
#makeadate2020 

De actie: hoe werkt het? 

Nodig voor of op Valentijnsdag 2020 iemand uit die jij als boer graag wilt ontmoeten buiten je eigen 

boerenbubbel. Ga tijdens je date in gesprek over een thema dat boer en samenleving raakt en wat bij je 

past. Doe dat positief, ben nieuwsgierig en maak een echte verbinding. Het is en blijft tenslotte een 

Valentijns-date. 

- Kies iemand met wie je in gesprek wilt: je buurman, de slager, de natuurbeheerder, burgemeester, 

sportheld, directeur natuurmonumenten, tweede Kamerlid etc. Kies iemand bij wie jij indruk wil 

maken en/of iemand die indruk op jou kan maken! 

- Uitnodiging: stuur voor of op Valentijnsdag (14 februari)  een persoonlijke uitnodiging. Dit kan per 

app, mail of via sociale media. Wij zorgen voor een kort filmpje die je kunt gebruiken bij de 

uitnodiging (in productie).  

- Wacht op reactie en maak een date. 

- Ga in gesprek: zoek een geschikte ‘keukentafel’. Tips voor een goed gesprek vind je (binnenkort) op 

onze website. 

- Communiceer over je date: maak een foto, zet het op facebook/Twitter/Instagram, maak een filmpje 

of een kort artikel. Deel dit op je eigen sociale kanalen met de juiste # ‘s, bij wederzijds goedkeuren 

natuurlijk. 

- Reactie naar Boeren van Nederland: stuur een korte reactie met je ervaring naar Boeren van 

Nederland (info@boerenvannederland.nl). Of gebruik @boerenvanNL op sociale media kanalen. 

 
Zegt het voort aan je collega boeren, hoe meer boeren meedoen, hoe meer dates, hoe meer verbinding!  
 
Een mooie Valentijnsdag gewenst met veel nieuwe ontmoetingen! 
 

Hashtag gebruik voor sociale media: #makeadate2020  
 

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen via 
info@boerenvannederland.nl of rechtstreeks via onderstaande telefoonnummers.  
 
Niet voor publicatie: Karolien Hupkes (info@hippekoeien.nl; 06-19959388) is contactpersoon voor boeren en 
Jeanet Brandsma (jeanetbrandsma@gmail.com; 06-51740482) voor de pers.  
 
 
 
#Makeadate2020 is een initiatief van  
 
 
 
 
 
#Makeadate2020 wordt ook ondersteund door: 
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