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Nieuws

Girlpower met legpluimveehoudsters:
mmmEggies
comments: 2 views: 835 label: Pluimveehouderij
“Ben trots op je bedrijf en toon je passie”, de boodschap op het Symposium Hogere
Pluimveegezondheid Leg op 15 mei werd direct omgezet in daden. Een aantal
legpluimveehoudsters besloot hun passie en enthousiasme te bundelen om het
Nederlandse ei, de eierconsumptie en de legpluimveesector met girlpower te
promoten.
Legpluimveehoudsters Maartje Gussinklo
(Eibergen), Vera Lardinois (Eckelrade),
Rianne Bens (Haps), Marieke Claessens
(Hegelsom) en Marian Claessens-Jenniskens
(Ysselsteyn) brainstormden samen met Alex
Janssen (Vepymo), Helga Oldenhave (Agrio)
en Monique van Loon (AgriContent) over de
mogelijkheden. Zo kwam de naam
mmmEggies uit het ei! mmmEggies
ondersteunt de bestaande initiatieven zoals
Blij met een Ei en Eimago. Elkaar versterken,
inspireren en motiveren is de doelstelling.
In mmmEggies' kippenhok is deze zomer
volop gebroed.
Doel
Het doel om met vrouwelijke passie het Nederlandse ei, de eierconsumptie en de
legpluimveesector promoten, krijgt steeds meer vorm. Hierbij presenteren de
mmmEggies het logo dat het Nederlands ei, de passie voor het ei en de vrouwelijke
samenwerking symboliseert. Twitter en Facebook zijn in de lucht en de dames werken
hard aan de website www.mmmeggies.nl.
Volg, deel en promoot de passie en het (h)eerlijke ei. De mmmEggies broeden nu
verder. Wil je meedoen en ben je een pluimveehoudster met passie, actief op social
media en heb je een eigen website meld je dan aan via info@mmmeggies.nl.
Deelname is tot nu toe gratis. De doelstelling is: vrouwen die elkaar versterken,
inspireren, motiveren en tot actie komen.
Actief en positief
mmmEggies ondersteunt Blij met een Ei, die ook druk aan het broeden zijn. Actief en
positief blijven en met girlpower gaan voor het heerlijke Nederlandse ei. Dat is in deze

tijd met slechte marktprijzen heel belangrijk. In mmmEggie's kippenhok wordt nu volop
verder gebroed en gekakeld over lekkere gezonde eieren en nog veel meer...
Nieuwsgierig? Kijk op Twitter en Facebook en doe mee!
door label: Monique van Loon - van Duijnhoven 9 sep 2014
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meest gelezen
comments: 46 Landbouwministers vrezen zuivelcrisis
comments: 9 Fietsers stelen wortelen en appels
comments: 23 ZLTO laat zich niet uit over hoge ontslagvergoedingen Vion
comments: 11 New Holland 'Boerentrekker van 2014'
comments: 8 Prijs melktermijncontract VS naar record
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comments: 108 Mest mag langer worden uitgereden
comments: 72 PvdA overweegt verbod op fokkerij met dikbilrassen
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comments: 33 'WUR loopt €20 miljoen mis door opheffing productschappen'
comments: 27 Dijksma teleurgesteld over uitkomst landbouwraad

achtergronden
Zuivelmarkt in 'stabiel dalende' lijn
Lage inflatie risico voor verdergaande economische groei
Meer runderen geslacht
Geef uw maisprijs door aan Boerderij
comments: 1 Olieprijs daalt onder $100 per vat
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Antibiotica gewoon doen
comments: 5 Bert Vogel 6:00

Fosfaat splijt Noord en Zuid
comments: 9 Jan van Weperen 10 sep

Kanttekeningen bij handelsakkoord
Johan Oppewal 10 sep

Recordkoe
comments: 9 Monique Vos 10 sep

Vion blijft blunderen
comments: 5 Johan Oppewal 9 sep

videoreportages
Volop actie op ATH 2014
Martijn Roskam 10:45

Sfeerimpressie AgroTechniek Holland 2014
Theo Galama 9:15

Oude ratelende en ronkende motoren
Theo Galama 7 sep

Grote stappen in dataverzameling, maar blijf...
comments: 2 Engel Lameijer 25 aug

Passie voor stervarkens
comments: 9 Engel Lameijer 11 aug

fotoreportages
Kijkje in biggenvoerfabriek
Marieke Ploegmakers 10:30

Veel systemen oude stal ook in nieuwe
comments: 2 Theo Brummelaar 6:00

Partijen onderschrijven belang Proefboerderij...
Bouke Poelsma 10 sep

Huiskavel van 78 hectare als troefkaart
comments: 26 Theo Brummelaar 9 sep

Familiebedrijf typeert Italiaanse melkveehouderij
Laura Botterhuis 9 sep
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