
   

Programma Tour d’Limbourg 21 juni 2019 
 
9:00 uur: Vertrek bus vanaf Hotel van der Valk Urmond 
                  (Zijkant bij de Carpool plek.) Mauritslaan, Urmond 
 

9:20 uur: Vertrek per bus vanaf Carpoolplaats Herten, Rijksweg Zuid 13. 
 
 Terwijl de bus richting noorden rijdt komen de deelnemers uit Noord-Limburg op eigen 

gelegenheid naar de opstapplaats en starten de tour bij “Brightland Greenport Venlo”. 
 
 LET OP: Parkeer de auto bij de Innovatoren, Sint Jansweg 15 - 5928 RC Venlo. 
 Men kan hiervoor de bewegwijzering op het terrein volgen. De parkeerplaats bij Villa Flora sluit 

namelijk om 18:00 uur. Vanuit de parkeerplaats bij de Innovatoren kan men via een korte 
wandeling door het park van 5 á 10 minuten lopen naar Villa Flora. 

 
 Inmiddels is de bus aangekomen in Venlo en voegt de groep zich samen. 
 
10:00 uur:  Ontvangst van de groep. 
 
10:15 uur: Presentatie Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo 
 
10:45 uur: Presentatie Suzanne Bisschops, Directeur Kokkerelli 
 Kokkereli is een project waarbij kinderen op jonge leeftijd op een praktische wijze kennismaken 

met de wondere wereld van voeding, zodat zij nu en op latere leeftijd bewustere keuzes maken 
zodat een gezonder eetpatroon ontstaat. 

 
11:15 uur: Rondleiding Brightlands Campus Greenport Venlo 
 
11:30 uur: Lunch, aangeboden door LLTB Netwerk Agrarische Vrouwen 
 
12:15 uur: Iedereen neemt plaats in de bus en vertrek naar Roermond 
  
13.00 uur: Bezoek “Smurfit Kappa” 
 Smurfit Kappa Roermond Papier maakt van oud papier weer ‘nieuw’ papier. Dit recycled papier is 

de basis voor verpakkingen van golfkarton.  

 Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht, geef bij aanmelden uw schoenmaat door. 
 Let op: ook hier krijgen we een rondleiding over het bedrijf. Deze rondleiding behelst ook enkele 

trappen op- en aflopen.  
 
14.30 uur: Vertrek naar Geleen 
 
15:00 uur: Bezoek Acaleph. Geleen, Opleider op het gebied van veilig werken  
 
 Interactieve rondleiding. 
 Naast een rondleiding door Joey Nijsten, of vader Wil, krijgt u praktische tips en tools om de 

veiligheid in uw bedrijf en rondom uw eigen persoon en/of gezin te bevorderen. U zult hier nog 
lang over napraten. Zeer de moeite waard! 

 
  
17:00 uur: Als afsluiting genieten we samen met een ander netwerk (CBSG), dat die middag ook een 

bezoek brengt aan Acaleph, van een heerlijke BBQ.  
 
18:30 uur: Vertrek naar van der Valk hotel  Urmond. De dames van Zuid nemen afscheid en gaan op eigen 

gelegenheid naar huis.  

 

18.55 uur: Verwachte aankomst Carpoolplaats Herten. De dames Midden nemen afscheid. 

 

19:20 uur: Verwachte aankomst Greenport Venlo voor de dames uit het Noorden. 

 
 
 
 



   

 
 Middels uw reactie bent u aangemeld en geeft u toestemming tot het opslaan en gebruiken van 

uw gegevens. 
 Alleen gegevens als naam, adres, emailadres, opgegeven telefoonnummer, opstapplaats, uw 

schoenmaat, eventuele dieetwensen plus deelneming aan de bijeenkomst worden opgeslagen in 
een offline Excel bestand. Op basis hiervan ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst nog 
een bevestiging en de deelnemerslijst i.v.m. samen reizen. Ook geven we nu reeds aan dat er 
foto’s gemaakt worden voor sociale media en Nieuwe Oogst.  

 Mocht u hiertegen bezwaar hebben kunt u dit uiteraard aangeven. 
 
 
 
  
 
 

                                    

 

Netwerk Agrarische Vrouwen on the move! 
 


