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Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op dinsdag 
20 februari 2018 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. Mevrouw Yolande Oosterman (Westendorp) heeft een praktijk 
    voor: cranio-sacraal therapie, persoonlijke begeleiding,    
    massage en familie-opstellingen. 
    Yolande is als schoonheidsspecialiste begonnen. Haar 
    belangstelling ging uit naar de hele mens en daarop heeft ze 
    zich verdiept in de psychologische processen van de mens, 
    de persoonlijke groei en ontwikkeling. 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 
CONSUMPTIES! 
 
Vanaf februari ‘18 krijgt u de koffie/thee gratis, maar betaalt u voor 
de 2e consumptie tijdens onze bijeenkomsten. 
 
 
 
Donderdag 8 maart Ringavond in het Kulturhus, 
Maurits Prinsstraat 6, 7091 CV te Dinxperlo. 
 
Het bestuur van Ring 3 van Gelderland nodigt u uit voor de 
tweejaarlijkse bijeenkomst. 
De Hohner Boys uit Gaanderen zullen deze avond verzorgen met 
muziek en sketches. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de 
zaal open. Aan deze avond zijn, behalve uw kopje koffie/thee 
of drankje, geen kosten verbonden. 
De organiserende verenigingen Gendringen en Dinxperlo 
hopen op een goed gevulde zaal! 
 
 
 



 
 
 
 
Uitnodiging voor de afdelingsvergadering op donderdag 
22 maart 2018 in de Eendracht. Aanvang 19.45 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en verslag vorige bijeenkomst. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. De heer Drikus Semmelink heeft samen met zijn vrouw Anjo 
    een koffie / theeschenkerij in hartje Lochem. Hij leert ons 
    deze avond de fijne kneepjes van het vak koffie- en theezetten. 
    Voor dit echtpaar is er dus “even” koffiezetten niet bij. 
 
4. Rondvraag en sluiting. 
 
 
POD-dag 5 april 2018 van 9.45 uur tot 15.45 uur. 
 
De POD-dag wordt in Tiel gehouden, u bent welkom in restaurant 
de Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, 4004 JB. Het thema is: Kleurrijk! 
Mevr. Iteke Weeda geeft voor de middagpauze een lezing en        
‘s middags treedt het Toverbaltheater uit Beneden-Leeuwen voor u 
op. De kosten zijn euro 20,-  Aanmelden bij het bestuur. Voor meer 
info kijkt u in het Magazine of op de site. 
 
 
Dienstverlening Rabobank Graafschap. 
 
Bent u niet in staat om uw bankzaken online te regelen of naar 
één van de vestigingen te gaan, bijv. wegens ziekte, ouderdom of 
lichamelijke beperkingen? Dan kunt u een afspraak maken met 
een adviseur van de thuisservice. Ook een financieel en zakelijk 
adviseur kunnen op uw verzoek bij u aan huis of (bedrijfs)locatie 
komen voor een hypotheekadvies of zakelijk gesprek. Gewoon 
een afspraak maken en ze komen zo snel als ze kunnen. 
Particulier: 0314 442500. Bedrijven: 0314 442600. 
www.rabobank.nl/graafschap 
 
 
 



 
 
 
Agrarische PR-dag 25 april 2018 – Veluwe. 
 
De Agrarische Commissie Gelderland organiseert samen met de 
afdeling Voorst de Agrarische PR-dag voor alle Gelderse leden. 
Er worden 4 bedrijven bezocht: 
.Rozenkwekerij De Wilde, de Hoven bij Zutphen. Dit is de  
rozenkwekerij voor de Benelux, met een prachtig assortiment 
rozen. 
.Melkveebedrijf Weyers te Voorst, dit bedrijf is verplaatst in het 
kader van “Ruimte voor de rivier”, u krijgt hier uitleg over. Het 
bedrijf werkt met o.a. een GEA MIone melkrobot met weidegang. 
.Perkplantenkwekerij WIMA Plant in de Hoven bij Zutphen. 
Dit is een producent en groothandel in perkplanten, chrysanten en 
seizoensgebonden potplanten. 
.Biologisch-dynamisch landbouwbedrijf de Zonnegaard in Voorst. 
Hier wordt bd- groente en fruit geteeld. 
Datum: woensdag 25 april 2018. Tijd: 8.30 uur tot 16.30 uur. 
Daglocatie: Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14, 7383 CG Voorst 
tel. 0575 502756. Kosten: euro 35,- pp (euro 45,- incl. aanrijbus). 
Opgave : vóór 1 maart bij Anja Dijkman tel. 241564 of email: 
genadijkman@hotmail.com. Ook voor verdere inlichtingen. 
Betalen: vóór 1 april bij Anja Dijkman. 
 
Provinciale Fietsdag. 
 
De fietsdag is op 31 mei 2018 in Barchem. U start tussen 9.30 uur 
en 10.30 uur bij camping de Heksenlaak aan de Zwiepseweg 32. 
De kosten voor deze fietsroute bedragen euro 11,- p.p. Ook niet-
leden zijn welkom. 
Inschrijven kan tot 24 mei 2018. Inlichtingen: Mieke Morsink, 
tel. 0573-7950212 of 06-40185759 of 
vvnfietsdagbarchem@gmail.com of het Magazine of de site. 
 
Rabobank Clubkascampagne. 
 
Leden van de Rabobank kunnen weer stemmen van 5 tot 19 april 
op hun favoriete vereniging. Vorig jaar heeft het onze vereniging 
euro 592,35 opgebracht! 
 
Alle activiteiten zijn voor eigen risico! 
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