
    

Sprookjeswonderland 
betovert de polder

www.lentetuin.nl

Een betoverend sprookje!

De Lentetuin

‘Mooiste bloemenshow 
ter wereld’

Opening door 
Zandprinses

‘Trots op de 
saamhorigheid’
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Geertsma Electro- 
en installatietechniek
Havenweg 14
1771 RW Wieringerwerf

Tel: 0227-601207
E: info@geertsma-bv.nl
W: www.geertsma-bv.nl

Voor al uw installatiewerk

 Elektra  Sanitair  Warmtepompen
 Verwarming   Klimaatbeheersing

 Loodgieterswerk  Dakwerk



Colofon
Lentetuinkrant 2016, oplage: 93.000, uitgave: JVW Uitgeverij en Lentetuin Breezand.

Vormgeving: Studio Kisteman. Fotografie: AP Fotografie.
Verspreidingsgebied: Gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Texel, Koggenland en Opmeer

Aan de inhoud van de Lentetuinkrant is veel zorg besteed. Desondanks kan aan de inhoud van de Lentetuinkrant 
op geen enkele manier rechten, van welke aard dan ook, worden ontleend.

Programma 
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Voor de kleintjes: Het Sprookjesbos
De kindertent, gevestigd aan de voorjaarsbeurs, wordt 
deze Lentetuin omgetoverd tot een sprookjesbos. In het 
bos vind je uiteenlopende activiteiten. Gezellige spellen 
met een sprookjesachtig tintje, zoals vier-op-en-rij tegen 
de Grote Boze Wolf, blik gooien om Doornroosje probe-
ren te wekken uit haar 100-jarige slaap en meer. Ook kun 
je in het sprookjesbos volop knutselen en kleuren. De 
kleintjes kunnen heerlijk spelen in de ballenbak. Voor de 
oudere kids is er een mooie quiz uitgezet in de kindertent. 
In de droomboom van het sprookjesbos mag je jouw har-
tewensen of knutsels ophangen. Vergeet ook niet mee 
te doen met de kleurwedstrijd! De kleurplaat ligt in het 
sprookjesbos en is te vinden in deze Lentetuinkrant op 
pagina 11.

Zandprinses Rosa van der Vijver

In het Noordelijk Zandgebied, 
dicht bij de kust hebben we er 
genoeg van. Mensen lopen 
erover, de zee speelt ermee 
en bollenkwekers planten hun 
oogst erin. Maar voor Zand-
prinses Rosa van der Vijver is 
het haar gereedschap. Zij maakt 
namelijk wonderlijke plaatjes 
van zand. Een perfecte opener 
voor de Lentetuin Breezand 
2016 dus! Van haar vader, de 
zandtovenaar, leerde Rosa de 
fijne kneepjes van het zand-
schilderen. Sinds 2015 is ze 
dan ook alle dagen bezig met 
zandschilderen. De Lentetuin 
Breezand laat zich graag 
betoveren door haar kunsten.

n

OpenInGstIjDen
De Lentetuin Breezand is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Op 
maandag sluit de show om 20.00 uur. 
De Voorjaarsbeurs expo sluit een uur 
eerder (21.00 uur) en op maandag om 
18.00 uur. na sluitingstijd blijft het 
restaurant geopend en staat er ’s avonds 
feest op het programma.

entreeprIjzen
Volwassenen € 6,50 / Kinderen 4 t/m 12 
jaar € 3,00 / Daluren € 5,50
In de daluren kost een kaartje voor vol-
wassenen slechts € 5,50. De daluren zijn 
op donderdag en zondag tussen 18.00 en 
21.00 uur. en op maandag van 15.00 tot 
18.00 uur.

LOCatIe 
Ceresplein 1, 1764 HD Breezand

rOute
Openbaar vervoer Vanaf het ns-station 
van anna paulowna rijdt dagelijks tussen 
10.00 en 19.00 uur een gratis pendel-
dienst. Deze sluit aan op de dienstregeling 
van de ns.
Auto Vanaf de a9: volg de n9 richting Den 
Helder en neem de afslag anna paulowna.
Vanaf de a7: neem de afslag Den Oever 
en volg de n99 richting Den Helder tot 
de afslag anna paulowna. Vanaf de a7: 
(komend vanuit amsterdam/Hoorn) neem 
de afslag Wieringerwerf en rij richting 
slootdorp via Wieringerwaard naar anna 
paulowna. Bij het binnenrijden van anna 
paulowna geven bordjes de route aan 
naar de Lentetuin Breezand. rondom het 
evenement is parkeren gratis. Let op de 
borden en aanwijzingen van verkeers-
regelaars.

erty erty

Sprookjes bestaan op de Lentetuin en ook zeker op de Voorjaarsbeurs Expo en de Agri Vak-
beurs. Zo is het animatieprogramma voor de kinderen volledig aangepast op het magische 
thema. Durft u nog wel een hap uit uw appel te nemen? Of heeft u lekkere trek gekregen 
door het snoephuisje van Hans en Grietje? Dan kunt u uw honger stillen in het uitsteken-
de restaurant. Voor wie winkelen als iets betoverends ervaart, kan zeker zijn slag slaan op 
de beurs. Er zijn namelijk genoeg leuke koopjes te vinden! Naast alle pannen, snoepgoed, 
stoelen, heggenscharen en meer, zijn er ook diverse exposanten speciaal voor de agrarische 
ondernemers. We verwelkomen u graag op de Lentetuin Breezand!

Vier de lente!
Met het thema ‘Sprookjes’ brengt de Lentetuin Breezand dit 
jaar wederom vertier voor elk lid van de familie. Kom naar 
de Lentetuin Breezand van donderdag 3 tot en met maan-
dag 7 maart 2016 en vier de lente! Op de bloemenshow 
kunt u genieten van duizenden tulpen, narcissen, krokussen, 
hyacinten, calla’s, lelies en andere bijzondere bolgewassen. 
Om dit bloemenverhaal compleet te maken staan er diverse 
sprookjes zoals Doornroosje, Hans en Grietje en Roodkapje 
tussen de bloemenweelde. Is het wel een bloementuin? Of 
is het een sprookjesbos? Kom naar de Lentetuin Breezand en 
oordeel zelf!

WOENSdag 2 maart
15.30 uur: Offiële opening voor 

genodigden (De Lentetuin is deze dag 
nog niet geopend  voor bezoek)

dONdErdag 3 maart
10.00 - 17.00: Sprookjesbos voor 

kinderen open
20.30: Ondernemersavond voor 
ondernemers uit Hollands Kroon

Vrijdag 4 maart
09.45: Inloop exporteursochtend 

voor genodigden
10.00 - 17.00: Sprookjesbos 

voor kinderen open
11.00, 13.00 en 15.00: Sprookjes-

voorleesverhaal
14.00 - 21.00: Koopman & 

Co Soortenkenniswedstrijd
Tussen 19.00 en 19.30: Inleveren 

Hyacintenactie in ZAP-kantine
20.00 - 01.00: Groot Lentefeest 

met The Dare Devils (18+)

ZatErdag 5 maart
10.00 - 17.00: Sprookjesbos voor 

kinderen open
11.00, 13.00, en 15.00: 

Sprookjesvoorleesverhaal
13.00 - 17.00: Schminken 

in het Sprookjesbos
20.00 - 01.00: Sprookjeswonderdans 

in de feesttent

ZONdag 6 maart
10.00 – 17.00: Sprookjesbos 

voor kinderen open
11.00, 13.00 en 15.00: Sprookjes-

voorleesverhaal
13.00 – 17.00: Schminken 

in het Sprookjesbos
15.00: Prijsuitreiking kleur- 

en fotowedstrijd

maaNdag 7 maart
19.30: Uitreiking Koopman & Co Zand-

haastrofee en uitreiking Hyacintenactie
20.00 - 23.00: Gezellige afsluiting met 

Ik Hou Van Hollandspel.
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ACON Autocross 
JAARBOEK 2015
Geniet nog één keer mee van het jaar 
van de ACON Autocross
In het Jaarboek interviews met onder andere 
kampioenen Rutger Valk (“Ik ben de laatste 
rijder die kampioen in de sloot is geworden”) 
en Texelaar René Hoep (“Mijn teamgenoten zijn 
goud waard voor mij, want zonder hen ben je 
nergens”)

Bestel het Jaarboek 2015,
voor slechts € 5,00

Ga naar www.aconautocross.nl en klik op de banner ‘Jaarboek’

JAARBOEK 2015
In het Jaarboek interviews met onder andere 

 (“Ik ben de laatste 
rijder die kampioen in de sloot is geworden”) 

 (“Mijn teamgenoten zijn 
goud waard voor mij, want zonder hen ben je 

JAARBOEK 2015
JAARBOEK 2015

Boji de specialist in tuininrichting Boji denkt met u mee. 
Daarom leveren wij zonnezeilen. Zonnezeilen beschermen terrassen, 
vijvers, patio’s en baden tegen zon en regen. Daarnaast zijn ze ook nog 
eens decoratief. Zonnezeilen zijn bij ons verkrijgbaar in verschillende 
stoffen en kleuren en in elke gewenste maat. Een zonnezeil is gemakke-
lijk te bevestigen en bestand tegen slechte weersomstandigheden. Een 
duurzame look tegen een betaalbare prijs. 

Heeft u in de wintermaanden geen opbergruimte 
voor uw zonnezeil? Profiteer dan van Boji winteronderhoud en 
opslag. Wij demonteren, reinigen en repareren uw tuinmeubelen, voor-
dat wij deze veilig voor u opslaan. Dus ook uw zonnezeil. In het voorjaar 
brengen wij uw tuinmeubelen weer terug. Inclusief montage.

Voorjaarsactie Koop nu een zonnezeil en profiteer van 1 jaar gratis 
Boji winteronderhoud op uw zonnezeil.

Deze actie loopt tot 31 mei 2016

Handelsweg 5  I  1751 HE  I  Schagerbrug  I  0224 290 295   I  www.boji.nl

Uitzendbureau NL Jobs 

 
 
 

Werken met de beste mensen! 

 

Wij staan voor u klaar 
Joep Kieft – Accountmanager 

06 – 53 73 44 87 

 

 

 
 
 
 
NL Jobs Noord-Holland              NL Jobs Hoofdkantoor 
Zaagmolenweg 14                                   Tuindersweg 49 
1715 GB Spanbroek                                 2676 BD Maasdijk 
+31 6 12 44 96 84                                   +31 174 52 65 95 
info@nl-jobs.com                                     info@nl-jobs.com 

Den Helder

Het Nieuwe Werk 100

1781 AK Den Helder (NL)

T: +31(0)223-669331

www.complete-store.nl

• Hydrauliek 

• Pneumatiek 

• Slangen 

• Fittingen

• Lastoebehoren



laat Koopman weten. “We denken 
ook in dat opzicht mee met de klant. 
als financieringsvormen kun je 
denken aan het Borgstellingfonds, 
leasen of crowdfunding. Met name 
dit laatste heeft een omvangrijke 
groei doorgemaakt. Was er in 2014 
een funding van 30 miljoen be-
schikbaar, het afgelopen jaar was 
dit al honderd miljoen. een stijging 
van ruim driehonderd procent.” De 
rabobank ziet ook een trend in de 
verduurzaming. “er is sprake van een 
stukje bewustwording in de agrari-
sche sector”, zegt Dorsman. “Meer en 
meer wordt gekozen voor duurzame 
oplossingen en geïnvesteerd in ei-
gen energieopwekking via zonne-
panelen of windturbines. Met onze 
rabo Groenbank kunnen we de klant 
hierin optimaal faciliteren.”

