
 

Zwolle, 3 september 2021,  
 
 
Beste leden van het CCA en CGMV agrariërs en andere belangstellenden, 
 
Het is al lang gelden dat wij elkaar hebben kunnen ontmoeten als leden van het agrarisch 
netwerk van CCA en CGMV agrariërs. De corona heeft behoorlijk wat roet in onze plannen 
gegooid. 
Het was niet verantwoord om allerlei activiteiten te organiseren. Maar wij hopen dat jullie 
er allemaal wel weer naar verlangen. 
Daarom willen wij voorzichtig van start gaan en organiseren een ontmoeting in regio Noord 
en in regio Oost. Het is vooral ontmoeten en bijpraten. Er zal aandacht zijn voor de locatie 
waar we op bezoek zijn en daarnaast krijgen jullie volop gelegenheid om dingen met elkaar 
te delen. 
 
Regio Noord, woensdag 22 september 2021 
Op woensdagavond 22 september zijn we welkom bij groothandel Jansma vof in 
boerenproducten en streekproducten. Dit bedrijf is gevestigd aan de Dorpstraat 56, 8432 PD 
Haule. Zie: www.jansmahaule.nl  We worden daar om 20.00 uur verwacht.  Hier zal Meine 
Jansma ons iets vertellen over het ontstaan van het bedrijf tot wat het nu is. 
 
Regio Oost, donderdag 23 september 2021 
Op donderdagavond 23 september zijn we welkom bij de Veldschuur, informatiecentrum 
voor natuur en historie, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen. Hier zal Jouk Huisman ons iets 
vertellen over de veldschuur en de omgeving. Ook hier worden we om 20.00 uur verwacht. 
 
Opgeven 
Ook in verband met de corona-maatregelen werken wij met opgave vooraf.  
Graag opgeven voor 21 september 12.00 uur bij één van de volgende personen: 
✓ Jouk Dunnink,  E joukenhannie@dunnink-spoelman.nl,  T 0522-442654 
✓ Teus Spijker,   E spijker73@gmail.com,   T 0521-589662 
✓ Dick van der Horst, E dg.vanderhorst@gmail.com,   T 0523-676527 
 
Wij hopen op voldoende deelname om zo ook elkaar weer te kunnen ontmoeten. 
 
 
Namens de werkgroep van CCA en CGMV agrariërs, 
 
Hartelijke groet,   
 
Dick v.d. Horst, Jouk Dunnink en Teus Spijker 
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