
 

  Nieuwsbrief 

 Januari 2019 

 
Uitnodiging voor de bijeenkomst tijdens de BIObeurs 22 januari van 18.00 tot 20.00 uur. 

Namens het bestuur wil ik je bij deze de beste wensen voor een Goed 2020 toewensen en je 

uitnodigen om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van de vereniging tijdens de BIObeurs in 

Zwolle. De bijeenkomst staat open voor leden en niet leden en heeft als doel alle biologische 

(agrarische) ondernemers uit Noord Holland de gelegenheid te geven kennis te maken met 

elkaar en met de vereniging. Tijdens de bijeenkomst zullen een aantal korte presentaties 

gegeven worden om de stand van zaken op dit moment te laten zien. Verder willen we officieel 

afscheid nemen van Jim Blom en Jan Knook als bestuursleden. Door financiële ondersteuning 

van de Provincie Noord Holland zijn we in de gelegenheid gesteld om ook voor de innerlijke 

mens te zorgen en worden soep met brood en koffie en thee aangeboden aan alle aanwezigen.  

Het programma voor de bijeenkomst: 

18.00  Ontvangst met vegetarische soep en brood met boter. 

18.30  Opening bijeenkomst door Jim Blom en Karlijn Kraan 

18.35  Terugkoppeling over de “Stikstofbrief” aan de provincie en de bijeenkomsten bij de 

Provincie Noord Holland door Ellen en Paul Wagenaar 

18.50  Terugkoppeling over het project Groen Goud t.b.v. natuur inclusieve landbouw door  

Jan Knook 

19.00  Introductie van Biologische Groothandel De Almershof, de samenwerking met de 

vereniging en ideeën voor de toekomst door Paul Noordermeer en Karlijn Kraan 

19.15  Plan voor de toekomst, op welk punt staan we nu met de vereniging en wat hebben we 

voor de leden in petto? De agenda voor komend half jaar door Karlijn Kraan 

19.25 Officieel afscheid van Jim en Jan 

19.40 Gelegenheid voor napraten met een kop koffie of thee 

20.00 Einde van de bijeenkomst 

I.v.m. de catering is het handig om even door te geven of je komt en met hoeveel mensen je 

komt. Mocht je dat onverhoopt vergeten, kom dan wel naar de bijeenkomst!  

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de bijeenkomst te komen, maar wel even contact 

met ons willen leggen, dat kan ook op de BIObeurs, wij zijn woensdag en donderdag van 14.00 

uur tot 15.00 uur aanwezig in de stand van BIOnext. En via de mail of per telefoon kun je 

natuurlijk ook contact opnemen 

Mail dan naar info@bio-nh.nl of app naar telefoonnummer 06 26086705 (Karlijn Kraan) 

 

Namens het bestuur van Vereniging BIO-NH tot de 22e! 

Karlijn Kraan 
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