
Buitendag 2021 VGF 

 
We hebben ervan gedroomd weer een buitendag te kunnen houden dit jaar en zoals het nu lijkt gaat 

het echt gebeuren! Daarom vinden we het heel fijn om jullie te kunnen verwelkomen op een 

feestelijke locatie  voor deze Buitendag 2021 in Zeewolde. 

 

Uitnodiging  

voor de Buitendag op 29 augustus   
op het Wijngoed Wilgenhorst 

De Helling 1-3  Zeewolde 

(Verlengde van de Ossenkampweg) 
 

Je wordt tussen 9.45-10.30 uur ontvangen met koffie en wat 

lekkers. Om 10.30 uur is de opening van de dag door de voorzitter van Zeewolde, Bert Kikkert, 

vervolgens zal onze predikant ds. Anja van de Poppe een inleiding houden.  

Daarna is het tijd voor een tweede kop koffie. 

Hierna zal Geert Horlings, eigenaar van de Wilgenhorst, iets vertellen over zijn visie, missie en 

werk. 

Aansluitend proeven we twee wijnen van het Wijngoed en is er tijd voor ontmoeting en  de 

mogelijkheid om even rond te kijken op het bedrijf. 

Om 12.30 uur is er een lunch met soep, belegde broodjes, melk, karnemelk of een sapje. Je kunt nog 

een bezoek aan de winkel brengen, als je dat wilt en een mooie Hollandse, Zeewoldense  wijn 

aanschaffen.     

Uiterlijk 14.00 uur sluiten we af. 

 

Nog enkele praktische zaken: 

 

Om te voorkomen dat er overbodige kosten worden gemaakt, willen we werken met een aanmelding 

en betaling vooraf. Aanmelden kan bij voorkeur via de mail bij Bert en Ria Kikkert 

protect@telfort.nl of telefonisch 0341412947. De kosten van deze dag zijn € 25 p.p. en kunnen 

worden over gemaakt op NL52 ASNB 0706 9284 66  Na betaling is de aanmelding definitief. 

We willen iedereen oproepen te blijven proberen de 1½ meter in acht te nemen. 

We verblijven deels in een tent in de buitenlucht, het is handig daarmee rekening te houden wat 

betreft de kleding. 

 

Hopelijk tot ziens! 

Een hartelijke groet, 

Bestuur Zeewolde, Yvon en Henne Vulperhorst, Bert en Ria Kikkert 

mailto:protect@telfort.nl