Professioneel
De mannen kijken uit naar de ko-
mende Lentetuin Breezand. “De ra-
bobank streeft ernaar om dichtbij en 
betrokken te zijn”, zegt ruigrok. “Dat 
is precies wat wij bij de Lentetuin 
vinden. ze zijn creatief, vernieuwend 
en verbeteren zich ieder jaar. Het is 
een professionele organisatie en wij 
er zijn trots op om hoofdsponsor te 
zijn. Het heeft voor ons zeker een 
meerwaarde. In de agrarische sector 
hebben wij een marktaandeel van 
ruim tachtig procent. Dat geeft het 
belang wel aan. Onze accountmana-
gers zijn alle dagen op de Lentetuin 
aanwezig.”
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Rabobank ziet sterke overeenkomsten met Lentetuin Breezand

Dichtbij, betrokken en vernieuwend

Zij vervolgen: “neem onze rabo 
Bankieren app. De mogelijk-

heden zijn eindeloos en via de te-
lefoon kun je nagenoeg alle bank-
zaken regelen. tegelijkertijd willen 
we persoonlijk en betrokken blijven. 
Daarvan is de Lentetuin een prima 
voorbeeld”. Om met de zakelijke 
markt te beginnen: daarover zijn po-
sitieve ontwikkelingen te melden, 
waarbij het gemak voorop staat. Fi-
nancieringen tot een miljoen euro 
zijn via het online kanaal in vijf da-

gen rond en de verwachting is dat 
dit binnen niet al te lange tijd mo-
gelijk is voor financieringen tot drie 
miljoen euro. Ook de accountma-
nagers zien veranderingen. Hun rol 
lijkt te verschuiven naar die van re-
latiemanager en regisseur. Dat is na-
tuurlijk al een aanzienlijk onderdeel 
in het takenpakket, maar wordt als-
maar belangrijker. “Klanten komen 
met ons in gesprek via nieuwe ka-
nalen als Whatsapp of chat”, vertelt 
Dorsman. “Het fysieke contact wordt 

misschien wat minder, maar op ieder 
moment en wanneer het de klant 
uitkomt kan er nu wel met elkaar ge-
communiceerd worden.” Deze mul-
tichannel strategie, waarbij de klant 
centraal staat, wil de rabobank in 
het eigen Dna verankerd hebben. 
ruigrok: “Het is aan ons om de trend 
bij te houden. We moeten in de be-
levingswereld van de klant een we-
zenlijke rol blijven vervullen. zij zijn 
tenslotte de spil in onze dienstverle-
ning.” De rabobank sloot vorig jaar 

het kantoor in anna paulowna. Door 
tijdig te informeren via alle kanalen 
ging die sluiting geruisloos voorbij. 
Dat van de inloopspreekuren in de 
afgelopen maanden beperkt ge-
bruik is gemaakt, bevestigt de ra-
bobank in de keuze die gemaakt is.

Ook in financieringsvormen ziet de 
rabobank vernieuwingen. Door de 
lage rentes zoeken bedrijven naar 
alternatieven. “Wij bieden voor ie-
der haalbaar plan een financiering”, 

de automatisering neemt in sneltreinvaart toe. de veranderingen die 
dat met zich meebrengt gaan hard. Het is één van de redenen dat ra-
bobank Kop van Noord-Holland, sinds de oprichting hoofdsponsor van 
de Lentetuin Breezand, als thema voor de Voorjaarsbeurs Expo ‘da-
gelijkse Bankzaken’ heeft gekozen. Een gesprek met manager bedrij-
ven groot Zakelijk Harry ruigrok en accountmanagers Bas apeldoorn 
(mKB), marco dorsman (groot Zakelijk) en Peter Koopman (groot 
Zakelijk) onthult veel over de kracht van de visie van de rabobank. 
“gemak dient de mens en daar spelen wij op in”, vertelt het viertal.

Verder zijn onder meer de Kikker-
koning en een slapende Doorn-

roosje te zien op de Lentetuin 
Breezand. Ook de Gelaarsde Kat, 
die altijd maar slimme plannetjes 
heeft, is present. Bezoekers kunnen 
luisteren naar wat hij nu weer eens 
bedacht heeft. “Wij worden veel 
benaderd, maar vaak is een samen-
werking niet mogelijk”, zegt De Vries. 
“De Lentetuin Breezand viel voor ons 
goed. Wij zijn namelijk gesloten tot 
25 maart. Het is een leuke manier om 
ons te presenteren in de noordkop. 
Hopelijk houden we er beide iets 
moois aan over.”

tulpenbollen
Het attractiepark kan jaarlijks reke-
nen op zo’n 250.000 bezoekers. tij-
dens de zomerperiode staan rond de 
zestig medewerkers op de loonlijst. 
“sprookjeswonderland is groot ge-
worden door hard te werken en veel 
zaken in eigen beheer uit te voeren”, 
laat De Vries weten. Het is één van de 
overeenkomsten met de Lentetuin 
Breezand, waarmee de eerste con-

tacten in juni werden gelegd. Ook 
op het gebied van bloembollen zijn 
er raakvlakken. “Wij planten iedere 
winter tienduizenden tulpenbollen. 
Dit geeft het park een fleurige aan-
blik in het vroege voorjaar. rond half 
mei, als de tulpen zijn uitgebloeid, 

wordt het park verfraaid met der-
tigduizend eenjarige zomerplan-
ten. tijdens de zomer zorgt dit voor 
een adembenemend kleurenspel 
en is sprookjeswonderland een 
ware oase voor de tuinliefhebber. 
De siertuinen komen tot stand in 
samenwerking met syngenta seeds. 
Het attractiepark is een kinderpark, 
maar zo vergeten we de ouders niet.”
sprookjeswonderland is in de race 
voor de verkiezing ‘Leukste uitje van 

noord-Holland’. De anWB maakt op 
15 maart bekend of het attractie-
park net als in 2014 de eervolle prijs 
in de wacht sleept. De Vries: “Onze 
grote kracht is de prijs- en kwaliteit-
verhouding. In het park is alles be-
taalbaar en daarnaast kun je, net als 
bij de Lentetuin, gratis parkeren.” 

mooie decors
Het team van sprookjeswonder-
land houdt de werkzaamheden in 
Breezand met een kritisch oog in 
de gaten. “Het is ook voor ons een 
visitekaartje. In het verleden heeft 
de Lentetuin Breezand zich bewezen 
met mooie decors. Het initiatief is 
altijd van hoogwaardige kwaliteit. 
Dat zal nu ongetwijfeld weer gaan 
gebeuren. Waarin we ook overeen-
komen is de drang naar innovatie:
Ook wij proberen jaarlijks iets 
nieuws aan het park toe te voegen. 
Om eerlijk te zijn vind ik nieuwe 
dingen maken het leukste om te 
doen. De wintermaanden tot aan de 
opening zijn dan ook het leukste.” 

Beleef de betovering. Deze slogan is te lezen op de site van Sprookjeswonderland. Een slogan die dit 
jaar ook geldt voor de Lentetuin Breezand. Met het thema ‘sprookjes’ heeft de organisatie een samen-
werking gezocht met het attractiepark uit Enkhuizen. En dus zie je op de grootste, gespecialiseerde, 
overdekte bolbloemenshow van Nederland verschillende attributen van Sprookjeswonderland. “Zelfs 
de prullenbakken zijn afkomstig van ons park”, laat een trotse eigenaar Mathijs de Vries (44) weten.

‘De Lentetuin is voor ons een visitekaartje’ 

Team Agri Rabobank Kop van Noord-Holland met vlnr: 
Peter Koopman, Bas Apeldoorn, George Koopman, Marco Dorsman, 
Harry Ruigrok en Johan Boersen

 ‘Wij planten iedere 

winter tienduizenden 

tulpenbollen’

Sprookjeswonderland 
betovert de Polder

Sprookjeswonderland is 
vanaf 25 maart tot en met 
30 oktober geopend,  alle dagen 
vanaf 10.00 uur. 

Zie voor meer informatie:  
www.sprookjeswonderland.nl.

Sprookjeswonderland 
is weer in de race voor 

de verkiezing 
‘Leukste uitje van 

Nederland’
(ANWB)

FOtO jOLanDa jaCOBs
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TIMMERFABRIEK
DOEDENS B.V.
't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

Uw bedrijf groeit,
maar groeit uw transporteur 

ook met u mee?
Lift mee op onze snelle service en interessante voorwaarden!

BeNeLux | Duitsland | Oostenrijk | Zwitserland

Bel: 0224-59 28 11

Industrieterrein Kruiswijk
De lange Ring 2
1761 AS Anna Paulowna

Telefoon 0223 52 1836
Mobiel 06 53 21 33 42

www.roozingauto.nl
email roozing@live.nl

Verkoop, Verhuur, 
Onderhoud en Reparatie 

van Auto’s en Aanhangers

Tijdens 
de Lentetuindagen 
zal deze pendelbus 

gratis rijden van het 
station Anna Paulowna

naar Breezand

Pootgoed en zaaizaad 
www.royalzap.nl 

    Elke zaterdag in maart  
van 10.00 tot 12.00 uur 

 verkoop van 
pootaardappelen  
aan particulieren 

  
 

In de loods aan de 
 Binnenhaven in van Ewijcksluis 

Sinds 1913 
VEER
koffie, thee & meer

IK WIL MET JE GENIETEN

Van Ewijckskade 1 (op landgoed Hoenderdaell)   
1761 JA Anna Paulowna  T: 0223-53 55 43

www.veerkoffietheemeer.nl  |  info@veerkoffietheemeer.nl

Volg ons op facebook:
facebook.com/ 

veer.koffietheemeer
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Gouden bolbloemwinnaar Van Lierop kon de hoeveelheid taart niet aan

Koninklijke interesse in 
inzending Gouden Bolbloem

Duijnhoven is aan zijn vijfde 
jaar bezig als lid van de tim-

merploeg. Vanaf de eerste maan-
dag van januari, wanneer de 
werkzaamheden beginnen, is hij 
gemiddeld drie dagen in de week 
aanwezig in de schuur van Van 
Lierop. “aan de hand van tekenin-
gen en foto’s van de arrangeur 
gaan we te werk”, zegt Duijnhoven. 
“We beginnen met de moeilijkste 
ontwerpen. Voor de show van 
dit jaar is dat een groot kasteel. 
nieuw is dat alle gebouwen open 
moeten zijn. Dat zorgt voor extra 
werk, maar het komt er wel heel 
mooi uit te zien. Wanneer we 
bezig zijn in de schuur dan ben 
je wel eens bang dat het veel te 
groot wordt. eenmaal in de zap-
hal blijkt het wel mee te vallen.”
naast het timmeren, helpt de 

ploeg ook met opbouwen. 
een hectische periode volgens 
Duijnhoven. “We hebben drie 
dagen de tijd om alles af te 
krijgen. Dit jaar hebben we een 
nieuwe hoofd opbouw in de per-
soon van sem Langelaan. Hij zal 
1001 vragen op zich af krijgen. 
Wij zullen sem waar nodig hel-
pen en dan komt het wel goed.”  
als lid van de timmerploeg is 
Duijnhoven aanwezig bij de 
opening. Daarnaast is hij in het 
weekeinde te vinden op de Len-
tetuin Breezand. “je bent trots 
als alles weer gelukt en geslaagd 
is. De reacties van mensen die 
er rondlopen zijn altijd posi-
tief. Daar doe je het voor en dat 
is natuurlijk leuk om te horen. 
Ik heb in die vijf jaar nog nooit
 een negatief woord gehoord.”

Lentetuinkrant Breezand 2016

De gouden combinatie voor 
W. van Lierop & zn was de tulp 

‘santander’, iris ‘Katharines Gold’ en 
narcis ‘r10’. uit handen van burge-
meester jaap nawijn ontving Frank 
van Lierop de prijs. “We hadden 
het van te voren besproken wie de 
prijs mocht ophalen”, vertelt Frank. 
“Ik heb vier jaar geleden het werk in 
de broeierij overgenomen van ron 
en heb er het meeste werk aan. Van-
daar dat ik naar voren mocht komen. 
Het gaf zeker een kick om deze prijs 
te winnen. Het smaakt dan ook naar 
meer.” Het bedrijf had verwacht in 
de prijzen te vallen met een groot 
bloemstuk van tulpen in de vorm 
van een bol. Dit gebeurde niet. 
Groot was de glimlach dan ook dat 
de Gouden Bolbloem in de wacht 
werd gesleept. “natuurlijk hoop je 
te winnen, maar het is geen doel op 
zich”, verklaart Frank. “elk jaar pro-
beren we de beste bloemen op pot 
neer te zetten. We willen er met de 
andere inzenders een mooie show 
van maken.”

gebak
W. van Lierop & zn ontving veel fe-
licitaties en mocht het mes in een 
hoop taarten snijden. Dat wil zeg-
gen: een hele hoop. Misschien wel 

wat teveel... “Het was bizar zoveel 
taarten als dat we kregen. Op een 
gegeven moment hebben we te-
gen Bakkerij alkemade gezegd 
dat ze even moesten wachten. 
We kregen ze niet eens op. Haha. 
Misschien is het de omgekeerde 
wereld om tegen een bakker te 
zeggen dat hij even moet wachten 
met het bezorgen van een taart.” 
Het geeft de status van de Gou-
den Bolbloem aan. Het is de meest 
prestigieuze prijs voor de bloem-
bollenkwekers, beschikbaar gesteld 
door de gemeente Hollands 
Kroon. De nieuwe editie van de 
Lentetuin geeft ook weer nieuwe 
kansen voor het winnen van deze 
trofee. tot en met dinsdag 1 maart 
mogen de inzenders de laatste 
hand aan hun stand leggen. De 
jury keurt een dag later alle stands. 
tijdens de officiële opening op 
woensdagmiddag wordt bekend
 

gemaakt of Frank van Lierop 
namens zijn bedrijf opnieuw naar 
voren mag komen, of dat een col-
lega-onderneming de prijs in de 
wacht sleept.

