
coöperatie
Plattelands-

bondgenoot voor boer en burger





www.plattelandscooperatie.nl

Smakelink
Een jaar nadat we de eerste editie van Smake-
link – Lekker Lokaal lanceerden, is Smakelink een 
begrip geworden waar we trots op mogen zijn. Er 
zijn ondertussen 4 edities verschenen van deze 
handige gids. De gids wijst de gebruiker de weg 
naar de vele aanbieders van verse producten uit 
eigen teelt, boerderijwinkels en vermaak op het 
platteland. Daarnaast zijn de deelnemers zicht-
baar op de website www.smakelink.nl. Vooralsnog 
bestrijken we met Smakelink de gemeenten Peel 
en Maas, Leudal, Nederweert en Weert. We zijn van 
plan dit gebied volgend jaar uit te breiden. Mocht 
je geïnteresseerd zijn (ook als het bedrijf buiten 
deze gebieden valt), kun je vrijblijvend contact 
opnemen via de mail: smakelink@gmail.com. Ook 
zijn er plannen rond Smakelink waarmee we de 
streekproducten uit eigen teelt nog meer op de 
kaart gaan zetten. Hierover vertellen we meer in 
onze volgende nieuwsbrief. 

Terugblik
Begin september stond de opening van het Wind-
park Egchelse Heide op de planning. Het was een 
stralende dag wat ervoor zorgde dat veel publiek 
aanwezig was gedurende de dag. Verschillende 
bedrijven/organisaties hadden een stand gemaakt. 
Dit was voor de Plattelandscoöperatie een mooie 
gelegenheid om ons te presenteren aan het lokale 
publiek.

Aankomende activiteiten 
In januari 2022 staat een ledenvergadering ge-
pland, mits de coronamaatregelen dit toelaten. De 
exacte datum, tijd en locatie is nog niet bekend, 
daar krijgen jullie zo spoedig mogelijk bericht van. 
We hopen jullie te ontvangen, zodat we elkaar 
weer eens fysiek kunnen zien. Hopelijk tot dan. 

Verandering vertrouwde stem en gezicht
Hanny is al enige tijd bezig met haar taken voor de 
Plattelandscoöperatie, het Varkensgilde en Asper-
gegilde af te bouwen. Dit gebeurt stap voor stap. 
Gelukkig hebben we in de persoon van Janine 
Schellekens een vervanger gevonden die de taken 
van Hanny over gaat nemen. Ze stelt zich graag 
aan jullie voor.

Voorstellen Janine
Mijn naam is Janine Schellekens, 26 jaar. Geboren 
in het Brabantseland en voor de liefde naar Helden 
verhuisd. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf 
en nu woonachtig samen met mijn vriend op het 
vleeskuikenbedrijf van zijn ouders. Sinds septem-
ber kijk ik mee wat de taken van Hanny zijn bij 
de Plattelandscoöperatie. We zijn op dit moment 
bezig met zaken over te dragen. Als je vragen of 
opmerkingen hebt, hoor ik het graag: info@platte-
landscooperatie.nl

Mededelingen
Natuurrijk Limburg is op zoek naar versterking van 
de ledenraad. Personen met affiniteit met natuur-
beheer kunnen zich opgeven via onderstaand 
mailadres. Neem voor informatie, opgave of deel-
name aan één van onze projecten contact op via 
info@plattelandscooperatie.nl
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