
 
 

 

 

 

Zwolle, 16 juni 2022 

 

Beste leden van Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs en andere belangstellenden, 

 

CCA en CGMV agrariërs organiseren net voor de zomervakantie twee regionale bijeenkomsten.  

Eén in regio Oost en één in regio Noord. U kunt zelf kiezen welke avond u bij wilt wonen. 

 

Regio Oost, bij geitenboerderij Twiegweerd in Zalk 
Woensdagavond 29 juni is er een avond voor de leden uit regio Oost bij de geitenboerderij Twiegweerd 

van de familie Fokker. Dit is een informeel samenzijn met ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en 

om een rondleiding te volgen bij de geitenboerderij.  

Geitenboerderij Twiegweerd staat in het IJsseldorpje Zalk. Op deze mooie plek verzorgen en melken 

zij hun 3000 geiten. Kijk op de website (www.geitenboerderij-twiegweerd.nl) voor een eerste 

kennismaking met dit familiebedrijf en de verschillende producten die ze aanbieden. 

 

Datum:  woensdag 29 juni 2022, aanvang 20.00 uur 

Locatie: Hardenbergweg 3, 8276 AT in Zalk 

 

Regio Noord, bij B&B Albertsmaheert in Noordwolde 
Donderdagavond 7 juli opent de familie Wigboldus uit Noordwolde de deuren van hun B&B 

Albertsmaheert voor ons. Deze boerderij is al meer dan een eeuw van de familie Wigboldus. Zij hadden 

eerst een gemengd bedrijf en later zijn ze overgegaan op akkerbouw en grove tuinbouw. Een aantal 

jaren geleden hebben zij het land verkocht en zijn ze gestart met een B&B. Kijk op hun website 

(www.albertsmaheert.nl) voor meer informatie. 

Voor deze avond hebben we een spreker uitgenodigd. Jouk Havinga is makelaar in agrarisch goed. Deze 

avond vertelt hij over zijn werk als makelaar 'in het veld'. Daarnaast is er volop gelegenheid om bij te 

praten over zaken die ons bezighouden. 

 

Datum:  donderdag 7 juli 2022, aanvang 20.00 uur 

Locatie: Wolddijk 60, 9784 TE in Noordwolde 

 

Vooraf aanmelden 
Graag nodigen wij u uit voor één van onze regionale bijeenkomsten. U kunt zelf kiezen naar welke 

avond uw voorkeur uitgaat. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Ook gezinsleden zijn van harte 

welkom! Deelname is gratis. 

 

Wij vragen wel om u vooraf aan te melden. Graag uiterlijk een dag voor de te houden ontmoeting. 

Jouk Dunnink, E: joukenhannie@dunnink-spoelman.nl, T: 0522-442654, voor regio Noord. 

Teus Spijker, E: spijker73@gmail.com, T: 0521-589662, voor regio Oost. 

Dick van der Horst, E: dg.vanderhorst@gmail.com, T: 0523-676527, M: 06- 25392379 voor beide 

regio’s. 

 

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten! 

 

Namens de werkgroep van CCA en CGMV agrariërs, 

Hartelijke groet, Dick v.d Horst 
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