Vrijwilligers lopen 
er warmpjes bij!

zijne Majesteit de Koning nam vorig jaar voor iedereen de tijd. 
Bij inzender W. van Lierop & zn. bleef hij net iets langer staan. De 
reden: het polderse bloembollenbedrijf was winnaar geworden 
van de glorieuze Gouden Bolbloem. “De koning was heel geïn-
teresseerd en vroeg specifieke dingen over de inzending”, ver-
telt Frank van Lierop (31) uit anna paulowna. “zo wilde hij bij-
voorbeeld weten met welke inzending we gewonnen hadden”

gezelligheid troef 
bij timmerploeg

 Winnaars afgelopen jaren:

2015  W. van Lierop & Zn.
2014  Boltha bv
2013  World Flower bv
2012  World Flower bv
2011  W. van Lierop & Zn.
2010  Boltha BV
2009  World Flower bv
2008  j.S Pennings
2007  W. van Lierop & Zn.
2006  th. a. Pennings & Zn.
2005  th. a. Pennings & Zn.
2004  j.S. Pennings
2003  C.g. van den Berg & Zn.
2002  j.S. Pennings
2001  C.g. van den Berg & Zn.

 De gouden combinatie voor 

W. van Lierop & Zn was de tulp 

‘Santander’, iris ‘Katharines Gold’ en 

narcis ‘R10’

Winnaar W. van Lierop &  Zn. met v.l.n.r.:  staand Henk en Gerard  
en gehurkt: Arjan, Frank en William. Op de foto ontbreken Ron en Peter.

Het is wat je noemt een enthousiaste en gezellige groep. 
De timmerploeg, bestaande uit vijftien personen, ver-
zet vanaf januari dijken werk voor de Lentetuin Breezand. 
tussen de arbeid door is er tijd voor een geintje en af en 
toe drinken de mannen een borrel op het einde van de 
dag. “De goede sfeer is een belangrijke drijfveer”, weet arie 
Duijnhoven (67).  

Wederom steekt aVIa Marees de Lentetuin Breezand in 
een warm jasje nadat de oude bodywarmers aan vervanging 
toe waren. In de hal van Van Lierop in Breezand namen vele 
werkgroepleden de bodywarmers in ontvangst. aVIa Marees 
vertegenwoordiger jan pronk (links) en ronald Kok (Marees 
Installatie en techniek) deelden deze uit. Met deze nieuwe, 
knalrode bodywarmers kan de Lentetuin weer jaren vooruit. 
Bedankt! 
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Gezonde teelt vraagt een gezonde grond!                             
Alles wat daar voor nodig is vindt u hier.

WWW.GROEINATUURLIJK.NL

    Ton van der Lee - tel: 06-53280525   

Verbouw-, 
renovatie- of 
nieuwbouw-

plannen?
Of het nou gaat om de 
bouw van een specifieke 
bewaar- of verwerkings-
schuur met koelruimte 
of een schuur ten behoe-
ve van op- en overslag 
met een laaddock? De 
kennis en ervaring op het 
gebied van bollenteelt en 
akkerbouw zijn bij ons in 
huis.

Sprookjes bestaan niet, is dat zo? Is 
een eigen onderneming niet een 

sprookje? sommige gaan goed en 
helaas eindigen enkele ook minder 
goed. Omdat wij graag naar de po-
sitieve kant kijken, maar ook kritisch 
durven te zijn naar de toekomst heeft 
de OVap jim jansen uitgenodigd. 
jim jansen (44) volgde de middel-
bare detailhandelsschool, de leraren-
opleiding en studeerde uiteindelijk 
af bij de universiteit van amsterdam 
als orthopedagoog met als spe-
cialisatie adequaat omgaan met je 
emoties. Hij belandde in de journali-
stiek en is momenteel hoofdredac-
teur van het populair wetenschap-
pelijke tijdschrift new scientist. 
Daarnaast coördineert hij de weten-
schapspagina’s van het parool. 
jansen treedt met regelmaat op 
als moderator of dagvoorzitter op 
bijeenkomsten op het grensvlak van 
kunst, cultuur, onderwijs en weten-
schap.

Award
Ook de ondernemers die actief 
zijn op de Lentetuin Breezand, zo-

wel kwekers als de inzenders op de 
expo beurs, zijn van harte welkom. 

aanmelden is verplicht
 en kan via 

www.lentetuin.nl/
ondernemersavond. 

dit kan tot en met 
maandag 29 februari

na aanmelding ontvangen deel-
nemers een toegangsbewijs waar-
mee ze vanaf 19.00 uur welkom zijn 
om een rondje te lopen over de tuin. 
De inloop in het restaurant is vanaf 
19.30 uur en het programma start 
om 20.00 uur. traditiegetrouw wordt 
ook de standhouder van het jaar 
award deze avond uitgereikt. Deze 
prijs is mede mogelijk gemaakt door 
Bert’s Indoor spuitservice. na dit leu-
ke en inspirerende programma is er 
gelegenheid om te netwerken met 
ondernemers uit de regio onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Kortom een prachtig programma dat 
u niet wilt missen.    

Mozaïeken zijn schilderijen ge-
maakt op tempex. Hierop 

worden hyacintennagels geprikt met 
spelden. Op elke vierkante meter 
gaan wel 10.000 bloemetjes. zowel 
jong als oud maakt de mozaïeken. 
Het zijn echte kunstwerken, die tij-
dens de Bloemendagen in de tuinen 
van de makers opgesteld staan. Met 
een deelnemerslijst en plattegrond, 
die gratis te verkrijgen is bij de infor-
matiepost of uit de infohokjes langs 

de kant van de weg, kunt u een eigen 
route bepalen. Deelnemers kunnen 
met eigen vervoer (fiets, auto, mo-
tor) of met de daarvoor beschikbare 
bussen langs de kunstwerken rijden.

Verlicht
‘s avonds zijn de meeste mozaïe-
ken, bruggen en straten verlicht. Dat 
is een prachtig gezicht. tijdens de 
Bloemendagen worden ook gratis 
puzzelritten en workshops geor-

ganiseerd. Dit jaar is er wederom 
een publieksprijs in samenwerking 
met het noordhollands Dagblad. 

stembiljetten liggen bij de infor-
matiepost en in de infohokjes. De 
winnaar van de publieksprijs wordt 
op de laatste dag van de Bloemen-
dagen bekend gemaakt. zie voor 
meer info: www.bloemendagen.nl.

Geur en kleur 
tijdens Bloemendagen

De 62ste editie van de Bloemendagen worden gehouden van zater-
dag 30 april tot en met woensdag 4 mei. In de voormalige gemeente 
Anna Paulowna kunnen belangstellenden ruim honderd mozaïeken, 
bewegende werkstukken, versierde straten en bruggen bewonderen.

Zowel jong als oud 

maakt 

de mozaïeken

Jim Jansen bij 
Netwerkavond
De Lentetuin organiseert in samenwerking met de Ondernemers-
vereniging Anna Paulowna (OVAP) een Netwerkavond op donder-
dag 3 maart. Ondernemers die lid zijn van de Ondernemers Federatie 
Hollands Kroon, Ondernemers Federatie Schagen, de Helderse Onder-
nemers Vereniging, de Lions en de leden van de Rotary worden uitgeno-
digd. Het thema van deze ondernemersavond is: Sprookjes bestaan niet. 
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•	 Asbest	verwijderen	én	ondersteuning	
	 bij	uw	subsidie	aanvraag.
•	 Renovatie-	en	Totaalsloop
•	 Grondsanering

www.kuijpersloopwerken.nl

H. Kuijper Sloopwerken BV
Walingsweg 7, 1766 GH Wieringerwaard

Telefoon: 0224 223 277 / Mobiel: 06 51 42 52 50
Email: post@kuijpersloopwerken.nl

Wilt u uw erf verharden of uitbreiden?
Ook geschikt voor laad-/losplaats 
in het land
Neem dan contact op met:

FIRMA
VAN TRIGT DE WIT
Al 30 jaar het adres in kwaliteit
Voor het leveren en plaatsen van
BEDRIJFSVLOERPLATEN
c.q. stelconplaten
Leverancier van alle merken en types

WWW.VANTRIGT-DEWIT.NL

PRIJS 
VANAF € 65,- 
PER PLAAT

Tel. 072-5337069
Fax 072-5339692

Mobiel 06-53506517

Wilt u uw erf verharden of uitbreiden?
Neem dan contact op met:

FIRMA
VAN  TRIGT  DE  WIT
Al 30 jaar het adres in kwaliteit

Voor het leveren en plaatsen van

BEDRIJ F SVLOERP L ATEN
c.q. stelconplaten

Leverancier van alle merken en types

WWW.VANTRIGT-DEWIT.N L

P RIJS VANA F  E  65,- 
PER P L AAT

Cres 16, Warmenhuizen
trigtdewit@gmail.com
Mobiel 06-53506517

35
kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, 
vee-paardenvoer, vlas, houtmot, kippen- 
konijnenvoer, zaaizaden, potgrond etc.

Stolperweg 21a
1751 DG Schagerbrug

Tel: 0224 571253
Fax: 0224 571387

www.albgroot.nl
info@albgroot.nl

 Rupsgraafmachine Doosan DX225LC 24 ton met GPS
  Mobiele graafmachines met rotorkantelstuk
  Mobiele graafmachines
  Midigraafmachines 5 ton en 8 ton
  Minigraafmachines 1 ton en 2 ton
  Mobiele midigraafmachine 6 ton
  John Deere 4310 met grondfrees (1.20mtr. breed)
  Mest / kompost strooien met 2 breedstrooiwagens

  Shovel Volvo L50
  Combidumpers 14m3

   (met kleppen)
  Grondfrezen
  Vijzel/waterpomp
  Maaikorven
  Klepelmaaien
  Alle soorten grondwerk

in
fo

@
je

n
jw

e
st

e
r.

n
l

Smidsweg 55  1761 BH  Anna Paulowna | tel. 0223 - 53 14 27 | www.multimate.nl

• Voor al uw bouwmateriaal
• Zagen op maat
• Verfmengmachine’s van sikkens,
   sigma, histor, flexa, eigen merk
• Grote zonweringsafdeling 
   (binnen en buiten zonwering)
• Gratis opmeten
• Gratis offerte

• Professionele verhuurafdeling 
• Thuisbezorgen mogelijk
• Voor al uw tuinhout
• Grote horren afdeling 
   (voor ieder raam een hor!)
• Cadeaubonnen
• Sleutelservice
• Koffie staat altijd klaar 

• Kastenwanden op maat
• Grote deuren showroom
• Alle HG producten
• Naambordjes
• Voor al uw electra
• Voor al uw ijzerwaren
• Alles voor de tuin
• Grote machine afdeling

1

W E S T - F R I E S L A N D
Niet alleen huis-aan-huis 
maar ook online:
Landbouw, veeteelt, tuinbouw, 
bollen, zaden, visserij, groente 
en fruit, bloemen en planten, 
biologisch, mechanisatie, 
tuinaanleg en eten en drinken

www.agwf.nl  

W E S T - F R I E S L A N D

   

EDITIE 4, 2015 NOORDKOP      WWW.AGWF.NL

W E S T - F R I E S L A N DW E S T - F R I E S L A N D

   

EDITIE 4, 2015 NOORDKOP      WWW.AGWF.NL
EDITIE 4, 2015 NOORDKOP      WWW.AGWF.NL

MEER BODEMLEVEN, MEER BOLINHOUD,

MEER BLOEMEN, MEER OPBRENGST

T+31 (0) 88 188 0600

www.crehumus.nl
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Krokus
vakantie 
vieren op de Lentetuin
Gezien de schoolvakantie is er van 

donderdaG tot zondaG 
tussen 10.00 en 17.00 uur 
kinderentertainment. 
dit wordt mede mogelijk gemaakt door 
een aantal geweldige sterren: kappio 
kinderopvang, regelsammy en aP 
Fotografie. door deze toppers is er dit jaar 
weer een gezellig, spetterend en goed 
gevuld programma voor de kinderen. 
maar wat is er dan allemaal te beleven dit 
jaar in de kindertent die omgedoopt is tot 
het ‘sprookjesbos’?

