenkalender - derde kwartaal 2014



woensdag 13 augustus: Workshop sociaal ondernemen
Wereldwaag, Wijnstraat 237 Dordrecht. Start 09.30 - Slot 14.00.
Workshop voor aspirant stadsboeren en sociaal ondernemers te Yepafrica ( m.m.v. Paul 
Engelsman) door Steunpunt Drechtstadsboer(Robert Klaassen). Op het programma staan de 
onderdelen: nieuws stadslandbouw, sociaal ondernemen, netwerken en een eigen casus. 
Doorgang alleen bij voldoende belangstelling. Minimaal 8 deelnemers. Deelname is 
kosteloos. Voor meer informatie aub mailen / bellen. Contactpersoon: Robert Klaassen. 

Yepafrica Social Enterprise Wereldwaag Dordrecht

zondag 24 augustus: Introductiedag paddenstoelen kweken
Annette de Vlieger, penningmeester, heeft zich na een presentatie in Fenix Food Factory 
door Rotterzwam, paddenstoelenkwekers uit Rotterdam, aangemeld voor een introductie 
oesterzwamkweken. Datum 23 augustus. Locatie Tropicana, R'dam. Er zijn op dit moment 
nog enkele plaatsen beschikbaar voor belangstellenden. Steunpunt Drechtstadsboer gaat 
zich inzetten voor duurzame werkgelegenheid en sociaal ondernemerschap in de 
Drechtsteden. Het kweken van paddestoelen biedt gemotiveerde ondernemers zicht op een
reëel inkomen. Voor meer informatie aub mailen / bellen http://www.rotterzwam.nl/. 
Contactpersoon:Annette de Vlieger.

"Rotterzwam is de winnaar van de 3e Rabo Stadslandbouw Award. De jury roemde het 
ondernemerschap dat geënt is op multiple cashflows en de circulaire economie gedachte, 
met korte en gesloten ketens. De award werd uitgereikt tijdens de 3e landelijke Dag van de
Stadslandbouw op 15 mei 2014 in Utrecht" Bron www.dagvandestadslandbouw.nl

Rotterzwam - Oesterzwamkwekerij Voorheen Tropicana Rotterdam

http://www.yepafrica.com/nl/yep/


Activiteitenkalender - derde kwartaal 2014

Zaterdag 13 september: Mansholt, toneelvoorstelling op locatie.
LTO Drechtsteden en Steunpunt Drechtstadsboer organiserenmet de medewerking van 
Theaterstichting Jan Vos en Schouwburg Rotterdam een groepsreis - bij voldoende 
belangstelling -  met tourbus naar toneelvoorstelling 'Mansholt' Locatie Stadsboerderij 
Rotterdam ( 'Eetbaar Rotterdam' nabij Marconiplein) incluis boerenmaaltijd en inleiding 
vooraf. Start diner 18.00. Prijs per couvert incl koffie/drankje €37,50 Aanvang voorstelling 
20.00. Toegang €17,50. Reserveringen: Schouwburg Rotterdam. Reserveren (42 kaarten 
voor LTO Eiland van Dordt/Drechtstadsboer) en aanmelden voor dit bijzondere 
groepsarrangement kan tot uiterlijk 29 augustus; zie de website voor aanmeldingen. 
Contactpersoon Drechtstadsboer Robert Klaassen. Website http://mansholt-theater.nl/

Stichting Jan Vos speelt de locatievoorstelling MANSHOLT op de Stadsboerderij van Eetbaar 
Rotterdam. Een stuk over voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt.

Sicco Mansholt, voorvechter van de agrarische sector en aanjager van groei, wordt vlak 
voor zijn pensioen geconfronteerd met de negatieve effecten van zijn beleid. 
Schaalvergroting en intensivering hebben geleid tot overschotten en schade aan natuur en 
milieu. 'Grenzen aan de Groei', het rapport van de club van Rome, opent hem de ogen. 
Sicco keert zich tegen zijn eigen beleid. Een rigoureuze omslag die niet beperkt blijft tot 
zijn politieke denken. Want, terwijl zijn pensioen steeds dichterbij komt en hij rond reist 
om te spreken over de uitputting van de aarde, begint hij een verhouding met een 24-
jarige stagiaire: Petra Kelly, de latere oprichtster van de Grünen in Duitsland. Zijn er 
grenzen aan groei, kan de mens genoegen nemen met genoeg? MANSHOLT stelt een groot 
maatschappelijk thema aan de orde in een persoonlijk verhaal, over een man die spijt 
krijgt en in conflict raakt met zijn omgeving en met zichzelf. 

Mansholt is geschreven door Tjeerd Bischoff en wordt gespeeld door Helmert Woudenberg 
(Sicco Manholt), José Kuijpers, Paul Hoes, Stefanie van Leersum en Trudi Klever. De regie is
in handen van Jeroen van den Berg.

Op zaterdag 13 september gaan we na afloop van de voorstelling in gesprek met Guus 
Geurts. Hij is beleidsgericht milieukundige, publicist en fotograaf en heeft een bureau voor
andersglobalisering, Swadeshi. Hij denkt oa. na over  alternatieven voor het huidige 
landbouw- en handelsbeleid van de EU en zet zich via verschillende platforms in voor een 
transformatie van de huidige economie naar een systeem waarin duurzaamheid en sociale 



rechtvaardigheid voorop staan. Hij publiceerde het boek ‘Wereldvoedsel – pleidooi voor 
een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’.Er is een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. De voorstelling op zaterdag 13 september  is  - inbegrepen de gereserveerde 
kaarten voor Dordrecht LTO - uitverkocht, evenals de voorstelling van donderdag Er zijn 
nog kaarten voor woensdag 10 en vrijdag 12. Wees er snel bij, want OP=OP. 

Diner vooraf
Voorafgaand aan de voorstelling kan er voor € 37,50 een driegangen menu boerenstijl 
gegeten worden (inclusief bijpassende wijnen en koffie). 

Reserveringen. Met de volgende link ga je direct naar de kassa van Schouwburg Rotterdam
voor het reserveren van je toegangskaartje en het boeken van de boerenmaaltijd.

http://www.rotterdamseschouwburg.nl/voorstellingen/9210/Jan_Vos_/MANSHOLT/

Locatie: Stadsboerderij Uit je eigen stad, Marconistraat 39  

Noteer Die Datum! 
Woensdag 8 oktober '14. 
Symposium - Lokale Initiatieven. Locatie Weizigt NMC, 16.00 - 22.00. Symposium 
'Nieuwe Verdienmodellen Stadslandbouw - Drechtsteden'. 's Middags vakprogramma 
over stadslandbouw. 's Avonds publieksprogramma over stadslandbouw met 
aandacht voor de bijzondere kansen op sociaal, ecologisch, economisch terrein 
voor de Drechtsteden.


