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Voorwoord Nieuwe
Voorzitter Peter van de Pas
Bruggenbouwer tussen boer en burger.
Dat is waar de Plattelandscoöperatie voor staat.
Al meer dan 23 jaar zet deze coöperatie zich al
in voor een betere relaties tussen de agrarische
sector en de samenleving. Dat blijft nodig. Als
agrariër ervaar ik aan den lijve hoe de agrarische
wereld zich ontwikkelt. De sector voelt zich vaak
niet begrepen door de maatschappij. Wandelaars, fietsers en toeristen maken steeds meer
en vaker gebruik van het buitengebied en
hebben hier ook een mening over. Ook andere
activiteiten hebben inmiddels hun weg gevonden in het buitengebied. Denk aan natuurontwikkeling, waterrecreatie, zorgboerderijen,
kinderopvang en de Paardenhouderij. Ik denk
dat we hier ook voor open moeten staan,
maar wel met wederzijds respect naar elkaar toe.
Ook vind ik het belangrijk dat er ontwikkelingsruimte blijft, zowel voor agrarische initiatieven

Afscheidswoord
oud-voorzitter
Anton Gijsen
“Efkes prakkezere”

als voor burgerinitiatieven. We wonen, werken
en recreëren samen in één gebied, dus moeten
we ook samenwerken. We moeten niet krampachtig vasthouden aan vroeger, want vroeger
was echt niet alles beter. We moeten vooral
samen nadenken en samenwerken aan de
toekomst. Ik ben er dan ook van overtuigd dat
de brug tussen boer en burger nog lang niet
af is en dat we nog veel uitdagingen hebben.
Toen mij de vraag werd gesteld of ik Anton Gijsen
wilde opvolgen als voorzitter hoefde ik er ook niet
lang over na te denken. Vanzelfsprekend wil ik me
er met veel energie voor inzetten. Ik heb er dan
ook zin in om samen met enthousiaste leden,
mensen op kantoor, het bestuur en adviseurs
de komende jaren te werken aan een stevige
verbinding tussen boerderij en maatschappij.
Peter van de Pas

Als Plattelandscoöperatie werken we aan
de brug tussen boerderij en maatschappij.
De laatste tijd is er bijzonder aandacht voor
het buitengebied en het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de vorming van een
Landschapsfonds door Natuurrijk Limburg
en de prijsvraag Broodenspelen in Brabant.
Dit biedt kansen voor de land- en tuinbouw.
Als landbouw hebben we de antwoorden op
de vragen die door de maatschappij gesteld
worden. Door dit goed te communiceren
moet het mogelijk zijn om meer waardering
te krijgen en om onze inspanningen in ons
verdienmodel in te bouwen.
Vorig jaar heb ik afscheid genomen als voorzitter van de Plattelandscoöperatie. Niet omdat
het moet, maar omdat ik van mening ben dat
een club als de onze in staat moet zijn om

zichzelf te vernieuwen. We hebben Peter van
de Pas bereid gevonden om deze functie over
te nemen. Ik ben trots dat ik mee heb mogen
werken aan een fraaier en vitaler platteland.
Dit hebben we gedaan door projecten op te
pakken en deze concreet uit te voeren.
Ik dank de mensen van het bureau, de bestuursleden en de secretarissen waarmee ik samen heb
mogen werken: Henk Opsteegh, Herm Neessen
en Frans Willems. Bij het afscheid heb ik een
bank cadeau gekregen met de tekst “efkes
prakkezere”. Een mooi cadeau waarvoor dank.
Nu de zomer zijn intrede doet heb ik de bank
een mooie plek in de tuin gegeven, onder een
notenboom. Tijd om “efkes te prakkezere”.
Anton Gijsen
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Projecten