•	 Vanaf	vrijdag	het	sprookjes-
 voorleesverhaal van Madame 
 (regelsammy)
•	 Knutselen	met	een	magisch	tintje
•	 Sprookjesachtige	spelletjes
•	 Spannende	quiz	voor	grote	kids
•	 Ballenbak	voor	de	allerkleinsten
•	 Laat	je	schminken!
•	 Doe	mee	aan	de	kleur-	en	
 fotowedstrijd: zondag 6 maart 
 om 15.00 uur de prijsuitreiking 

op zaterdag- en zondagmiddag kun je geschminkt worden. 
tot wie of wat wil je omgetoverd worden? Laat je als Grote Boze 

Wolf je ouders schrikken, of ben je toch liever een vriendelijk elfje 
of een mooie prinses? Het kan allemaal!

Schminken

Kleur het
sprookje in
Wie meedoet aan de 
kleurwedstrijd maakt 
kans op leuke prijzen! 
als jij de kleurplaat 
hieronder op je mooist 
inkleurt en deze in de 
kindertent komt inle-
veren, ben jij misschien 
wel de winnaar! Lever de 
kleurplaat voor zondag-
ochtend 10.00 uur in. 
even later op de zondag, 
namelijk om 15.00 uur, 
is de prijsuitreiking. 
met de winnaars wordt 
contact opgenomen.
Veel kleurplezier! 

Lentetuinkrant Breezand 2016

Fotografeer 

jouw bezoek aan 
het Sprookjesbos!
Met allerlei sprookjesachtige attributen 
(mede afkomstige van sprookjeswon-
derland) kun jij de mooiste foto’s maken 
in de fotohoek van de kindertent. plaats 
deze op Lentetuin Facebookpagina. 
De leukste of meest magische foto’s 
maken kans op een mooie prijs! zondag 
15.00 uur wordt de winnaar bekend ge-
maakt tezamen met de uitreiking van de 
kleurplaat. Wij zijn benieuwd naar jullie 
creativiteit.

doe mee en maak kans 

op leuke prijzen!

Wat: 1.500 potjes met hyacinten zijn uitgedeeld aan zeven basisscholen om te broeien Wie: Leerlingen van 

de Sint Jan, de Zandhorst (Breezand), de Tweewegen (Wieringerwaard), Spoorbuurtschool, de Regenboog, de Sluis en 

de Meerpaal (Anna Paulowna) Welk: Hyacint ‘Blue Star’ Wanneer: Inleveren tussen 19.00 en 19.30 uur 

in de ZAP-kantine Ieder kind dat de hyacint inlevert krijgt een zakje snoep, beschikbaar gesteld door Boltha bv. 

PrijSuitreiking: Maandag 7 maart om 19.30 uur jury: George Mooiman en Rober van den Berg 

Magische 
Kinderopening 
Lentetuin

Maar liefst 50 kinderen krijgen de 
kans om tussen de sprookjes en de 
prachtige bloembollentuin een 
exclusieve sprookjesvoorstelling 
van de zandprinses bij te wonen op 
de magische kinderopening op de 
Lentetuin. De winnaars mogen een 
ouder meenemen en worden 
ontvangen door Madame en echte 
sprookjesfiguren. Meedoen kan 
tot en met zaterdag 27 februari. 
Meer info op www.lentetuin.nl.

HyaCintenaCtie
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Het goedlachse team gaat zijn 
derde jaar in. “In het begin heb-

ben we onze weg moeten vinden”, 
weet Van Graven zich te herinneren. 
“nu gaan de meiden lekker hun 
gang en stappen ze ieder restaurant 
binnen. Het is leerzaam werk. De 
groep stapt zo op vreemde mensen 

af om een flyer te geven.” De bloe-
menmeisjes zijn rond de zestien
jaar. Ondanks dat ze voor het 
eerst te maken krijgen met 
bijbaantjes, blijven ze het werk doen. 
“als het moet, dan nemen ze er zelfs 
vrij voor”, zegt Van Graven. De bloe-
menmeisjes worden ook ingezet 
door de stichting Bloemendagen om 

te flyeren.  “Het is voor mij lastig om 
dan tijd vrij te maken. Het is dan druk 
op ons bloembollenbedrijf, maar als 
het even kan dan help ik hoor.” De 
bloemenmoeder is in haar nopjes 
tussen de bloemen. “nalopen in het 
voorjaar vind ik het mooiste om te 
doen. Heerlijk tussen de bloemen.”

tulpen uitdelen
tijdens de bloemenshow hebben 
de meiden ook een actieve rol. ze
worden opgemaakt, met dank aan 
een kapper en visagist en ze ver-
schijnen op het podium om tulpen 
uit te reiken aan de verschillende 
winnaars. Van Graven: “Dat was vorig 
jaar natuurlijk best spannend met 
Koning Willem-alexander. We loten 
ieder jaar wie de bloemen mag over-
handigen aan de persoon die de 
opening heeft verzorgd. De meiden 
zijn verder ook aanwezig op maan-
dag om te assisteren bij de Koopman 
& Co zandhaastrofee. Ook brengen 

ze tulpen naar omwonenden. Dit 
doen ze voor de Lentetuin begint.”
De bloemenmoeder kijkt uit naar de 
Lentetuineditie 2016. Dit jaar is ze 
met hun bedrijf Mts. n. & a. van 
Graven voor het veertiende jaar 
inzender, in combinatie met  
p. Langelaan ‘De Meerling’. “De 

Lentetuin is een prachtig initia-
tief. We zitten zelf in het bloemen-
vak en daardoor is de betrokken-
heid groter. Ik draai met mijn zus 
ook al jarenlang een kassadienst. 
We zijn hiervoor gevraagd door 
john Kreuk. Hij zat toen in het 
bestuur. We zijn dat blijven doen 

toen john stopte. tegenwoordig 
zitten we op vrijdagochtend achter 
de kassa om kaartjes te verkopen. 
Ik vind het leuk om mij in te zetten 
voor de Lentetuin. zo houd je bin-
ding met het evenement. Het draait
op vrijwilligers en daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen.”

Gewassen en cultivars die op de Lentetuin Breezand 
worden getoond passeren de revue, maar dan 

zonder naam. als deelnemer word je uitgedaagd de juiste 
naam bij de juiste cultivar te plaatsen. Meedoen kan op 
zeven verschillende onderdelen: tulpen, narcissen, hya-
cinten, lelies, bijzondere bolgewassen bloeiend, bijzon-
dere bolgewassen droog en calla. Wie meedoet met de 
soortenkenniswedstrijd dient aan minstens vier van de 
zeven onderdelen mee te doen. Wanneer meerdere on-
derdelen worden ingevuld, vallen de slechtste automa-
tisch af. tevens kunnen groepen of bedrijven deelnemen 
aan de bedrijven-trio-competitie. Met een team van drie 
personen doet ieder lid aan een verschillend onderdeel 
mee. Deelname aan de zandhaastrofee is gratis. er wordt 
gewerkt met een seniorengroep en een juniorengroep 
(tot en met twintig jaar). Voor de winnaars van 

ieder onderdeel zijn verschillende prijzen beschik-
baar gesteld. De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw 
plaats op maandag 7 maart om 19.30 uur, de slot-
avond van de Lentetuin. De organisatie van de zand-
haastrofee is in handen van tulpenkeuring Breezand.

Het is een enthousiaste groep bij elkaar. De bloemenmeisjes heb-
ben vanaf het weekend van 23 en 24 januari flyers uitgedeeld en 
neergelegd bij onder meer restaurants. Afgelopen weekend was de 
laatste dag. In totaal werden maar liefst veertienduizend flyers weg-
gegeven. De coördinatie en sturing ligt in handen van de bloemen-
moeder Annet van Graven (49) uit Breezand. “We hebben het heel 
gezellig met elkaar”, vertelt ze. “Als ik thuis kom na een dag flyeren, 
dan heb ik een glimlach op mijn gezicht.”

Wie volgt Bas Groenendijk op als winnaar van de Koopman & Co Zandhaastrofee? Of verdedigt hij 
met succes zijn titel? Kenners strijden vrijdag 4 maart van 14.00 tot 21.00 uur om de Koopman & Co 
Zandhaastrofee. 

Bloemenmoeder Annet van Graven straalt met hen mee

De lachende bloemenmeisjes

Test je kennis met 
de Zandhaastrofee

Houvast aan 
Tuincentrum Hollander

Honderd grote bomen, bijna duizend planten, graszoden, de be-
strating en een waterpartij. Het is een kleine greep uit het werk 

dat voort komt uit de samenwerking met tuincentrum Hollander. De 
onderneming aan de schorweg in Breezand helpt de Lentetuin al sinds 
jaar en dag. eigenaar piet Hollander is de eerste 33 jaar arrangeur ge-
weest. nadat Martin elling zijn taak had overgenomen, bleef de bloe-
menshow een beroep doen op het bedrijf. “Wij vinden het heel leuk om 
onze medewerking eraan te verlenen”, zegt Martien Huiberts (52). Hij 
is binnen de firma verantwoordelijk voor het tuincentrum en de con-
tactpersoon voor de drijvende krachten achter de Lentetuin Breezand. 
“Overigens zonder ons er veel mee te bemoeien. De organisatie bestaat 
uit jonge mensen met goede ideeën. zij weten wat ze willen.” Het bestuur
van de Lentetuin maakt dankbaar gebruik van de kennis en moge-
lijkheden van tuincentrum Hollander. De eerste contacten richting de 
show worden gelegd in januari. “De arrangeur vertelt zijn ideeën en doet 
een verzoek voor wat er nodig is”, vervolgt Huiberts. “Ik probeer de spul-
len zo goedkoop mogelijk in te kopen. Wij hebben heel wat ervaring en 
weten wat waar te koop is. Ook tijdens de opbouw stellen wij attributen 
beschikbaar. De Lentetuin is een leuk evenement. Ik ben er twee of drie 
avonden aanwezig. je spreekt vrienden en mensen uit het vak. erg ge-
zellig!” tuincentrum Hollander is vanaf zondag 6 maart weer elke zondag 
geopend. Kijk voor meer informatie op www.tuincentrumhollander.nl.

Winnaars uit het verleden
 
 2015: Bas Groenendijk
 2014: Jeffrey van Woesik
 2013: Robert van der Hulst
 2012: Gonny van Saase
 2011: Jeffrey van Woesik
 2010: Jeffrey van Woesik

De winnaars van 2015 met v.l.n.r.: Ben Bachet, Gonny van Saase, Robert van der Hulst en Bas Groenendijk

 ‘Ik draai al 

jarenlang 

kassadienst’

De bloemenmeisjes en 
-moeder aan het flyeren
met v.l.n.r.: Lynn Wijnker, Roos Wijnker, 
Esther Conijn, Annet van Graven, 
Fleur Raateland, Nova Wijnker, 
Marita van Graven en Indi Langelaan
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Nieuw Binnen

www.kinderbeddenstore.nl

in onze 1000m2 showroom en ook online te bestellen: 
Super leuke en vrolijke kinderbedden van het Deense 
Design merk MANIS-H!

Witte Paal 225c  |  1742 LA Schagen  |  Tel.: 0224-218125

Color your Life!
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Mekos Schagerbrug BV     Nijverheidsweg 5     1751 HG Schagerbrug

Tel.(0224)571555 info@mekos.nl www.mekos.nl

Omkastingen Keukens en meubels Medische apparatuur Mekos precisie egaliseermachines

Metaalbewerking en afhaalmagazijn Leuningwerk Trappen Inmeet en tekenwerk Luifels en beplating

Zelfrijdende machines Reparatie landbouwmachines Revisie grijpers en graafbakken Hydrauliek/besturingen Zeef-spoeltrommels

Werk olie-gas industrie draai- en freeswerk Plaatwerk Constructiewerk Werk aan sluizen en bruggen
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 Nr Bedrijf  

 1 Fa. Gebr. Alkemade

 2 Alliance Bloembollen

 3/4 Comb. Gebr. Berbee / J.F. van Lierop & Zn.

