
Uitnodiging informatiemiddag: 12 maart  

 

Beste betrokken Lelystedeling en/of partner van de Lelystadse Boer,  

binnen onze gemeentegrenzen verbouwen wij heerlijk en eerlijk voedsel. Met 70 Lelystadse boeren 
voeden wij miljoenen mensen in Nederland en daarbuiten. Is het niet logisch om onze eigen 
stadsgenoten de kans te geven direct bij deze boeren hun dagelijks voedsel te betrekken? Zo van het 
land op je bord. Voor het opzetten van deze lokale voedselketen zoeken wij ambassadeurs.


Informatiemiddag: 12 maart 
Noteer daarom 12 maart in uw agenda. Onder het genot van een drankje en lokale lekkernijen 
presenteren wij onze plannen. We starten om 16:30 en hebben om 18:30 spijkers met koppen geslagen. 
Wat wij gaan bespreken, lichten we hieronder alvast kort toe.


Eten van de Lelystadse Boer in Lelystadse bedrijfskantines 
Voor de particuliere markt ontwikkelden wij al een lokale voedselketen. Een compleet Flevolands 
assortiment van groenten, vlees, fruit, zuivel, kaas en brood dat wij twee keer per week thuis bij de 
mensen bezorgen. Lelystad heeft ons mede door dit concept in de armen gesloten.


Tijd voor de volgende stap. Wat ons betreft hoeft lokaal eten niet op te houden bij de voordeur. Op het 
werk heb je ook recht op gezond, lekker en eerlijk voedsel. Daarom richten wij ons nu ook op kantines 
van (middel)grote bedrijven en zorginstellingen. Een waardevol initiatief om Lelystad op het werk te 
voorzien van (h)eerlijk eten én om ze kennis te laten maken met het buitengebied van Lelystad. Een 
prachtig gebied, dat internationaal bekend staat als de groentetuin van Europa. Iets waar we als 
Lelystad trots op mogen zijn!


Investeert u mee? 
Om dit initiatief succesvol uit te rollen, hebben we ambassadeurs nodig die ons financieel willen 
ondersteunen en mee willen denken om van dit lokale B2B voedsel concept een succes te maken.  
Wij zijn al goed op weg. Leveranciers (de boeren) hebben flink geïnvesteerd en een behoorlijk aantal 
potentiële afnemers hebben zich inmiddels gemeld. Zo zal Inditex hun bedrijfskantines voor de ruim 
1200 medewerkers voorzien van Lelystads voedsel en hebben we een overeenkomst met de horeca op 
Lelystad Airport om de 7 miljoen passagiers van ons eten te laten genieten. 

 
Wordt u ambassadeur van Eten van de Lelystadse Boer? Een waardevolle investering, omdat:


• U naast de belangrijke rol als ambassadeur het mogelijk maakt dat eten  
uit de groentetuin van Europa een succes wordt.


• U na 6 jaar uw inleg en rentevergoeding terugkrijgt.

• U deel uit maakt van een bijzonder netwerk van Flevolandse boeren  

en zakelijke afnemers van lokaal geteelde producten.


 
Doet u mee?  
Laat u zich verrassen of bent u nieuwsgierig?  

	 	 	 	 	 	 U bent van harte welkom op deze informatiemiddag. 
	 	 	 	 	 	 12 maart - 16:30 uur - Hoeve Vredeveld (Zeeasterweg 15)   

Meld u aan via: s.hess@delelystadseboer.nl 
 

 
Met vriendelijke groet, 

	 	 	 	 	 	 Rob ter Haar

	 	 	 	 	 	 Voorzitter stichting de Lelystadse Boer
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