Bijenimpuls Limburg:
Realisatie 40 bijenoases in Limburg
In het voorjaar van 2018 zijn verdeeld
over heel Limburg 40 bijenoases
gerealiseerd. De Plattelandscoöperatie
heeft hiervoor van de provincie Limburg
subsidie ontvangen. De realisatie hebben
we samengedaan met dorpsraden,
agrariërs, imkers, groenplatformen, maar
ook gemeenten, scholen en anderen die
het belang van de bij en biodiversiteit
vanuit de gemeenschap actief “in the
picture” willen zetten.
Hoofddoel van het project bijenimpuls
en de aanleg van bijenoases is aandacht
geven aan het belang van bijen en biodiversiteit. Dit doen we door dit in het
veld actief te laten zien en uit te dragen.
In iedere oase wordt een groot informatiebord, een echte eyecatcher, geplaatst. Ook
wordt er een insecten-/bijenhotel geplaatst.
Aanleg en beheer van de oases wordt
door te betrokken partijen georganiseerd.
In januari organiseerden wij een inspiratiesessie waar o.a. Anthonie Stip van de
Vlinderstichting een prachtige presentatie
gaf met veel mooie foto’s en goede tips.
Tijdens deze sessie spraken ook Lei Remers
van Stichting Bij-Zzzaak en Henri Moors.
In de afgelopen maanden zijn de bijenoases
aangelegd en geopend. Het is mooi om zo’n
grote diversiteit aan locaties en betrokken
partijen te zien. Op veel locaties worden
kinderen betrokken bij de aanleg of opening van de oase. Veel locaties voorzien in
een educatiefunctie voor bij en biodiversiteit.
De basis van het project is om mensen op
te roepen: ”Wat doe jij voor biodiversiteit”
en dit geldt dus voor iedereen! Een prachtige
manier om Bij en biodiversiteit onder de
aandacht te brengen!

Het project is ook een mooie aanloop
gebleken voor het Bijensymposium op
6 juni in de ambassadeursgemeenten
Horst aan de Maas en Venray. Plattelandscoöperatie is hierbij betrokken en zal een
pitch geven. Doelgroep is dit jaar de recreatieve/belevingstak te enthousiasmeren
om meer te doen voor biodiversiteit.
“Wat kunnen zij doen voor biodiversiteit?”
In Venray Leeft het Idee om vanuit de
ambassadeursfunctie agrarische ondernemers actief te betrekken. Mede vanuit
Vereniging Innovatief Platteland hebben
we het eerste bedrijf “Beeproof” gemaakt
en staan we aan de vooravond om dit op
meer bedrijven te gaan doen. We laten zien,

hoe je met inrichten/beheer op het eigen
bedrijf al veel kunt doen. Maak je eigen
bedrijf “Bee proof” is het vertrekpunt en
levert met ondernemers leuke kansen op.
Tenslotte heeft de inzet bijenoases en
samenwerkingen Nationale aandacht
gekregen door de aanwezigheid bij
en ondertekening van de Nationale
bijenstrategie. Samen met vele andere
organisaties hebben we hiermee input
en ideeën aangereikt en onderschreven,
zodat er landelijk meer inzet komt.

Plattelandscoöperatie en Waterschap
Limburg zetten zich in voor efficiënte
kunstmeststrooiers!
Het seizoen voor het toepassen van
kunstmest om de gewassen te bemesten
is alweer in volle gang. Vanuit Waterschap
Limburg en vanuit de ondernemers is
dikwijls aangegeven dat het strooien
van de kunstmest efficiënter kan. In het
belang van een ongewenste verrijking van
de bermen, maar ook in het belang van
kostenbesparing. Voor de ondernemers
was dit een mooie kans om tegen een
sterk gereduceerd tarief, mede door de
bijdrage vanuit Waterschap Limburg, de
keuring te laten uitvoeren. Dit voorjaar

zijn 13 strooiers professioneel en collectief
gekeurd en afgesteld, zodat ze weer aan
alle normen en criteria vanuit de overheid
voldoen. Winst voor de ondernemer, winst
voor het gewas en winst voor de omgeving!
Hoe mooi kan het zijn. Indien u in het
voorjaar van 2019 uw strooier collectief
wenst te keuren, stuur dan nu alvast een
email naar info@plattelandscooperatie.nl.
Bij voldoende deelname denken wij graag
weer met u mee hoe we dit weer op een
aantrekkelijke manier kunnen aanbieden.

Bekijk ook onze website
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Bloem- en vogelrijke akkerranden
wordt steeds actueler
Ook in 2018 heeft de Plattelandscoöperatie,
samen met gemeenten Maasgouw, Beesel,
Peel en Maas, Leudal en Weert bloem- en
vogelrijk zaadmengsel beschikbaar gesteld
aan leden en niet leden. Voor leden met
ledenvoordeel. Op donderdag 26 april zijn
de mengsels uitgereikt. Hierna kon gestart
worden met zaaien. In totaal is bijna 500
kilogram zaad uitgeleverd!
Tips voor een geslaagd opkomen: maak
eerst een vals zaaibed om onkruid uit
te putten en zaai vervolgens (afhankelijk
van het weer) ondiep in tussen eind april/
half juni. De perceeltjes liefst laten staat
tot 15 maart 2019 om op die manier te
dienen als voedselbron en dekking voor
zoogdieren, insecten en vogels.

