
Uitnodiging

Gezonde korte ketens van boer naar bord
Zo’n 30 Limburgse agri-food ondernemers zijn eind 
2019 gestart met het programma Gezonde Korte 
Ketens. Dit zijn zonder uitzondering gepassioneerde 
en gemotiveerde telers, boeren en kwekers. 
Zij willen met hun prachtige bedrijven graag via een 
korte keten gezonde streekproducten naar 
zorgorganisaties, cateraars en bedrijven brengen. 
Zo kunnen ze immers een bijdrage leveren aan 
gezond, vers en duurzaam eten voor ouderen, 
patiënten, gasten, bewoners en medewerkers in 
de regio. Het productaanbod varieert van streek-
sappen, dagverse zuivel, boerenkaas, biologische 
eieren, verse groenten en fruit tot eerlijk rundvlees, 
gezondheidsproducten én natuurlijk het witte goud: 
de befaamde Limburgse asperges.  
 
Woensdag 14 oktober 2020 is hét moment om 
persoonlijk kennis te maken met deze bevlogen 
telers, kwekers en boeren. Hiervoor organiseren 
Diverzio, Rabobank, Provincie Limburg, F-Fort en 
Nevi een bijeenkomst waar Limburgse agri-food
ondernemers zich presenteren aan geïnteresseerde 
zorgorganisaties, 

cateraars, horeca, 
bedrijven en 
andere poten-
tiële afnemers. 
Naast indivi-
dueel kennis-
maken is er via 
een pitch de 
gelegenheid om 
plannen en producten 
te presenteren aan panel
van inkopers van zorgorganisaties 
en andere geïnteresseerde partijen. 

Alle panelleden ontvangen een almanak met een 
overzicht van de regionale ondernemers én hun 
producten.  Aan het eind van de bijeenkomst maakt 
het panel de winnaar van de Gezonde Korte Ketens 
Award bekend.

Duurzaam, gezond, lekker én  
regionaal... dit is uw kans!
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Bijeenkomst  
Gezonde Korte Ketens Limburg!

14oktober2020

Woensdag 

14 oktober 2020 
10:00 - 14:30 uur

Inclusief: streeklunch, pitches, 
uitreiking Award en 

proeverijen
Brightlands Campus, 

Venlo 
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Gezonde
Korte Ketens 

Award 
Aan het einde van de 

bijeenkomst wordt de winnaar 
van de Korte Ketens Award 

bekendgemaakt.

Brightlands Campus  
De bijeenkomst vindt plaats op een uiterst inspireren-
de en toepasselijke locatie: de Brightlands Campus 
Greenport Venlo. Daar draait álles om gezonde 
voeding. Het is dan ook de ideale plek voor de deel-
nemers aan het programma om zichzelf en hun verse, 
gezonde producten te presenteren voor een panel 
van zorgorganisaties, cateraars en andere betrokken 
partijen. Want goed en gezond eten houdt niet op bij 
alléén de zorg, toch?

            Mogen wij u uitnodigen voor het panel?
             Elk van de deelnemende telers, kwekers en 
               boeren presenteert zich in 3 minuten tijd voor   
                een panel van zorginstellingen, cateraars en 
              bedrijven. We nodigen u – of één van uw 
             collega’s – hierbij graag uit om zitting te nemen  
          in dat panel. Door dat te doen krijgt u een 
      prachtig compleet beeld van wat uw provincie 
allemaal te bieden heeft op het gebied van
gezonde en verse voeding. 

U kunt dan direct zaken doen met de leveranciers van 
gezonde en lekkere producten uit uw eigen regio! 
Hoort en ziet u een presentatie die u bevalt, dan kunt 
u direct uw interesse kenbaar maken.

Wilt u alles nog eens op uw gemak nalezen: 
dan is er de almanak Gezonde Korte Ketens, met álle 
informatie over de deelnemende ondernemers en 
hun producten.

De bijeenkomst is op woensdag  14 oktober en duurt 
van 10.00 tot 14.30 uur. Aan het eind van de bijeen-
komst maakt de panelvoorzitter bekend welke deel-
nemer met de ‘Gezonde Korte Ketens Award Limburg 
2020’ naar huis gaat.

Aanmelden
Graag horen wij wie namens uw organisatie in het 
panel plaatsneemt. Aanmelden kan via een mail 
naar info@diverzio.nl.  Vermeld bij uw aanmelding 
uw naam, functie, organisatie, mailadres en 
telefoonnummer. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Diverzio 
via (013) 440 02 22 of email: info@diverzio.nl.  
U kunt ook mailen naar programma-coördinator  
Ton de Kort (ton@diverzio.nl) of event manager  
Sasja Vos (sasja.vos@diverzio.nl).

Graag tot ziens op 14 oktober in Venlo!

Het programma ‘Gezonde Korte Ketens Limburg’ is onderdeel van het LOF programma en wordt uitgevoerd door Diverzio, 
in samenwerking met de Rabobank, Provincie Limburg, F-Fort en NEVI. Het wordt gerealiseerd met financiële steun van het 
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Provincie Limburg en de lokale Rabobanken in Limburg.
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