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Nieuwsbrief mei 2020
In deze, voor ons soms rare tijd waarin het soms lijkt of alles stilstaat, zijn we in de
agrarische sector volop in beweging. Op het moment van dit schrijven zit een deel van de 1e
snede in de kuil, is de maïs gezaaid en wachten we nog steeds op regen.
We willen u graag laten weten wat er bij LTO Achterhoek Noord allemaal gebeurd.
Wim Klein Willink stopt als voorzitter
Vanwege de Corona maatregelen is onze ledenvergadering op 23 maart is niet doorgegaan.
Hierin hadden we afscheid willen nemen van Wim Klein Willink als voorzitter van onze
afdeling. Dat afscheid komt hopelijk later dit jaar. Wim heeft zich wel vanaf 1 mei
teruggetrokken als voorzitter. Het bestuur heeft besloten dat het voorzitterschap tijdelijk
wordt ingevuld door twee bestuursleden, Robbert Haijtink en Ria Wolters. Wim bedankt voor
je tijd en inzet voor LTO Achterhoek Noord en wensen jou en je familie alle goeds voor de
toekomst.
Jasper te Winkel nieuw bestuurslid
Vanaf nu neemt Jasper te Winkel deel aan het bestuur. Jasper is 28 jaar
en heeft samen met zijn vrouw en zijn ouders een melkveebedrijf aan de
Berenpassteeg 7 Ruurlo. Een nieuw bestuurslid moet op een
ledenvergadering door de leden worden gekozen. Dit zullen we doen op
het moment dat we weer een ledenvergadering kunnen en mogen
organiseren. We wensen Jasper veel plezier in het bestuur van LTO
afdeling Achterhoek Noord.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het voorgaande, neem dan
contact op met een van de bestuursleden.
Whatsapp groepen
Sinds kort hebben we meerdere Whatsapp groepen in onze afdeling.
Deze zijn bedoeld om snel richting jullie een bericht kenbaar te kunnen maken.
Je dient jezelf aan te melden voor de verschillende groepen.
 Whatsapp groep melkveehouderij, deelt nieuws uit de vakgroep melkveehouderij,
aanmelden kan via deze link:
https://chat.whatsapp.com/JdZTFl8APL7KIqL3oqCriw Lukt het met deze link
niet stuur dan een app of sms naar Esther Weernink 06-39148887


Whatsapp LTO Achterhoek Noord Lochem, deelt nieuws uit en over de
gemeente Lochem aanmelden kan via link
https://chat.whatsapp.com/D86tDn1AThTCBMW5BUyC1n Lukt het met deze link niet
stuur dan een appje of sms naar Robbert Haijtink 06-10181400



Whatsapp groep LTO Achterhoek Noord Berkelland deelt, info en nieuws over de
gemeente Berkelland aanmelden kan via link:
https://chat.whatsapp.com/Gl9xECGtKxp1GQ901AXjZl Lukt het niet met deze link
stuur dan een appje of sms naar Esther Weernink 06-39148887



NB: De links werken alleen wanneer u deze opent op uw mobiele telefoon én u al
gebruik maakt van WhatsApp.
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Emailadressen
Om duurzaam maar ook sneller te zijn willen we vaker via de mail info versturen. Daarvoor
zijn we uw actuele emailadres nodig. Wilt u uw email adres doorgeven mochten we die nog
niet hebben. Stuur een email aan info@achterhoek-noord.ltonoord.nl
Fietspaden gemeente Lochem
De provincie wil in de gemeente Lochem een snelfietsroute aanleggen in Gorssel. Graag wil
het bestuur in contact komen met agrarische ondernemers die hier problemen van
ondervinden zodat we hier actie op kunnen ondernemen.
Ook heeft de provincie plannen met het fietspad langs de N339 tussen Harfsen en Epse. Op
dit moment is er zelfs een variant om een vrijliggend fietspad langs de provinciale weg aan te
leggen. Ook op dit onderwerp willen we graag van met agrarische ondernemers in contact
komen die gebruik maken van deze weg en hun mening horen. U kunt reageren via Robbert
Haijtink 06-10181400 en of Erik Hoentjen 06-22973490
Overige actuele zaken
Verder zijn we nog steeds betrokken in diverse overleg structuren oa: Nettelhorsterweg,
Berkeldal, Baakse Beek, Waterschap Rijn en Ijssel, Ruilverkavelings projecten, RES
Achterhoek, Cleantech Achterhoek.
Vanwege de Corona maatregelen staan veel projecten op een lager pitje en of gaat het
overleg via online bijeenkomsten wel door. Hierover is echter geen nieuws te delen.
Mocht u zaken tegenkomen in uw werk of in uw omgeving die onze aandacht waard zijn
meld het bij een van de bestuursleden van LTO Noord Afdeling Achterhoek Noord.
Omzien naar elkaar
Tot slot willen we u veel gezondheid wensen dat is erg belangrijk, zeker in deze tijd en blijf
omzien naar de mensen in uw eigen omgeving.