Bloem- en vogelrijke akkerranden bieden
een oase aan “Bed & Breakfast” voor
vele insecten en dan natuurlijk ook
vele akkervogels!

Fietsroute Go Agro
Beleef, ontmoet en proef al fietsend het platteland!
Medio 2017 zijn twee agrarische
belevingsroutes geopend. Eén in Peel en
Maas en één in Horst aan de Maas. Deze
fietsroutes laten toeristen en recreanten,
met de smartphone als reisleider, het
mooie platteland en de passie van
agrariërs beleven. De routes gaan langs
een aantal agrarische bedrijven waar de
fietser een kijkje in de keuken krijgt door
binnen te lopen of het verhaal via filmpjes
met audio op z’n smartphone te beleven.
Kijk voor meer informatie op www.
liefdevoorlimburg.nl of download de app.

Geworteld in onze Omgeving
Geworteld in ónze omgeving heeft 11 april
2018 in samenwerking met Centrum Management Panningen een inspirerende avond
georganiseerd voor haar leden en ondersteuners. Het thema voor deze avond was
‘RONDJE RETAIL’. Tijdens dit ‘rondje’ nam de
groep agro-ondernemers een kijkje achter
de schermen bij enkele retail-ondernemers
in Panningen centrum waaronder Jan Linders

Panningen, Lunchroom-Restaurant Onz en
Dok6 Horeca. Onderwerpen die hierbij aan
bod kwamen waren onder andere ‘hoe werkt
de keten’, ‘zijn er lokale verbindingen’ en
‘waar kunnen we nog meer verbinden’.
Geworteld in ónze omgeving kijkt terug
op een zeer geslaagd ‘Rondje Retail’.
Meer weten over ‘Geworteld in…’, kijk op
www.geworteldinonzeomgeving.nl

www.plattelandscooperatie.nl

Samen voor de
Patrijs neemt grote
vluchten met NaLi!
De afgelopen 2 jaar is er vanuit een
groep enthousiaste plattelandsbewoners
die zich inzet voor het behoud van de
patrijs in de gemeente Peel en Maas
inzet gepleegd om randen en hoeken
patrijsvriendelijk in te richten, te beheren
en dit actief te monitoren. Deze inzet
heeft de interesse van de politiek in
Limburg gewekt en men heeft de Patrijs
opgevoerd als prioritaire soort.
Vandaar heeft de provincie Natuurrijk
Limburg ruimte gegeven om overeenkomsten af te sluiten voor de patrijs.
Vele randen en percelen hebben na
voorbeeld van ons project nu een
Natuurrijk Limburg overeenkomst en
het project vormt voor plekken die
resteren lokale waardevolle aanvullingen.
Juist een extra stimulans om in de
toekomst nog meer Natuurrijk Limburg
overeenkomsten te verkrijgen.
Naast de overeenkomsten blijkt uit
de monitoring vanuit de werkgroep
IVN, WBE, gemeente Peel en Maas,
Plattelandscoöperatie dat het goede
resultaten oplevert en dat er vele
koppels jongen zijn voortgebracht.
Volg wat wij doen via de Facebookpagina
SamenvoordePatrijsPeelenMaas
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Limburgs KwaliteitsMenu een blijvertje
in een bloeiende agrarische omgeving
In een steeds groter wordende regio
groeit de bekendheid van de Plattelandscoöperatie als opsteller van LKM inpassings- en compensatieplannen. Deze
plannen worden opgesteld in nauwe
samenspraak met ondernemer en de
betreffende gemeente/omgeving. Naast
bedrijven komen er ook vele andere
initiatieven, die met een gedegen plan
een bijdrage leveren aan een mooi groen
decor. Juist de praktische benadering
door samen met de ondernemer tot een
goed plan te komen wordt gewaardeerd
en de Kwaliteitscommissies zijn tevreden
met onze goede plannen.
Naast de plannen helpen we ondernemers
ook met advies om ervoor te zorgen dat

het plan op een makkelijke wijze gerealiseerd kan worden. Een advies waarbij
het resultaat bijdraagt aan een mooi en
vitaal bedrijf. Bij de aanplant worden
steeds vaker bedrijven betrokken die
werken met “mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt”, zodat we hiermee het
landschap ook een maatschappelijke
meerwaarde geven.
Nu de economie aantrekt is de Plattelandscoöperatie weer voor vele ondernemers
en Ruimtelijke Ordening- Adviesbureaus
aan de slag om plannen te maken voor
nieuwe ontwikkelingen. Maar ook voor
andere initiatieven kunt u bij ons terecht.
Neem gerust contact met ons op!