 5 Boltha

 6 Bloembollenbedrijf Duin

 7/8 Comb. A.A. Duineveld & Zn. / Jac. Bijvoet

 9/10 Comb. Fluwel / J.R. Rotteveel Bloembollen

 11 Gemengde inzending

 12 De Goede Bloembollen

 13/14 Comb. Mts. van Graven / Assembol Flowerbulbs 

 15 Hortus Bulborum

 16 Gebr. Hulsebosch

 17 Hulsebosch Bloembollen

 18 C.W. van der Hulst Bloembollen

 19 Kapiteyn Group

 20 Kesteloo Bloembollen

 21 W. van Lierop & Zn.

 22 Ligthart Bloembollen

 23 Mak Breeding

 24 Fa. Maters Bloembollen

 25 Maveridge

 26 Meelébo

 27 L.W.A. van der Poel

 28 Kwekerij de Schüllhorn

 29 Smakman Anna Paulowna

 30 A.C.M. Smit & Zn.

 31 W.J. Smit & Zn.

 32 Teeuwen & Zn.

 33 Texelse Kwekers

 34 Vertuco

 35 Firma Veul Bloembollenkwekerij

 36 Q.J. Vink & Zn.

 37 J.G. Weijers & Zn.

 38 Westend Bulb

 39 World Flower

 40 M.C. Zonneveld
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Inzender johan smit

Grasweg 43 , 1761 LJ Anna Paulowna
www.smakmanannapaulowna.nl

“De Lentetuin Breezand is de meest veelzijdige en 
misschien wel mooiste bloemenshow ter wereld. Daar 
kunnen we trots op zijn. Het is dan ook verstandig van 
het bestuur om de Lentetuin niet op schiphol te organ-
iseren, want dan zou iedereen zijn vliegtuig missen.” 
aan het woord is nick smakman van de firma smakman 
anna paulowna. De onderneming uit anna paulowna 
doet voor de veertiende keer mee als inzender. “We 
broeien zelf om te kijken wat mogelijk is met de soorten 
die we telen”, vervolgt smakman. “De Lentetuin draait 
op vrijwilligers, maar de uitstraling is zeer professioneel 
en het is interessant om daar onderdeel van te zijn. en 
het is natuurlijk een podium met allure. Onze inzending 
bestaat uit narcissen, tulpen, irissen, sneeuwklokjes 
en muscari’s. We hebben een aantal cultivars die we 
exclusief telen en die willen we ook wel eens in bloei 
tonen aan het publiek. Met onze inzending proberen 
we een aanvulling te zijn op het bestaande assortiment.” 
Op de foto staat smakman met donkerblauwe bloemen 
met witte kraagjes van Muscari ‘joyce spirit’.

Inzender johan smit

Middenvliet 19, 1787 PN Julianadorp

na een afwezigheid van vier jaar is Hulse-
bosch Bloembollen weer terug als inzender 
op de Lentetuin Breezand. “We vinden dat 
we ons als bedrijf moeten laten zien”, 
laten roland en roy Hulsebosch weten. 
“er komen een hoop mensen uit het vak 
kijken en dan is het belangrijk dat je er 
staat. De Lentetuin is een prachtig evene-
ment wat niet verloren mag gaan. er komen 
elk jaar weer een hoop bezoekers op af en 
dat moeten we als branche koesteren. We 
kunnen laten zien wat voor een schitterend 
product we hebben en dat we er goed en 
netjes mee bezig zijn.” Hulsebosch Bloem-
bollen was eerder in 2011 en 2012 inzender. 
De inzending bestaat uit tulpen, lelies, 
hyacinten en narcissen. Het bedrijf probeert 
zich te onderscheiden met kwaliteit en 
sortiment. “Onze inzending zal divers zijn. 
Bezoekers kunnen een stand zien die netjes 
en strak is”, besluit het duo.

Inzender: Smakman Anna Paulowna & Zn.Inzender: Hulsebosch Bloembollen bv

Roy Hulsebosch
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Middenweg 65, 1764 KM Breezand
www.kapiteyn.nl

De inzending van Kapiteyn Group bestaat uit het nieuw-
ste Captain calla sortiment, zowel voor de pot als de snij. 
Verder is er een veelbelovend assortiment hyacinten uit 
de stal van kwekersvereniging Orientalis en lelies uit de 
veredelingsstal van Marklily te zien. “Wij zijn vanaf de 
eerste show deelnemer”, zegt directeur tim Kapiteijn. 
“We willen onze kwekerij promoten voor binnenlandse 
en buitenlandse relaties. De laatste jaren doen we vooral 
mee om onze veredeling en handel in calla nationaal en 
internationaal te promoten. Ook de nieuwste soorten uit 
de Orientalis hyacinten veredeling worden geshowd. Wat 
wij belangrijk vinden, is om een goede kwaliteit te etale-
ren. zo laten we zien wat mogelijk is in deze tijd van het 
jaar. Dankzij de inzending kunnen we bovendien tonen 
waar we mee bezig zijn, zowel voor onze binnen-
en buitenlandse klanten, maar ook om kwekers te 
interesseren in het gewas calla of de nieuwste hyacinten 
cultivars. De Lentetuin is daartoe een fantastisch podium.
tenslotte dient de Lentetuin ook een ander doel: Wij 
vinden het namelijk belangrijk om de consument op de 
hoogte te houden van de laatste trends en ontwikkeling 
in het bloembollenvak.”

Molenvaart 539, 1764 AV Breezand
www.westendbulb.nl

De nieuwe generatie bloembollenkwekers. zo omschrijven Bart (18) en stan (16) ammerlaan zichzelf. 
Het koppel is blij om te kunnen ‘debuteren’ op de Lentetuin Breezand. “Het is een onwijs mooi plat-
form voor het showen en promoten van het vak. Het is altijd zeker de moeite waard om te bezoeken.” 
ze hebben dit jaar echter geen bezoekrol en het zal voor de ammerlaans niettemin dan ook een 
spannend Lentetuinjaar worden. Hoewel de neven nog op school zitten, doen ze voor het eerst mee 
als inzender. “Onze vaders hebben vroeger meegedaan, maar dat is alweer twintig jaar geleden”, ver-
tellen Bart en stan. “nu wij de mogelijkheden hebben willen wij dit weer gaan oppakken. Ook dankzij 
de hulp van andere bloembollenkwekers. Wij broeien voor het eerst en het is best wel spannend of 
we alles op orde krijgen. Onze inzending zal bestaan uit een gevarieerd assortiment, denk aan tulpen, 
bijgoed, narcissen en lelies. We hopen dat alles zal bloeien zoals wij het voor ogen hebben. We willen 
graag een prachtige show neerzetten met mooie producten en op deze manier ook zelf iets leren 
over onze cultivars.”

Inzender: Kapiteyn Group

Tim Kapiteijn

Inzender: Smakman Anna Paulowna & Zn.

Nick Smakman 

De neven (links) Stan en Bart Ammerlaan
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38 Inzender: Westend Bulb
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Standhouders op de Agri VakbeursStandhouders op de Agri Vakbeurs
CAV Agrotheek bv 
Wieringerwerf
www.agrotheek.nl 
Gewasbescherming,
Groene vakwinkel

AB Vakwerk
Middenmeer
www.abnoordholland.nl
Uitzend, detacheren, payroll

Agrifirm
Apeldoorn
www.agrifirm.com
Gewasbescherming

Witte Koeltechniek bv
Noord-Scharwoude
www.lekkerkoud.nl
Specialist in koudetechniek

Hobaho  
Lisse 
www.hobaho.nl 
bemiddelen, veilen, 
ketendiensten

AVH Machinebouw
Den Helder
www.avh-machinebouw.nl
Telmachines, plantmachines

Omnihout bv
Den Helder 
www.omnihout.nl
Ventilatoren, besturing

Kaandorp-Wijnker
Anna Paulowna
www.kaandorp-wijnker.nl
Klimaatbeheersing

GMN
Breezand
www.gmnbv.nl
Gewasbescherming

Bolstreet bv
‘t Zand
Software voor de kwekerij

Mondial Uitzend bv
‘t Zand
www.mondialuitzend.nl
Uitzendbureau

VG Automatisering 
Breezand
www.it-solution.nl
Automatisering

Olof Schuur bv
Anna Paulowna
www.olofschuur.nl
Installatietechniek

NL Jobs
Spanbroek
www.nl-jobs.com
Uitzendorganisatie

Jongejans Luchttechniek bv
Den Helder
www.jongejansluchttechniek.nl
Afzuigsystemen

Vermeco bv
Breezand 
www.vermeco.nl
Mechanisatie, reparatie, lak-
spuitwerkzaamheden

CNB
Lisse
www.cnb.nl
Bemiddelen, veilen

AWB Mechanisatie
Anna Paulowna
www.awb-mechanisatie.nl
Mechanisatie

2016

Standhouders 
Voorjaarsbeurs Expo
Standhouders 
Voorjaarsbeurs Expo

Omnihout B.V.
Den Helder
www.omnihout.nl
Ventilatoren, besturing, 
demomateriaal
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Bakkerij Slijkerman
‘t Zand
www.bakkerijslijkerman.nl
Brood- en banketproducten

Glossy Lifestyle bv
Badhoevedorp
Glossy Leather, fix textiellijm, 
extreem blue, brillenbad

Het Droptrommeltje
Sneek
www.droptrommeltje.nl
Snoep uit grootmoedertijd

Van Leersum Mode bv
Rosmalen
www.vanleersummode.nl
Kleding, nachthemden, 
hemdjes

Beddenspecialist 
Jac Nota
Dirkshorn
www.jacnota.nl
Bedden en bedtextiel

RTV Noordkop
Hippolytushoef
www.rtvnoordkop.nl
De lokale omroep van 
Hollands Kroon

Qurrent
Haarlem
www.qurrent.nl
Groene stroom, energie 
opwekken en besparen

Speelgoedmakerij 
Meerhout
Middenmeer
Houten speelgoed, 
Keezspellen

Quality Veranda
Alkmaar
www.qualityveranda.nl
Veranda’s, tuinkamers, 
terrasverwarming

Rabobank Kop van 
Noord-Holland
Den Helder
www.rabobank.nl

Toppers4u
Stiens
www.toppers4u.nl
Alles voor de perfecte 
nachtrust

Taylor Electrotechniek
Den Helder
www.taylor-et.nl
Solarsystemen

‘t Hekeltje Verhuur
Alkmaar
www.hekeltje.nl
Partyverhuur en tenten

Gevelrenovatie 
Noord West Breezand
www.gevelrenovatienoordwest.com

Voegwerk, gevelrenovatie, 
dakcoating

Holland Sieradex 
Oostwoud
www.hollandsieradex.nl
Ruwe gesteenten, fossielen, edel-

stenen, dierfiguren, sieraden

Blije Voeten 
Utrecht
www.blije-voeten.nl
Voetmassageapparatuur

S. Baynath 
Rotterdam
Oosterse producten

Tuinmachine Service 
Mart Boukes
Kolhorn
www.martboukes.nl
Tuinmachines

Engel Hoorservice
Schagen
www.engelhoorservice.nl
Hoortoestellen

Praktijk 22
Schagen
www.praktijk22.nl
Figuurcorrectie, voeding, 
balans, gezondheid

Stichting Bloemendagen 
Anna Paulowna
www.bloemendagen.nl
Promotie Bloemendagen

Sysas
Alkmaar
www.sysas.nl
Sysaspannen, uiercrème

De Zeepkist
Nieuwkoop
www.dezeepkist.nl
Franse zeepjes en cosmetica, 

Provençaalse cadeauartikelen

Telegraaf Media Groep
Amsterdam
www.telegraaf.nl
Abonnementen De Telegraaf

Kaasboerderij Spil
De Weere
Diverse soorten boeren 
kruidenkaasjes van eigen 
boerderij

Mereboer Uitvaartzorg
Hippolytushoef
www.mereboeruitvaartzorg.nl
Uitvaartzorg

Helders Naaimachine-
huis Den Helder
www.heldersnaaimachinehuis.nl

Naaimachines, lockmachi-
nes en accessoires

Telecomhuys van Andel
Lambertschaag
www.telecomhuysvanandel.nl
Accessoires voor mobiele 
telefoons en tablets

Woonzorggroep Samen 
Schagen
www.woonzorggroepsamen.nl
Zorgverlening

Rolia
Haalderen
Sjaals, poncho’s, sieraden, 
horloges

Evert Gerssen & Bakker 
Huidverzorging
Oudorp
Droge en warme worsten, 
huidverzorgingsproducten

MR Promotions
Bolsward
www.industrielijm.nl
Industrielijm

Deko Alarm en Beveili-
gingstechniek bv
Den Helder
www.deko-alarm.nl
Beveiligingsproducten

Raateland Bloemen en 
Bloembollen
Anna Paulowna
Bloembollen, vaste planten, 
knollen, bollen op pot

Portas Vakbedrijf 
Scharnegoutum
www.portas.nl
Adressenwerving keuken-, 
deuren- en traprenovatie

Sarotex
Ridderkerk
www.sarotex.nl Welasoepen, 
Draaddoorhaler, mosterd, 
koperpoets, krijtstift en bord

Wij Overkappen
Barendrecht
www.wijoverkappen.nl
Carport, terrasoverkappingen

Advédi VOF
Andijk
www.advedi.nl
Artikelen van kunstschilder 
Marius van Dokkum

B&G Bouwcombi
Tuitjenhorn
www.bgbouwcombi.nl
Asbestsanering

Active House/ Energetix 
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.energetix.be
Magnetische gezondheids-
sieraden Energetix

Evermes bv
Zaltbommel www.evermes.nl
Massagestoelen, infrarood 
warmtecabines, sauna’s, 
strand - en tuinkorven



Corry Leegwater en Hans van Gemen 

BEdrijF: een vitaal en gezond lichaam, zonder gewichts-
problemen: dat willen we allemaal wel. praktijk 22 verzorgt, 
al tien jaar, speciale behandelingen en werkt met de nieu-
wste technieken op het gebied van figuurcorrectie en het 
in balans brengen van het lichaam. De onderneming uit 
schagen werkt met de klanten aan een persoonlijk behan-
delplan voor een lichamelijk en geestelijke gezond lichaam. 

