
 

 

 
 

Welkom op de 1e Markegenoten avond! 
 

        
 
21 februari 2023 Buurthuis Leuvenheim  
Inloop vanaf 19:30, start 20:00, einde 21:30.   
============================================================== 
 

In het voorjaar verwachten we de officiële start van het IJsselmarke voedselnetwerk. 
Vanavond maken we alvast kennis met elkaar. Ieder die zich heeft opgegeven als 
Markegenoot, of die dat (misschien) wil gaan doen, is van harte welkom. We horen graag 
uw verwachtingen van IJsselmarke, maar ook wat u wil gaan bijdragen.  
 
U bent te gast bij het samenwerkingsverband dat IJsselmarke tot stand wil brengen: de 
IJsselmarke producenten, het Landschapsnetwerk Brummen, de gemeente Brummen. 

 
Programma 
 
20:00 Welkom bij IJsselmarke  
 
20:05 Waarom IJsselmarke belangrijk is voor onze toekomst  

(wethouder, Gemeente Brummen) 
 
20:10 Wat IJsselmarke wil bereiken?  

4 korte presentaties door bewoners en producenten 

• Een samenwerkingsverband van boeren en bewoners  

• Gezond en eerlijk voedsel in een netwerk van verkooppunten  

• Investeringen door Markegenoten  

• Een gezonder landschap met meer biodiversiteit  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
20:30 Intermezzo: Kiezen voor een kraam 
Maak kennis met producenten en bewoners van het IJsselmarke-collectief. Ga met ze in 
gesprek bij een van de volgende kramen en doe de kaart van uw keuze in de 
bijbehorende doos:  

• Ik ga voor gezond en eerlijk voedsel en koop Markewaar! Laat ons weten welke 
verwachtingen u heeft over de producten van IJsselmarke.  

• Ik neem een stukje verantwoordelijkheid en koop een Waardeel! Geef uw mening 
over hoe u bij voorkeur zou willen investeren in IJsselmarke  

• Ik vind het leuk om de handen uit de mouwen te steken en daarom word ik 
Markedoener. Laat ons weten hoe u op de bedrijven of in het netwerk zou willen 
helpen.   

• Er zullen wat producten van de aanwezige lokale producenten te koop zijn bij de 
kraampjes. Deze kunnen contant afgerekend worden. Vindt u het leuk om 
misschien wat te kopen tijdens deze avond? Zorg dan dat u wat contant geld bij 
zich heeft.  
 

21:00 Samen nadenken 
U krijgt plenair een aantal vragen voorgelegd over uw koopgedrag. Daarmee laat u ons 
weten hoe u IJsselmarke-producten wil kopen. Hoe ver u wil fietsen en op welke dagen 
bijvoorbeeld. Of u meer wil betalen voor een mooier landschap, en welke producten u 
het belangrijkst vindt.   
 
21:30 Afsluiting 


