Betreft: Een veilige ontmoeting voor uw buurt
Datum: 11-8-2020

Beste Buurtvereniging
Je kent het wel. Het loopt tegen het einde van de zomer. Normaal gesproken dé tijd voor
buurtverenigingen om de jaarlijkse buurtbarbecue te organiseren. Gezellig samen zijn,
vakantieverhalen delen, maar vooral elkaar ontmoeten. Deze belangrijke activiteit voor
buurtverengingen versterkt de sociale cohesie in elke buurt. Ontmoeten en verbinden, van jong tot
oud.
Het coronavirus zet helaas een streep door veel activiteiten. Stichting Buitengebied Laarbeek welke
een onderdeel is van het Ondernemersfonds Laarbeek wil ervoor zorgen dat u samen met uw buurt
toch op een verantwoorde (RIVM richtlijnen), maar bovenal gezellige wijze elkaar kunt ontmoeten.
Om deze ontmoeting mogelijk te maken hebben wij intensief samengewerkt met de Laarbeekse
Boeren. Zij zorgen ervoor dat u in een Tiny Restaurant kunt ontmoeten, ervaringen uitwisselen en
producten proeven van de Laarbeekse Boerderij. Samen met ZLTO Laarbeek, Stichting Miep,
Innovatiehuis de Peel en de LEV groep Laarbeek en vele andere willen wij het Tiny Restaurant
mogelijk maken in uw buurt.
Hebben wij u interesse gewekt?

Het Tiny Restaurant wordt tijdelijk geplaatst in uw wijk. Een veilige ontmoetingsplek, ook voor
mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben. Op deze manier kunnen buurtbewoners
elkaar toch ontmoeten en verhalen delen. Elkaar gewoon weer even zien.
Tijdens het Tiny Restaurant wordt er ook de verbinding gelegd tussen boeren en burgers . Laarbeekse
Boeren zullen de lekkerste lokale producten laten proeven met de Proeverij van de Boer. In de
afgelopen coronamaanden en door vele demonstraties lijkt de afstand tussen burgers en boeren
vergroot te zijn. Maar waarom? Het is juist belangrijk dat mensen in de maatschappij op dezelfde
voet in het leven staan. Ook lokaal zouden we meer naar elkaar moeten omkijken. Dat vraagt iets van
de burgers, maar zeker ook van de boeren. Deelnemende agrariërs aan dit project willen niets liever
dan deze afstand verkleinen. Zij zijn trots op hun producten en dit willen ze heel graag met de
Laarbeekse inwoners delen. Varkensboer Marcel Berkvens is een van de deelnemers aan dit project.
,,Samen met vier andere boeren maken we zelf worst: ‘Eigezwijns’. Een worst met plantaardige
ingrediënten en geproduceerd met een zeer lage CO2-uitstoot. Ik merk zelf dat er nagenoeg geen

contact meer met burgers is dus tijd om de handen uit de mouwen steken. Dit is een geweldig
project.”
Buurtverenigingen die voor hun buurtbijeenkomst gebruik willen maken van de Proeverij van de
Laarbeekse Boerderij, kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden en de producten tegen
gereduceerde prijzen afnemen. Daarmee ondersteunen zij vanuit hun kant weer dit project.
De Proeverij van de Laarbeekse Boerderij : Eerlijk - Heerlijk - Lokaal - Laarbeek
-

Tussendoortje
Lekkernij
Kokkerellen
Kokkerellen Deluxe

In de bijlage ziet u een uitgebreide toelichting ‘Tiny Restaurant komt naar u toe !’
Tijdens een bezoek van het Tiny Restaurant in uw buurt kunnen kinderen ook wegwijs gemaakt
worden in de wondere wereld van verkeerslessen speciaal gericht op landbouwvoertuigen.
Ingrediënten genoeg om er samen met uw buurt een geweldige dag van te maken.
Hebben wij uw enthousiasme aangewakkerd? De komende weken staat het Tiny Restaurant in alle
dorpskernen (zie artikel in de DeMooiLaarbeekkrant van 23 juli), loop even binnen voor meer
informatie of bekijk de website van het Tiny Restaurant en neem dan snel contact op met de LEV
Laarbeek, zij helpen met het organiseren van deze buurtbijeenkomst.
Contactpersonen LEV Laarbeek:
Nicky.vandeven@levgroep.nl / 06 55370099
suzan.dekoning@levgroep.nl / 06 19502192
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