LENtEtuiN: praktijk 22 maakt voor het eerst zijn eerste 
opwachting op de Lentetuin Breezand. “Wij willen ons pre-
senteren aan een groot publiek en dat podium biedt de Len-
tetuin”, vertelt Hans van Gemen (63). Hij is samen met zijn 
vrouw Corry Leegwater (64) eigenaar. “Mensen kunnen voor-
lichting krijgen en zien wat wij doen.” praktijk 22 is onder an-
dere gespecialiseerd om buikvet definitief te verwijderen. 
“Dit doen we door cryobehandeling. Dat wil zeggen door 
middel van bevriezing van vetcellen. een andere succesvolle 
methode is ultrasound. Met ultrasone geluidsgolven wordt 
de celwand van de vetcel kapot getrild. Met een persoon-
lijk voedingsplan, het zogeheten MedicalFood, zorgen we er 
vervolgens voor dat het buikje en dus het vetoverschot niet 
terugkeert. Dit is geen dieet, maar een medisch wetenschap-
pelijk onderbouwd stofwisselingsprogramma, na een test van 
36 bloedwaarden, dat medische klachten verhelpt, gewichts-
problemen oplost en de vitaliteit en gezondheid vergroot.”

Praktijk 22 QUALiTy VERANDA

Wietse Hof

BEdrijF: Hoge kwaliteit, uitgebreide technische kennis 
en klantgerichte service. Het zijn de sleutels tot het suc-
ces van Quality Veranda. Het bedrijf heeft een team mede-
werkers met gedegen kennis van veranda’s. Het beschikt 
daarnaast over een groot assortiment, zodat het niet al-
leen wat betreft de veranda, maar ook als het om de bijbe-
horende accessoires gaat, de klant een ruime keuze heeft.

LENtEtuiN: Quality Veranda presenteert op de Lentetuin 
een nieuwe lijn van een houten veranda. “Het is een uniek 
product geworden”, laat eigenaar Wietse Hof (36) weten. 
“Het is gedetailleerder afgewerkt, dan andere houten ve-
randa’s. Wij produceren alles zelf en kunnen daarmee aan 
alle wensen en eisen van klanten voldoen. Dat onderscheidt 
ons.” De stand van Quality Veranda grenst aan die van 
taylor electrotechniek en dat is geen toeval: beide bedrijven 
bundelen de krachten. De zogeheten solar veranda bevat 
zonnepanelen in het glas. Hof: “zo kun je energie opwek-
ken in de veranda of in de tuinkamer. taylor electrotechniek 
installeert dergelijke producten en wij verkopen die bij de 
veranda of tuinkamer. thuis recreëren is hot en tuinkamers 
zijn daardoor tegenwoordig helemaal booming. ze gelden 
als verruiming van het huis. Mensen kunnen langer ge-
nieten van het najaar en eerder in de tuin zitten in het 
voorjaar. Wij gaan met deze trend mee en bieden veel aan.”

Bakkerij sLijkerman

GertJan Slijkerman

BEdrijF: elke dag beginnen met lekker vers brood. 
Dankzij de bakkers die ‘s avonds laat aan het werk gaan en 
in de nacht doorwerken liggen al vroeg de vele soorten 
broden in de winkels van Bakkerij slijkerman klaar. Het be-
drijf zit in schagen, ’t zand, Wieringerwerf en Middenmeer.

LENtEtuiN: Wie de hal van de Voorjaarsbeurs expo bin-
nenstapt ruikt de lekkere geur die hoort bij een bakker. al 
ruim twintig jaar is Gertjan slijkerman (52) met zijn bakkerij 
aanwezig op de Lentetuin Breezand. “We komen op de beurs 
nog beter in contact met onze klanten”, vertelt slijkerman. 
“Met een aantal mensen heb ik wat je noemt een ‘Lentetuin-
band’. zie het als een reünie: Het is altijd hartstikke leuk om 
hen weer te spreken. Op onze stand is de bakker live aan het 
werk en dat nodigt niet alleen uit, maar laat ook zien hoe 
dicht wij bij onze klanten staan. Wij willen dat mensen kun-
nen zien wat wij doen en wie wij zijn. We proberen beleving te 
creëren.” Bakkerij slijkerman bakt op de Lentetuin Breezand 
vers gebak en verkoopt daarnaast ook brood en koekjes. 
“Bijna alles wat je in de winkel van een bakker mag verwacht-
en is ook bij ons te koop op de Lentetuin”, besluit slijkerman.

Gerton Smit

BEdrijF: aVH Machinebouw heeft een drukke tijd achter de 
rug met een verhuizing naar het bedrijventerrein Kooypunt 
in Den Helder en een naamswijziging. De firma ontwikkelt 
en bouwt nieuwe machines voor de agrarische sector. naast 
produceren houdt aVH Machinebouw zich ook bezig met 
de verkoop van onderdelen, onderhoud en controle van be-
staande machines. ze beschikken eveneens over een stor-
ingsdienst. 

LENtEtuiN: De stand van aVH Machinebouw trok vorig 
jaar veel bekijks met onder meer een telmachine waar paas-
eieren vanaf kwamen. eigenaar Gerton smit (37) wil nu ook 
weer zorgen voor een interactieve stand. “We zijn bezig om 
een plantmachine neer te zetten”, zegt smit. “De zogeheten 
bootplanter hebben we vorig jaar in opdracht van smakman 
anna paulowna gemaakt. zij zijn er positief over het gebruik 
van de plantmachine. alles zit er namelijk op en aan.” Wat 
bezoekers van de agri Vakbeurs ook zullen zien is een nieu-
we telmachine. smit: “We hebben er van dit type inmiddels 
zeven verkocht. De kinderziektes zijn eruit gehaald. De tel-
machine heeft de nieuwste technologie. zo is de hardware 
geüpdatet en er zit een nieuwe processor in.” aVH Machine-
bouw wil zich dus tonen op de Lentetuin Breezand. Dankzij 
de verhuizing kan het bedrijf de producten scherper in de 
markt zetten.

aVH macHineBouW CNB

Diane Gortzak

BEdrijF: De Coöperatieve nederlandse Bloembol-
lencentrale (CnB) bestaat al bijna honderd jaar. De ver-
tegenwoordigers verzorgen de bemiddeling tussen 
verkopers en kopers van bollen, knollen en vaste plant-
en. Daarnaast hebben zij ook een vestiging in Boven-
karspel waar het koel- en preparatiebedrijf zit. De producten 
die bij CnB geprepareerd worden zijn lelies en tulpen.

LENtEtuiN: Begin maart is CnB uiteraard ook aanwezig in 
het noordelijk zandgebied op de Lentetuin. “al jaren staan 
wij hier met een stand op de agribeurs. Het is de plek voor 
kwekers om samen met onze vertegenwoordigers een kop 
koffie te drinken. Het noordelijk zandgebied is namelijk een 
belangrijk werkgebied voor CnB.” aan het woord is Diane 
Gortzak (31), verantwoordelijk voor de communicatie en 
promotie. CnB heeft de beursstand sinds vorig jaar in een 
nieuw jasje gestoken. De stand wordt aangekleed met mooie 
bloemstukken, waarbij de bloemen van hun klanten 
gebruikt worden. “Wij vinden het belangrijk om gedurende 
deze dagen onze klanten te ontvangen in onze beursstand en 
in een informele sfeer met elkaar te netwerken”, zegt Gortzak. 
“uiteraard zorgen wij hierbij altijd voor een hapje en een 
drankje.” Voorafgaand aan de beurs wordt door CnB een buffet 
beschikbaar gesteld voor de inzenders van de bloementuin. 

nL joBs

V.l.n.r.: Iwona Giele, Joep Kieft en Ilona Piecyk

BEdrijF: nL jobs is een gecertificeerd uitzendbureau 
dat niet meer weg te denken is uit de wereld van per-
soneelsvoorziening voor de agrarische sector, de verpak-
kingssector en techniek. Het bedrijf is actief in de provincies 
noord-Holland, zuid-Holland en zeeland. Het kantoor van 
de vestiging noord-Holland staat in spanbroek. naast het 
werven, selecteren en uitzenden van arbeidsmigranten ver-
zorgt nL jobs ook onder meer de payrolling.

LENtEtuiN:“We willen laten zien dat we er zijn”, zegt joep 
Kieft (47). De accountmanager is met nL jobs als standhoud-
er een nieuw gezicht op de Lentetuin Breezand.  “We heb-
ben met agriport een grote klant waar veel arbeidsmigrant-
en aan het werk zijn”, vervolgt Kieft. “Onze organisatie staat 
inmiddels als een huis en wij zoeken meer opdrachtgevers 
om werknemers onder te brengen. Dit kan zowel voor onze 
tijdelijke als voor de vaste arbeiders. We willen ons aandeel 
vergroten.” De dienstverlening van nL jobs is opgesplitst 
in twee divisies: uitzendkrachten en payrolling. Het bedrijf 
neemt het werk uit handen en zorgt voor een hoog rende-
ment op de werkvloer. nL jobs biedt gericht arbeiders aan. 
Kieft: “negentig procent van de arbeidsmigranten zijn af-
komstig uit polen. Verder hebben we ook Letten en roeme-
nen in onze arbeidspool. Bedrijven kunnen gericht vragen 
wat voor soort arbeidsmigranten ze willen inhuren.”
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www.abvakwerk.nl

AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING | UITZENDEN 

DETACHEREN | PAYROLL | WERVING & SELECTIE

Mensen met karakter
AB Vakwerk is koploper op het gebied van flexibele arbeid 
in Noord-Nederland. Onze kennis van de agrarische sector 
gaat meer dan 50 jaar terug. Door de coöperatieve  
structuur zijn we niet gericht op maximale winst, maar op 
de  continuïteit van uw onderneming. Met een vaste kracht, 
met extra handen  tijdens piekarbeid, met vervanging 
tijdens ziekte of met het payrollen van uw eigen 
medewerkers. Zoekt u  medewerkers met 
 passie voor vakwerk? Dan bent u bij 
AB Vakwerk aan het juiste adres. Met 
10 vestigingen in Noord-Holland en 
Friesland zijn wij altijd dicht 
bij u in de buurt.

Vestiging Middenmeer
Industrieweg 60
1775 PW  Middenmeer

T. 0227 - 50 23 41
E. middenmeer@abvakwerk.nl

Elke dag krakend verse room tompoucen
kijk voor heerlijke aanbiedingen op onze stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERMECO BV - Kreekweg 6 - 1764KK Breezand - info@vermeco.nl 

Telefoon: 0223-521061 - Mobiel: 06-20703342 - Website: www.vermeco.nl 

 Onderhoud en reparaties aan 
trekkers en agrarische machines  

 Reparaties op locatie  
 Verkoop van machineonderdelen 
 Verkoop van olie en smeermiddelen 
 Hydrauliekslangen persen 
 Nieuwe kopmachines 
 Metaalbewerking 
 Lakspuitwerkzaamheden 
 
 

Standhouder Agribeurs 2016!  Dealerschappen: 
 
 

      Havenweg 12B in Kolhorn 0224-531441 
   www.martboukes.nl  info@martboukes.nl 

Openingstijden: 
Ma t/m Vrij 8.30-12.00 en 
           13.00-18.00 
Zat            9.00-16.00 

Ook dit jaar staan wij weer op de lentetuin en nemen weer de 
nieuwste snufjes mee op tuinmachine gebied. Zoals robotmaaiers, 
computergestuurd kettingzagen de nieuwste accu machines, Zero-
Turn maaiers en nog heel veel leuke acties. Kom ons bezoeken in 

onze stand.  

