
 

 
CCA – Zomerledendag, Dronten, zaterdag 27 augustus 2022      
 
 

 
Uitnodiging zomerledendag  

 
zaterdag, 27 augustus 2021 

 

 

Geachte leden en donateurs van CCA en huisgenoten, 
 
Bij dezen ontvangt u de uitnodiging voor de zomerledendag van Christen Contact 
Agrarisch, die – Deo Volente – wordt gehouden op zaterdag 27 augustus 2022 in 
Dronten. Als landelijk bestuur zijn we blij om weer een landelijke dag te kunnen 
organiseren. 
We hebben bewust gekozen voor een landelijke dag in de zomer. We denken dat het 
risico op eventuele beperkende maatregelen in verband met corona dan een stuk kleiner 
is, dan begin november. 
 
 

Plaats, datum en tijd 
Plaats:  ochtend: Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 4, 8251 JZ, Dronten 

middag: Aeres Farms, Wisentweg 10, 8251 PC, Dronten 
Datum, tijd: Zaterdag 27 augustus 2022, ontvangst vanaf 9.30 uur. 

 
 
Spreker 
Dhr. Derk Boswijk is sinds voorjaar 2021 Tweede Kamerlid van het CDA. In juli 2021 
publiceerde het CDA een nieuwe landbouwvisie, getiteld ‘Perspectief voor boeren: nieuwe 
wegen naar een toekomstbestendige agrarische sector’. Dhr. Derk Boswijk was (mede-) 
auteur van deze nieuwe landbouwvisie. De afgelopen maanden as dhr. Derk Boswijk 
herhaaldelijk in het nieuws vanwege het stikstofdebat. In zijn lezing zal hij vooral ingaan 
op zijn visie op perspectieven voor boeren en tuinders in een toekomstbestendige 
agrarische sector. 

  



 

 
CCA – Zomerledendag, Dronten, zaterdag 27 augustus 2022      
 
 

Programma 
9.30 uur Ontvangst, welkom met koffie en thee 
10.00 uur Opening door Jan Overeem, voorzitter CCA 
10.30 uur Lezing door dhr. Derk Boswijk, Tweede Kamerlid CDA, 
11.30 uur Discussie n.a.v. lezing 
12.05 uur Huishoudelijke mededelingen, door Jan Overeem 
12.20 uur Lunch, tijd voor ontmoetingen 
13.20 uur Vertrek naar Aeres Farms 
13.35 uur Start middagprogramma (= dubbelprogramma) 

✓ Ene helft van de groep: rondleiding Aeres Farms, in twee groepen 
✓ Andere helft workshop: kiezen uit twee workshops 

14.25 uur Wisselen groepen 
15.30 uur Afsluiting, op Aeres Farms (niet terug naar hogeschoolgebouw)  
  Gelegenheid voor napraten, met drankje 
 
 

Workshops 
Tijdens het middagprogramma zijn er twee workshops, die elk twee keer worden 
gehouden. 
1. Bert Smit verzorgt een workshop over ‘omgaan met onzekerheden en spanningen’. 
2. Ds. Wilbert van Iperen (classispredikant PKN) verzorgt een workshop over ‘heersen, 

bewerken en bewaren’.   
 

Opgeven 
Vanwege de huidige situatie en de organisatie bent u verplicht om zich op te geven. 
Gebruik daarvoor bijgevoegde antwoordkaart. Stuur uw opgave per mail naar het 
emailadres van CCA (Arie v/d Vliet) of anders vragen we u de antwoordkaart per post op 
te sturen. Doe dit uiterlijk zaterdag 20 augustus 2022.. 

 
Van harte uitgenodigd 
We zien u graag op zaterdag 27 augustus in Dronten! 
 
Namens het bestuur:  
Jan Overeem en Wiggele Oosterhoff 

 
 

Gratis bus uit Gouda 
De CCA-kring Gouda stelt kosteloos een bus beschikbaar voor het vervoer naar de zomer-
ledendag van CCA in Dronten. 
Opstapplaatsen zijn: 
✓ Concordiaplein – Haastrecht, om uiterlijk 7.45 uur 
✓ Carpool – Woerden-Zuid, om uiterlijk 8.00 uur 
De bus vertrekt om ca. 16.15 uur weer vanuit Dronten. 
Als u van dit vervoer gebruik wilt maken, geef u dan op bij Heleen Bergacker  
(liefst per mail): E: Heleencca@gmail.com, T: 0184-682059, M: 06-38306585, 
En uiterlijk tot 24 augustus 2022). 

 

mailto:Heleencca@gmail.com


 
 
 
 

Aanmeldformulier zomerledendag, 
 
27 augustus 2022 in Dronten 
 

 
Het middagprogramma van de zomerledendag in Dronten bestaat uit twee onderdelen: 
1. Excursie op Aeres Farms 
2. Workshop 
 
 
Workshop 1 
Bert Smit: ‘omgaan met onzekerheden en spanningen’. 
Boeren en tuinders in Nederland beleven spannende tijden. Hoe ziet de toekomst van het 
familiebedrijf eruit? Hoe ga je om met vragen, onzekerheden en wellicht spanningen die 
nu op je af komen? 
 
Workshop 2  
Ds. Wilbert van Iperen (classispredikant PKN) verzorgt een workshop ‘heersen, bewerken 
en bewaren.’ 
In Genesis krijgt de mens de opdracht te heersen over de dieren, en de aarde te 
bewerken en te bewaren. Welke herkenning en/of spanningsvelden roepen deze 
woorden op? En hoe verhouden die zich tot de hoop en belofte dat alles nieuw zal 
worden (Romeinen 8). 
 

 
 

Ja, ik kom naar de zomerledendag van CCA, 
op 27 augustus 2022 in Dronten. 
 
1.  Naam:   … 
 Telefoonnummer:  … 
2.  Naam:   … 
 Telefoonnummer: … 
NB!  
Als u met meerdere mensen (samen) komt, graag beide uw naam en telefoonnummer noteren. 

 

Ik kies ’s middags voor de workshop: 

 Workshop 1, Bert Smit, omgaan met onzekerheden en spanningen; 

 Workshop 2, Wilbert van Iperen, heersen, bewerken en bewaren,  
 
NB! 
Wanneer u zich met twee personen opgeeft, graag beiden aankruisen welke twee workshops u 
wilt volgen. Als u beiden dezelfde workshop volgt, graag in dat vakje een ‘2’ invullen.  

 

Opsturen naar: 
Email:  administratie@cca-nederland.nl 

 

mailto:administratie@cca-nederland.nl