Groen Advies

Erfbeplanting
2017 afgerond,
2018 staat weer
in startblokken
Verschillende erfbeplantingsprojecten
in de gemeenten Peel en Maas en
Horst aan de Maas zijn afgelopen
herfst uitgevoerd en voor 2018 staan
ze weer in de startblokken! Het nieuwe
plantseizoen is nog ver weg, maar nu
al is de Plattelandscoöperatie doende
met ondernemers en andere gegadigden om plannen op te stellen om
te komen tot mooie erven. Ook hier
met een mengeling van steeds meer
verschillende deelnemers en partijen,
waaronder ook Landschap Horst aan
de Maas. Met aandacht en creativiteit worden mooie voorstellen waar
deelnemers en gemeenten enthousiast
van raken. Heeft u interesse in een
erfbeplantingsplan? Neem contact
op met Ron Janssen!

Maasdal Baarlo gereed en bereikt
hoog(s)tepunt!
De uitvoering van Plan Maasdal Baarlo,
om een kwaliteitsimpuls te geven aan
het gebied, heeft vele aanplantingen,
banken en poorten opgeleverd, waarvoor
veel waardering is. Het intensieve proces
met de streek in samenwerking met de
werkgroep en de gemeente leidde tot een
gevarieerd pluimage aan resultaten.
Dit alles werd op 17 juni afgesloten door
de opening van de uitkijktoren, die een
afsluitende mijlpaal van het project
vormt. Met zijn bijna 10 meter hoogte
kan eenieder het gebied zien en daarna
al fietsend of wandelend genieten van
wat het Maasdal te bieden heeft.
Naast verfraaiing van het landschap is

de afgelopen periode ook gewerkt aan
een project om de bedrijven in dit gebied
in the spotlight te zetten. Ook dit onderdeel “Beleef het Maasdal” werd op 17 juni
geopend. Voor vele recreanten biedt dit
dit een aanleiding om de bedrijven en
locaties te bezoeken. “Beleef ons Maasdal”
Welkom, de deur staat open!

Snoei voor bloei!
Een fraai erf, vergt dit ook onderhoud.
De Plattelandscoöperatie helpt door
met snoeiadvies zorg te dragen voor
juiste snoei en bloei.
Met goede uitleg wordt duidelijk hoe
het groen bijdraagt aan een mooi
bedrijf en landschap met ecologische
meerwaarde. Hierbij richten we ons
ook op de mogelijkheden en kansen
voor bijen en bestuiving, zodat ondernemers en het landelijk gebied ook
hieraan bijdragen.

Bekijk ook onze website

Groen Advies
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Compensatieplan Buggenumse Veld
Na het opstartjaar 2017 gaat er in 2018
heel wat gebeuren in en rondom het
Buggenumse Veld. Vanuit het akkervogelproject is samen met 12 eigenaren een
Patrijzenplan opgesteld, dat in het voorjaar 2018 wordt uitgevoerd en de opmaat

is voor Patrijzenbeheer onder de vlag
van NaLi in 2019.
Daarnaast heeft ook het plan “Sjans van
Naer” handen en voeten gekregen, zodat
dit onder leiding van Waterschap Limburg
uitgevoerd kan worden en mede mogelijk
gemaakt kan worden met de gemeente
Leudal en de adviescommissie. Tenslotte
is men in dit gebied aan de slag met het
denkproces omtrent erfaanplant, poelenaanleg en panoramapunten, wat in 2018
moet leiden tot uitvoering.

Agro Tour Route
De Agro Tour Route bestond vorig jaar
10 jaar! De Agro Tour Route bestaat
uit informatieborden langs de weg bij
agrarische bedrijven en informatieborden
met gewasinformatie bij percelen. En
natuurlijk wisselen de teelten nog wel
eens over percelen! Onze vrijwilligers zijn
gedurende het seizoen druk bezig met
het plaatsen van het juiste bord bij het
juiste perceel en halen alles weer binnen
zodra de winter begint.