Wij zijn dealer van : 

www.it-solution.nl info@it-solution.nl

VG AUTOMATISERING

Bezoek onze stand op de lentetuin

VOIP
TELEFONIE
Gegarandeerde besparing 
op telefoonkosten voor  
elke ondernemer. 

www.voip-solution.nl www.wifi-solution.nl www.satellite-solution.nl

Een prima oplossing voor het 
buitengebied. Instapkosten 
laag, opzegbaar per maand.

In alle gebouwen altijd 
internet. Wij verzorgen 
de gehele installatie.

SATELLIET
INTERNET

WIFI OP HET 
HELE BEDRIJF

Burgemeester  Lovinkstraat 55a - 1764 GB  BREEZAND

0223 - 521 386

vsolutionsolution

DEMO IN DE STAND LENTETUIN WIFI VIA VG DEMO IN DE STAND

(zolang er nog geen glasvezel ligt)
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         EP: Dorrestijn-Installatiebureau

 
 

 

  

 

  

 

  

 
Schorweg 32 1764 MD BREEZAND Tel: 0223 - 521339 E-mail: info@gardenpleasure.nl  Geopend: ma / vrij: 8.30 - 17.00 uur / za: 10.00 - 16.00 uur 

 

  

Lentetuin Actie  
geldig van 20 februari t/m 20 maart 

  
Bij bestelling van een (maatwerk) 
overkapping uit gelamineerd 

C24 naaldhout krijgt u van ons een 
GRATIS Jotun beitspakket. 

  

Grote tuinmeubelcollectie van 
het A-merk 4 Seasons Outdoor. 

  

Nu tot 50% korting op diverse 
showmodellen. Bezoek onze 

showroom, voel de kwaliteit en 
ervaar het geweldige zitcomfort. 

  

 
 

 

Sorteerplaten
Telmachines
Plantmachines
Rooimachines
Rollenzeven
Shavers
Onderhoud

Tel: 085 4016808
- verkoop@avh-machinebouw.nl - Breeuwersweg 2 - Den Helder

 - www.avh-machinebouw.nl
AVH Machinebouw  

Middenweg 166a

1782 BL Den Helder

T. 0223 627141

F. 0223 621246 

www.vermeerschuttemusen.nl

Dienstverlening met meerwaarde

Vermeer Schutte & Musen
G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

J U R I S T E N
I N C A S S O
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GMn helpt agrarische onder-
nemers bij het optimaliseren 

van de teelt van gewassen. De onder-
neming beschikt over een gecertifi-
ceerd onderzoekscentrum, genaamd 
Innoventis. In deze proeftuin wordt 
de werking van diverse middelen 
en de wijze van toepassen getest. 
“Denk aan onderzoek naar gewas-
beschermingsmiddelen, bemesting 
en biologische toepassingen”, zegt 
Van der Meer, die met zijn bedrijf ook 
hoofdsponsor is van de tulpenkeur-
ing. “We hadden vlak voor kerst een 
open dag gehouden en dat trok heel 
veel bezoek. We openen onze deuren 
drie tot vier keer per jaar. De laatste 
twee jaar zien we enorme toeloop. 
De sector weet ons te vinden en daar 
zijn we blij mee.”

Bodemleven
GMn heeft sinds kort een samen-
werking opgestart met Frank 
Muntjewerf van de firma p. Muntje-
werf & Co. Van der Meer: “een goed 
bodemleven is essentieel voor de 
teelt en de bemesting speelt daar 
een cruciale rol in. We zijn aan het 
onderzoeken of we de compost 
op een hoger niveau kunnen krij-
gen. We zijn hiervoor benaderd 
door Frank. Hij heeft de appara-
tuur en wij de kennis en ervaring.”
positief nieuws is te melden over de 
mogelijkheden om plaMV-besmet-
ting te beperken. Het plantago asia-
tica mosaic virus (plaMV) is een grote 
bedreiging voor de gehele leliesec-
tor. “Bright spark, een bedrijf dat 
duurzame, effectieve en kostenbe-
sparende waterbehandelingsinstal-
laties ontwikkelt, heeft het apL-sy-
steem geïntroduceerd”, zegt Van der 

Meer. “apL staat voor anti patho-
genen Lelie. De eerste resultaten 
laten een doorbraak zien. De 
uitslagen zijn zo goed dat we 
heel positief gestemd zijn. 

Het apL-systeem is met name gericht 
op het kook- en spoelproces binnen 
de gehele keten van behandelingen 
die leliebollen normaliter ondergaan.”

tulpenvirus X
De mensen uit de agrarische sector 
weten GMn te vinden. Het is dan 
ook niet voor niets dat het bedrijf het 
klanten- en teelbelang hoog in het 
vaandal heeft staan. Met zes vesti-
gingen kan de organisatie snel en 
slim inspringen op specifieke eisen en 
wensen van de klanten. “een passend 
antwoord, daar gaan we voor. Daar-
bij gaan we met de grootste proble-
men uiteraard als eerste aan de slag. 
Wat ook actueel is, is tulpenvirus 
X (tVX). Daar proberen we een 
oplossing voor te vinden. We onder-
zoeken en beginnen nieuwe initia-
tieven. De bezoekers van de Lente-
tuin Breezand wil ik uitnodigen om 
naar onze stand te komen en zo de 
laatste ontwikkelingen te komen 
zien en te bespreken.” 

Agrarische sector weet Lentetuinsponsor te vinden

gmN ziet doorbraak 
in bestrijding PlamV
Het belang van Lentetuin Breezand is duidelijk. Het bloembollenvak wordt on-
dersteund en misschien nog wel belangrijker is de promotie. Daarom is gmN, 
voorheen Van gent Van der meer Nuyens, een trotse sponsor. met een nieuw 
logo en bedrijfsnaam is de onderneming klaar voor de toekomst. “In de volks-
mond noemde iedereen ons al gmN”, vertelt Jan Willem van der meer (50) uit 
Breezand. Het bedrijf telt 31 werknemers en heeft vestigingen in Julianadorp, 
Bovenkarspel, Breezand, Limmen, Horst en Voorhout.

‘Denk aan gewas-

beschermings-

middelen,  bemes-

ting en biologische 

toepassingen’ 

Bedankt!    
zonder zo’n 160 hardwerkende en enthousiaste vrijwilligers, 
alle inzenders van de bloemenshow, de vele gulle sponsoren,
de standhouders van de agri Vakbeurs en Voorjaarsbeurs 
expo en andere helpende handjes zou de Lentetuin Breezand 
geen sprookje zijn. Ook dit jaar willen wij graag iedereen bedanken voor 
hun inzet: Bedankt toppers! Dat we ook dit jaar weer een geweldige, 
maar vooral magische Lentetuin Breezand mogen beleven!

Lentetuinkrant Breezand 2016

Wil jij nu ook een steentje 
bijdragen aan deze 
betoverende show? 
Wij zijn altijd blij met meer vrijwilligers! 
Opgeven kan o.v.v. nieuwe vrijwilliger 
via info@lentetuin.nl. 

Het bestuur van de 
Lentetuin Breezand 
kijkt uit naar een magische 
show. Tussen het sprookjes-
achtige decor staan v.l.n.r. achter: 
Roy Regelink,  Jelle Komen, 
Frank van den Hoek, 
Lex Broersen, Jarno Leijen, 
Richard Waiboer, Rene Looijesteijn, 
Nick Broersen en Ruud van der Meer. 
Voor: Theo Weijers, Frank Buschman, 
Linda de Goede-van Duin, 
Daniëlle Elling, Lilian Braakman 
en Sem Langelaan. 

Helaas missen op de foto 
een aantal bestuursleden: 
Sjaak van den Berg, 
Marisca Steenvoorden, 
Elmer van Weelderen, 
Margriet van Lierop, 
Chantal Teeuwen en Iris van Graven.

Op de foto v.l.n.r.: Jan Willem van der Meer, 
Frank Muntjewerf en Jeroen Onderwater
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Wij Zijn 
Beddenspecialist.
Jac Nota, Dirkshorn

U kunt ons 
ook dit jaar 
vinden op 
de Lentetuin 
Breezand!
Wij zijn standhouder 
Voorjaarsbeurs Expo

Zondag geopend 
11.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

ma. 13.00 - 17.30 uur

di. t/m vr. 8.30 - 17.30 uur

za. 8.30 - 17.00 uur

Vanaf zondag
6 maart weer elke
zondag geopend!

Wekelijks verrassende 
aanbiedingen!

INNOVATIES OP 
DE LENTETUIN 

Agrifirm Plant  T 088 488 12 00 Landgoedlaan 20 Postbus 20012

plant@agrifirm.com www.agrifirm.com/plant 7325 AW  Apeldoorn 7302 HA  Apeldoorn

KOM NAAR DE BEURSSTAND VAN AGRIFIRM PLANT!

Dit jaar tonen we onderstaande onderwerpen:

> Agromaster Start Mini 

 Een microgranulaat met meer ruimte voor de aanvoer van organische stof.

> Bestelapp

 Voor direct gemak van franco levering. 

> Verisscan

 Een bodemscan voor uw percelen.

Graag praten wij u bij over oplossingen voor slim voeden en een gezonde 
bodem & planten.

mede 
mogelijk 
gemaakt 

door onze 
bollentelers

VROLIJK 
FLEURIGE 
BLOEMEN 

AFP ADV INNOVATIES OP DE LENTETUIN 02-16.indd   1 03-02-16   14:40
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Judith (You) en Mieke (Me) behoren inmiddels al jaren bij de 
top van Nederland. Om iedereen altijd en overal van dienst te 
kunnen zijn, zijn de zelfstandige reisadviseurs 7 dagen per week 
bereikbaar. 

Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend met 
de familie of vrienden bij elkaar zit om een reis te bespreken en je hebt een vraag 
of wilt direct boeken. dan is het toch handig dat wij je meteen te woord staan! 
Judith en Mieke hebben al heel wat van de wereld gezien en van die 
kennis profiteren de klanten dan ook optimaal. we werken vanuit huis en komen 
indien gewenst op afspraak bij de mensen thuis, dit alles zonder extra kosten. 
vaak denkt men dat zelf een reis boeken via internet goedkoper is, maar dat is 
niet juist. een wereldreis, stedentrip, kampeervakantie, vriendinnenweek-
end, voetbalreis, safari, cruise, strandvakantie, roadtrip usa, autohuur, reis-
verzekering, koffers lenen... bedenk het maar: voor alle reizen verzorgen en 
ontZorgen You & Me van a tot Z. lees meer op www.youandmereisadvies.nl.

The Travel 
Company 
you & me
zeven dagen per week 
bereikbaar

T 06-46108431 E you.me@travelcompany.nl 
www.youandmereisadvies.nl 

Fa. P. Muntjewerf & Co.
Molenvaart 543A

1764 AV Breezand

Tel.: 0223-521355

Fax: 0223-523046

info@famuntjewerf.nl

Frank mobiel:

06-53130685

Compostering

Transport

Containervervoer

Mobiele kranen

Kuubskistenvervoer

Verkoop organische

meststoffen

Fa. P. Muntjewerf & Co.
Molenvaart 543A

1764 AV Breezand

Tel.: 0223-521355

Fax: 0223-523046

info@famuntjewerf.nl

Frank mobiel:

06-53130685

Compostering

Transport

Containervervoer

Mobiele kranen

Kuubskistenvervoer

Verkoop organische

meststoffen

Molenvaart 543A, 1764 AV Breezand
Tel.: 0223-521355 / Fax: 0223-523046

info@famuntjewerf.nl / Frank mobiel: 06 - 53130685

•	 Compostering
•		 Transport
•		 Containervervoer
•		 Mobiele	Kranen
•	 Kuubskistenvervoer
•		 Verkoop	organische	
	 meststoffen

€ 162,90,-
 Excl. BTW

www.wijnkermechanisatie.nl
J.C. De Leeuwweg 26 | 1764 NG Breezand | 0223-523590

3 jaar garantie

Het hele jaar 10% korting 
op alle Hitachi tuingereedschap

Type CS40Y

alles voor in en om uw tuin
sterk in maatwerk

Wij hebben 5 en 6 maart onze voorjaarsshow, 
kom langs voor alle noviteiten en scherpe aanbiedingen

5 Maart geopend van 9.00 tot 17.00 
6 Maart  geopend van 11.00 tot 17.00

schorweg 89 – 1764 md Breezand tel. 0223-521400 
www.daalder.com
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Touwslagersweg 5, 1786 PA Den Helder
0223 - 612040 info@deko-alarm.nl - www.deko-alarm.nl
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Beroep Bloembollenkweker, samen met 
mijn broers en vader in het eigen bedrijf 
Meelébo bv aan de schorweg te Breezand
Bestuursfunctie Hoofd afbouw
Favoriete bloem “De Roselily. Dit zijn 
dubbele lelies zonder stuifmeel. Hierdoor heb 
je geen kans op vlekken en ook de geur is niet 
zo sterk als van normale lelies. Verder zijn het 
gewoon prachtig gevulde bloemen die heel 
erg lang houdbaar zijn. ze kunnen gemakke-
lijk twee weken in huis staan.”

