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Coöperatie Bio-KI u.a. 
AP Hilhorstweg 6 
3764 MS Soest                

`          10-10 2019 
 

UITNODIGING 
  

BIO-KI DOCHTERKIJKMIDDAG 
 
Op WOENSDAGMIDDAG 16 oktober van 13.00 tot 15.30 uur: 
 

Bij   De Koeberg / Rene Keulen en Claudia vd Tuijn 
Heerkuil 1 

  Sint Geertruid 
 
PROGRAMMA 13.00  tot 15.30 uur. 

 Introductie 
 Uitleg over Coöp Bio-KI , het belang en reilen en zeilen van Bio-KI, 

en bespreken dit met elkaar.  
 Rondje over het bedrijf en vervolgens bekijken we de dochters van 

verschillende stieren.  
 Nabespreking en Conclusie. 

 
Ps. 
 Als u ook al dochters van Bio-KI stieren hebt en misschien al melkt, 

neem dan a.u.b. (digitaal) foto’s mee of stuur die alvast digitaal naar 
Bio-KI en wat productiecijfers er misschien bij? 

 Koffie/thee en broodjes pp. staan voor u klaar! 
 

 
Kom jij ook?? 
Geef je dan snel op (voor ma 14 okt. 10.00) en met hoeveel 
personen. 
 

 Mail dit op tijd naar bio-ki@ziggo.nl  

 WOENSDAGMIDDAG 27 november

Coöperatie Bio-KI u.a.. Badelochstraat 17, 3813 DS Amersfoort.  
Tel. nr. 06-24284100. Email: bio-ki@ziggo.nl. KvK. Nr. 55632262. Triodos bank. nr. 25.47.66.684 
 

 
 
 

Coöperatie Bio-KI u.a. 
AP Hilhorstweg 6 
3764 MS Soest                

`          10-10 2019 
 

UITNODIGING 
  

BIO-KI DOCHTERKIJKMIDDAG 
 
Op WOENSDAGMIDDAG 16 oktober van 13.00 tot 15.30 uur: 
 

Bij   De Koeberg / Rene Keulen en Claudia vd Tuijn 
Heerkuil 1 

  Sint Geertruid 
 
PROGRAMMA 13.00  tot 15.30 uur. 

 Introductie 
 Uitleg over Coöp Bio-KI , het belang en reilen en zeilen van Bio-KI, 

en bespreken dit met elkaar.  
 Rondje over het bedrijf en vervolgens bekijken we de dochters van 

verschillende stieren.  
 Nabespreking en Conclusie. 

 
Ps. 
 Als u ook al dochters van Bio-KI stieren hebt en misschien al melkt, 

neem dan a.u.b. (digitaal) foto’s mee of stuur die alvast digitaal naar 
Bio-KI en wat productiecijfers er misschien bij? 

 Koffie/thee en broodjes pp. staan voor u klaar! 
 

 
Kom jij ook?? 
Geef je dan snel op (voor ma 14 okt. 10.00) en met hoeveel 
personen. 
 

 Mail dit op tijd naar bio-ki@ziggo.nl  

voor ma 25 nov. 10.00

1-11-2019