Projectonderdelen die op de rol
staan dragen bij aan de kwaliteitsimpuls
Buggenumse Veld. Landschap, agrariërs,
bedrijven, ecologie, cultuurhistorie varen
er wel bij!

Goed Beezig samen
met VIP en Cultus
In 2017 is gestart met het 2-jarig project
om ondernemers de meerwaarde van
kruidenrijke randen te laten zien en
ervaren. Mede vanuit FAB (Functionele
Agro Biodiversiteit) wordt er op enkele
proefbedrijven ingezaaid. In 2017 is
bewezen dat het zeker kansen biedt, maar
dat het ook een proces is waar we nog
veel van moeten leren. Welk mengsel, voor
welke bestrijding ongewenste insecten, is
steeds de vraag.
Momenteel wordt gewerkt met enkele
mengsels, om ondernemers op te roepen
ook zelf te experimenteren en zullen ook
adviseurs en anderen deskundigen in het
veld dit volgen om ervan te leren en zich
gereed te maken voor de toekomst.
Naast bestrijding van schadelijke insecten,
levert de bloemenrand ook enorm veel
voedsel en schuilgelegenheid op voor
vele insecten, waarvan de noodzaak
steeds duidelijker wordt. Tijdens het
pensenkermisjes en Meet en Green in
juni is door een pitch voorgaande
duidelijk gemaakt en de relatie gelegd
hoe ondernemers een actieve bijdrage
kunnen leven aan biodiversiteit.

www.plattelandscooperatie.nl

Landschapsimpulsen in Gennep
samen met Stichting IKL
Na de eerste samenwerking heeft
verdere samenwerking met Stichting
IKL geleid tot meerdere initiatieven in
Gennep voor bedrijf, huis en landschap!
De Plattelandscoöperatie heeft deze
samenwerkingen hoog in het vaandel
staan. In de winter van 2017 zijn 6 fraaie
landschapsplannen opgesteld en in het
voorjaar van 2018 zijn deze uitgevoerd.
Eén van de erven was de locatie van de
Boomplantdag in maart 2018. Na deze
aftrap zijn er op vele plekken in Gennep
erven en landschappen aangeplant
en verder verfraaid. De wethouder is
enthousiast en nieuwe deelnemers

staan in de startblokken om met
ondersteuning van de gemeente samen
met de Plattelandscoöperatie aanplant te
verrichten eind 2018 of andere zaken op
te pakken die het landschap verfraaien
en de ecologische waarden verhogen.
Stichting IKL is in deze de gemeentelijke
regisseur en de Plattelandscoöperatie
de plannenmaker met creativiteit.
De initiatieven die we samen met
deelnemers gaan oppakken leiden tot
nog meer mooie landschappelijke parels
in de regio, o.a. dus nu in Gennep.
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Weidevogelbeheer levert
kerngebied weidevogels
Het weidevogelbeheer door ruim 20
ondernemers samen met de weidevogelwerkgroep levert een gebied als oase voor
weidevogels. De percelen zijn in 2018 niet
echt gewijzigd, enkele aanpassingen en
juist een aantal uitbreidingen, die zorgdragen dat we in 2018 weer kunnen
spreken van een zeer goed weidevogeljaar.

negatief kritisch gekeken wordt naar de
agrarische sector, zoals ook tijdens de
uitreiking aan de orde kwam aangaande
bermbeheer. Het is goed om van elkaar te
leren en de goede zaken voorop te stellen,
want deze overheersen steeds meer en
daar mag eenieder gerust trots op zijn.

