Woordje van de voorzitter
De zomer is in volle gang, de natuur is aan het
groeien en bloeien. Boeren zijn weer volop bezig
op het land. Buiten zijn veel mensen op de been
om te genieten van het mooie weer. Genieten van
ons prachtige landschap waar de gewassen van
de boeren groeien en bloeien.
Wat niet ontgaan zal zijn, is dat de boeren niet
alleen op het land druk in de weer zijn. Ze laten
door heel het land van zich horen over de
stikstofdiscussie. Ook vanuit onze gemeenten zijn
boeren de weg op gegaan. Wij als
Plattelandscoöperatie steunen de boeren.
Ondertussen zijn we bezig met allerlei projecten.
De bloemenmengsels van het project “Bloemrijke
akkerranden zijn rondgebracht en de eerste
bloemenranden staan al volop in bloei. Verder
willen we jullie in deze nieuwsbrief informeren over
de stand van zaken over onze projecten.
Aangezien dit jaar een paar bestuursleden gaan
stoppen, zijn we als coöperatie ook nog op zoek
naar bestuursleden die ons bestuur willen
versterken.
Veel leesplezier gewenst en geniet van het mooie
weer.
Peter van de Pas
Voorzitter

Terugblik
Bloemrijke akkerranden
Voor het project Bloemrijke akkerranden hebben
zich meer dan 130 deelnemers aangemeld om een
bloemenveld in te zaaien. Met een totale
oppervlakte van meer dan 120.000 m2. Men kon
kiezen uit drie zaadmengsels: bloemenmengsel
met fleurige bloemen, een mengsel met een
functionele agrarische biodiversiteit en een
mengsel met de focus op akkervogels.
Het zaad werd bij de deelnemers thuisbezorgd,
zodat het project sowieso door kon gaan ongeacht
de coronamaatregelen die wellicht zouden gelden.
Het project is mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuning van de gemeenten Weert, Beesel,
Leudal en Peel en Maas.

Lopende projecten
Natuur in het veld
Het project “Natuur in het veld” is een project dat
grondgebruikers om en nabij percelen met
agrarisch natuurbeheer, informatie wil geven over
wat zoal leeft in het veld. Dit doen we door op
diverse avonden kennis over bepaalde
onderwerpen met elkaar te delen. De kennisdeling
wordt ook ondersteund met een appgroep waar
informatie wordt gewisseld. Verder zijn er enkele
veldexcursies, waar men praktische kennis
hierover op kan halen.
Onlangs vond de derde veldexcursie plaats rond
de kruising Ondersteweg - Oyen te Kessel. De
informatie werd gegeven door Paul Groenewegen,
Ron Janssen, Koen van de Weelde en Jan
Beurskens.

Nieuwe bestuursleden
Dit jaar nemen twee bestuursleden, Anton Gijsen
en Anita Rietjens, afscheid. Daarom zijn we op
zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die het
bestuur willen versterken.
Lijkt het jou leuk om het bestuur te komen
versterken? Laat het weten via
info@plattelandscoöperatie.nl en we nemen
contact met je op.
Vrijwilligers
Samen komen we tot mooie resultaten blijkt wel uit
de projecten die op dit moment draaien en die in
het verleden hebben plaatsgevonden. Om dit te
blijven doen, zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Heb je interesse? Laat het weten via
info@plattelandscoöperatie.nl en we nemen
contact met je op.
Aankomende activiteiten
Jubileumwandeling
Op zondag 31 juli 2022 vindt de jubileumwandeling
plaats. Deze wandelroute laat zien hoe vitaal ons
mooie buitengebied is en welke kansen zich
voordoen. Nadere informatie over deze
wandelroute volgt binnenkort.

Agro tourroute Westmaas
In juni hebben we met een groep vrijwilligers een
groot aantal gewasborden geplaatst op diverse
locaties in Peel en Maas. De gewasborden geven
informatie/uitleg over het gewas wat daar ter
plaatse geteeld wordt.
Projectinitiatieven
Als Plattelandscoöperatie vinden we het belangrijk
om ons in te zetten voor de boeren en voor de
burger. Dit doen we door projecten te draaien voor
verschillende doelgroepen, zoals al eerder te lezen
was in deze nieuwsbrief.
Heb jij nog leuke ideeën voor een project of
initiatief? Laat het weten via
info@plattelandscoöperatie.nl en we nemen
contact met je op.

Jaarvergadering
Op maandag 31 oktober staat de jaarvergadering
gepland. Dit zal plaatsvinden bij de Hoebereij in
Panningen. We zijn druk bezig met de invulling
van de avond.

