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Meer vrouwelijke ondernemers op Landbouwbeurs
Landbouwbeurs Vlagtwedde 2015 kenmerkt zich door een toenemend aantal kleinere
ondernemingen, vaak zelfstandige ondernemers onder wie steeds meer vrouwen. Daarmee
weerspiegelt de beurs het brede scala aan ondernemingen op het platteland.
Bij deze groeiende groep ondernemers horen de leden van ’Vita Mina Vrouw en Onderneming’.
In 2013 sloegen acht leden de handen ineen en presenteerden zij zich in een gezamenlijke stand op
de beurs. Dit jaar komen er twee terug en brengen zij vier nieuwe leden mee. Andere leden zijn
vertegenwoordigd met flyers en ander materiaal in hun stand en op de website van de beurs.
De zes vrouwelijke ondernemers, die u direct bij de ingang van de beurs treft, zijn:
- Alie Smit uit Blijham met haar Praktijk 'DriemaalVijf Gewichtsconsulent' voor gewichtsbeheersing en
een gezonde levensstijl.
- Corrianne en Maarten Fieret van ‘Fieret Optiek Service’ uit Nieuwe Pekela voor mensen die geen
tijd hebben of te weinig mobiel zijn: Opticien aan huis, uniek voor Noordoost Nederland!
- Ineke Claassen van 'C&S Communicatie Coaching' uit Sellingen. Zij begeleidt mensen bij persoonlijke
vraagstukken. Thema’s kunnen zijn communicatie, relatie, loopbaan, stress en burn-out.
- Jennie Huizer beeldend kunstenaar uit Vlagtwedde met los realistische teken- en schilderstijl.
- Hilly ten Kate van 'Het Thuis Kantoor' uit Drouwenerveen voor secretariële en administratieve
ondersteuning. In haar 'Knuster Huus' maakt zij huis- en tuindecoraties en verzorgt zij workshops.
- Marianne Kremer-Perdok van ’Kleur je dag’ uit Finsterwolde coacht ondernemers onder meer bij
het maken van ingrijpende keuzes, bij samenwerken, schaalvergroting en bedrijfsovername.
Het beurscomité is blij met deze standhouders die actief zijn op terreinen die tegen de agrarische
sector liggen. “Je verbaast je over wat ze allemaal te bieden hebben. Het geeft een verrassend effect,
nieuwe reuring”, zegt beursvoorzitter Harry Eckhardt.
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