De werkgroep is erg enthousiast en
de excursie op 17 mei jl. liet zien dat
resultaten wat betreft de weidevogels erg
goed zijn. De jaarlijkse weidevogelprijs
ging dit jaar naar Marc van Iersel, die met
zijn vrijwillig beheer een mooie bijdrage
levert aan de resultaten. Marc onderschrijft
het weidevogelbeheer, maar vindt het
jammer dat vanuit de maatschappij vaker

Maasheggen vormen weer
duurzame linten
Vanuit NaLi is er in 2017 en begin 2018
veel energie gestoken in het beheer en
de revitalisering van het Maasheggenlandschap. Als landschapsveldmakelaar
zijn bijna 30 km hagen onder een beheerovereenkomst gelegd en is dit goed voor
bijna 20 Maasheggen beheerders. Naast
het beheer het opvullen van de gaten
zijn enkele nieuwe hagen toegevoegd,
passend binnen de criteria.
Iedereen is enthousiast dat deze hagen
en andere landschapselementen het

landschap duurzaam verfraaien en voor
flora en fauna ecologische lijnen vormen
in het landschap. Samen met de andere
overeenkomsten, zoals de Patrijs, zorgt
dit de komende jaren voor een grote
ecologische meerwaarde!

Natuurrijk Limburg

Natuurrijk
Limburg in
volle bloei!
Sinds 2016 zijn alle deelnemers van het
ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer), lid geworden van Natuurrijk
Limburg en een van de de uitvoeringscollectieven, waaronder Plattelandscoöperatie en VIP. Natuurrijk Limburg
is hét collectief voor agrarisch natuuren landschapsbeheer in Limburg.
Voor het uitvoeringscollectief Plattelandscooperatie is Ron Janssen de veldmakelaar die zorgt voor begeleiding van
de ruim 180 deelnemers in dit gebied.
Daarbij werken we samen met het uitvoeringscollectief VIP, waar Rik Schreurs
de veldmakelaar is. Beide heren hebben
hun eigen specialisatie en bedienen
deelnemers in elkaars gebeid. Rik
Schreurs heeft de specialisatie akkervogels en grotere natuureenheden en
Ron Janssen de specialisatie weidevogels. Zo doen de beide veldmedewerkers waar ze goed in zijn!
Ook 2018 worden deelnemers begeleid
om ervoor te zorgen dat ecologie een
belangrijk streven is van het beheer.
De Plattelandscoöperatie verzorgt de
uitvoering in de gemeenten Peel en
Maas, Leudal, Nederweert, Weert en
Maasgouw. Sommige deelnemers
worden bediend in Horst aan de Maas,
Bergen, Gennep, Mook en Middelaar,
Venray en Venlo i.s.m. Vereniging
Innovatief Platteland. Lerend beheren
is voor Natuurrijk Limburg het toverwoord. Leersessies leveren deelnemers
kennis op om het beheer nog beter
te doen.

AspergeGilde Nieuws

Ambassadeurs ‘18

Eerste kistje
asperges brengt
750 euro op!

Op foto, v.l.n.r. Ria Joosten, Guul Smeets, Jolanda Verstraten en Geert Teeuwen.

Succesvolle
editie Smaak van
Peel en Maas

www.facebook.com/aspergegildepeelenmaas

@AspergeGilde

Open dag
AspergeGilde bij
Wulms Asperges
in Kessel

VarkensGilde Nieuws

Deelname Theelen
Fokvarkens aan
Venlo on Stage

Geslaagde
netwerkbijeenkomst met BBQ

Topdrukte in
stand VarkensGilde
tijdens Smaak van
Peel en Maas!
www.facebook.com/VarkensGilde

@VarkensGilde

Basisschool Egchel
bezoekt varkenshouderij Rutten

Bekijk ook onze website www.varkensgilde.nl

Over ons

Wendy Duijf-van Rosmeulen
Projectmedewerker

Ron Janssen

Projectcoördinator
Landschap en Natuur

Plattelandscoöperatie is een
samenwerkingsverband grotendeels
bestaand uit boeren, tuinders en
plattelandsbewoners en heeft ruim
400 leden. De coöperatie heeft als
missie een brug te slaan tussen
boerderij en maatschappij, boer
en burger, producent en consument,
teneinde bij te dragen aan een
vitaal platteland en een duurzaam
perspectief voor agrarische
ondernemers.

Nieuwsbrief
liever digitaal?
Frans Willems

Secretaris-coördinator

Hanny Kuijpers-Witteveen
Secretaresse en
Projectmedewerker

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal
ontvangen? Mail uw email-adres dan
naar info@plattelandscooperatie.nl
o.v.v. ‘nieuwsbrief digitaal’.

Wij helpen u graag bij
Volgt u ons op
Facebook?
Wilt u volgen wat wij doen, like dan
onze facebookpagina. Hier plaatsen en
delen wij regelmatig berichten en foto’s.
facebook.com/Plattelandscooperatie
@PCPMLimburg
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