“Het leukste van het afbouwen is dat het 
altijd zo gesmeerd loopt. We zijn een hele fijne 
afbouwploeg, waarin iedereen precies weet 
wat zijn taak is en wat er van hem of haar ver-
wacht wordt. Dat werkt super relaxed. Ik kijk 
dan ook terug op een leerzame en leuke tijd 
bij de Lentetuin Breezand. De show van vorig 
jaar met de Koninklijke opening was denk ik 
voor iedereen wel een hoogtepunt, dus als ik 
er nog iets persoonlijks aan toe moet voegen 
was dat de terugblikborrel die we vorig jaar 
georganiseerd hadden. toch iets nieuws. je 
moet dan hopen dat het aanslaat en dat er 
mensen op af komen. Dat is volgens mij goed 
gelukt. als je dit jaar de vraag krijgt of deze 
borrel weer georganiseerd wordt, weet je dat 
het goed bevallen is.”
Als ik aan de Lentetuin denk, 
dan... “Denk ik aan een goed lopende 
organisatie waar binding met het evenement 
op één staat. De grote groep mensen die zich 
op welke manier dan ook inzet voor dit evene-
ment, is echt overweldigend.”

Beroep Bloembollenkweker en topsporter
Bestuursfunctie Verantwoordelijk voor 
de jurering van de inzendingen, aanspreek-
punt voor de kwekers en contactpersoon voor 
de inzenders. Favoriete bloem “Tulp, het 
symbool van Hollandse schoonheid”

“Het leukste om te doen was de jurering. 
zorgen dat er eerlijke, betrouwbare en onaf-
hankelijke juryleden ons prachtige product 
beoordeelden. Deze mensen hebben zoveel 
kennis en ervaring in ons vak, daar kun je 
ontzettend veel van leren. toen ik net begon 
bestond de jury al een aantal jaren uit dezelf-
de personen. Maar de calla bijvoorbeeld heeft 
een behoorlijke opmars gemaakt in het areaal 
in het noordelijk zandgebied. Dat zag je ook 
terug in de inzendingen. We hadden nog geen 
echte calla-specialist in de jury zitten, maar 
nu wel. Ik heb geprobeerd door langzaam 
een aantal nieuwe juryleden toe te voegen 
(en daardoor helaas ook afscheid te nemen 
van enkele juryleden), ervoor te zorgen dat 
de jurering van topniveau blijft. Want alleen 
dan kun je ook echt waarde blijven hechten 
aan de beoordelingen. Voor mijn gevoel is dat 
aardig gelukt, daar ben ik best blij om ja. tot 
slot wil ik mij twee grote helpende krachten, 
ria Wijnker en sjors Mooijman, bedanken. zij 
doen heel veel voor de Lentetuin zonder op 
te vallen.”
Als ik aan de Lentetuin denk, 
dan...“Denk ik aan alle kwekers in het 
noordelijk zandgebied en iedereen die hier in 
ons vak werkzaam is. stiekem ben ik dan toch 
wel trots op wat we met z’n allen doen.”

Beroep Leerlingadviseur op het rOC Kop 
van noord-Holland in Den Helder en schagen
Bestuursfunctie Secretaresse van het 
expo bestuur. Favoriete bloem “Het hele 
jaar rond staat er bij ons wel een bosbloemen 
op tafel. Maar als ik moet kiezen, dan toch de 
tulp. Deze bloem heeft zoveel verschillende 
kleuren, vormen en varianten.”

“Een aantal jaar terug sprak ik bij de infor-
matiestand een hoogbejaarde mevrouw uit 
amsterdam. ze had op tv een stukje gezien 
over de Lentetuin en dacht: ‘Daar wil ik heen’. 
Dezelfde dag nog is ze helemaal alleen - door 
weer en wind - afgereisd naar Breezand en ze 
keek haar ogen uit. ze kon er maar niet over 
uit hoe fantastisch ze het wel niet vond en 
bestelde direct alle dvd’s van de vorige edities 
die ze gemist had. een jaar later trof ik haar 
weer, nu niet alleen, maar met een hele club 
oude dames. Kijk, daar doe je het voor! Ik kijk 
terug op een hele leuke en leerzame periode. 
Fijn om samen te kunnen werken met zo’n 
positief ingestelde groep mensen en daar-
naast is het erg leuk, nu ik in Winkel woon, om 
binding te houden met de polder.”
Als ik aan de Lentetuin denk, 
dan...“Weet je dat de winter op zijn einde 
loopt en het voorjaar voor de deur staat. Laat 
de lente maar komen!”

Beroep Plant Manager
Bestuursfunctie Hoofd opbouw
Favoriete bloem Fritillaria imperialis 
(keizerskroon)

“Mijn periode als bestuurslid was dan 
misschien erg kort, maar ik kijk er met veel 
plezier op terug. erg leerzaam en interessant 
om deel uit te maken van een bestuur dat 
heel veel verschillende en uiteenlopende 
agendapunten moet behandelen, voordat er 
daadwerkelijk een evenement geopend kan 
worden.  tijdens de opbouw zie je het werk 
van maanden voorbereiding en planning sa-
menkomen. Vrijwilligers en inzenders bouwen 
de sporthal binnen zeven dagen om tot de 
Lentetuin. natuurlijk kom je bij iedere opbouw 
wat problemen tegen, maar ieder jaar zijn we 
weer in staat om met deze groep vrijwilligers 
een oplossing te vinden en te zorgen dat de 
opbouw klaar is voor de opening. zodra de 
Lentetuin geopend is en je loopt er vervolgens 
rond, dan heb je toch een gevoel van: 
We hebben het weer gedaan!”
Als ik aan de Lentetuin denk, 
dan...“Denk ik aan de saamhorigheid en 
de goede sfeer tijdens dit evenement. een 
evenement waarvoor vrijwilligers jarenlang 
met veel plezier de helpende hand blijven 
uitsteken!”

Drie bestuursleden nemen na de editie van dit jaar afscheid van de Lentetuin Breezand. De vierde, elmer van 
Weelderen, woont inmiddels in thailand en is reeds gestopt. traditiegetrouw komen deze toppers nog eenmaal 
aan het woord in de Lentetuinkrant. De organisatie wil jullie hartelijk danken voor de inzet in de afgelopen jaren.

Naam Ruud van der Meer
Leeftijd 30 jaar
Woonplaats Breezand

Naam Sjaak van den Berg
Leeftijd 31 jaar
Woonplaats Anna Paulowna

Naam Margriet van Lierop
Leeftijd 30 jaar
Woonplaats Winkel

Naam Elmer van Weelderen
Leeftijd 27 jaar
Woonplaats Chiangmai (Thailand)

Trots op de 
saamhorigheid

Jurering 
op topniveau

Binding houden 
met de polder

‘Het was een 
korte, maar 
prachtige tijd’

Het bezoekersaantal lag in 2015 beduidend 
hoger dan in het verleden. als het aan 

stichting poldertuin ligt krijgt die trend dit jaar 
een vervolg. naast de tweehonderdduizend 
voorjaarsbloeiers worden er ook pioenrozen, 
calla’s, vaste planten en lelies geplant. “We 
hebben de poldertuin langer in bloei gehad 
en dat heeft continu voor drukte gezorgd”, laat 
een trotse voorzitter andré Duivenvoorden 
weten. “Doordat we geen entree heffen weten 
we geen exacte aantallen, maar we zijn tevre-
den hoe het verlopen is.” De officiële opening 
is zaterdag 9 april. In het afgelopen najaar 
zijn in de poldertuin 240 soorten tulpen, 125 
narcissen, 40 soorten hyacinten en 35 ver-
schillende bijzondere bolgewassen geplant. 
“We hebben dit jaar grotere hoeveelheden 
van hetzelfde soort op een perk geplant”, zegt 
Duivenvoorden. “In de verschillende cirkels 
zitten tachtig tot driehonderd bloembollen. 

We verwachten dat dit er mooi uit gaat komen 
te zien.” Goed nieuws is er ook te melden over 
de vrijwilligersgroep. een oproep vorig jaar 

tot versterking van het team heeft namelijk 
zijn vruchten afgeworpen. Duivenvoorden: 
“We werken nu met een gezelschap van vijf-
tien personen. Medewerking genoeg dus. Dat 
is ook nodig, want met z’n allen steken we er 
ruim tweeduizend uur per seizoen in. Deze 
werkzaamheden zijn onder andere bollen 
ophalen, planten, rooien, maar ook het onder-
houd in de tuin.” 

Mooie gewassen te zien in Poldertuin

Officiële opening 

 zaterdag 9 april

POëZiErOutE

stichting Kunst en Cultuur anna paulowna 
plaatst net als vorig jaar een poëzieroute in 
de poldertuin. Het thema is herdenking van 
de Watersnoodramp 1916 in anna paulowna. 
“Ook komen er twee grote ‘waterwolven’ te 
staan die gemaakt zijn door leerlingen van 
de basisscholen sint jan en de Meerpaal. 
Daarnaast zijn we benaderd door een ex-
porteur van bloembollen om medewerking 
te verlenen voor het maken van een pro-
motiefilm. Dit is een mooi initiatief om het 
bloembollenvak te promoten. Onder ande-
re van het planten van de tulpen zijn opna-
mes gemaakt. Het maken van beelden gaat 
door tot de bloei van het gewas.” De polder-
tuin is gevestigd aan de Molenvaart 2 
in  anna paulowna. entree en parkeren zijn 
gratis.
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Harry de Groot
registerconstructeur
 
0223 52 37 45
info@irghk.nl

INGENIEURSBUREAU RIJNDERS & DE GROOTIRG

Anna Paulowna 
Molenvaart 33
Tel: 0223 -531231

Breezand
Ceresplein 20
Tel: 0223-767271

100% 
Brood & Banket.

www.bakkerijalkemade.nl

ZONNEPANELEN

KEURING EN INSPECTIE 

VAN INSTALLATIES

ADVISERING

KLIMAATBEHEERSING

CO2- EN ETHYLEENREGELING

KRACHT-, LICHT- EN 

HUISINSTALLATIES

PROGRAMMA’S VOOR 

BOLLENCELLEN EN KASSEN

➤

➤

➤

➤ 

➤

➤

➤

info@kaandorp-wijnker.nl
www.kaandorp-wijnker.nl

Charlottaring 2, 1761 AX Anna Paulowna
Telefoon: (0223) 52 1500

Naast de uitgebreide kennis en ervaring op ons vakgebied 
onderscheiden wij ons door het bedenken van creatieve 
oplossingen, het leveren van kwaliteit en het verlenen van 
snelle service.

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de lentetuin.

Welkoop Anna Paulowna. Kerkweg 5a 

Trambaan 12  |  Postbus 62
1733 ZH  Nieuwe Niedorp

E: info@klavermakelaardij.nl
I: www.klavermakelaardij.nl

T: 0226 414 008
F: 0226 414 009

te koopte koopte koopte koopte koopte koopte koop
tuinbouwbedrijf

op ca. 3,9 ha. 
te bovenkarspel

te koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koopte koop
moderne bloembollenkwekerij

en broeierij op ca. 3,9 ha.
te wervershoof

•	Tuinplannen	in	2016?
•	VHG	nakomingsgarantieregeling	
•	Bij	ons	een	kosteloos	ontwerp
•	Met	vrijblijvende	offerte!!!

DE	GROENBLIJVER

Voor een tuin naar uw wens

Internet:	www.degroenblijver.nl
Zwanenbalg	1301	-	1788	ZC	Julianadorp

Email:	info@degroenblijver.nl
Telefoon:	06-10677746	-	Fax:	0223-722675

Idema Installatie Service
Schorweg 31

1764 MB Breezand
Tel: 0223-521102

info@idemainstallatieservice.nl
www.idemainstallatieservice.nl
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Nog even terugblikken op vorig jaar...

grotheek Bloembollennet

eeltbegeleiding en onderzoek

egro Broeimedium

Wieringerwerf tel. (088) 99 00 700      Ursem tel. (072) 50 200 95
Hoogkarspel tel. (0228) 56 46 56

grotheek Bloembollennet

eeltbegeleiding en onderzoek

 egro Broeimedium

Van een Koninklijk tintje naar 
heksenhaar. 
De Lentetuin 2016 staat weer voor u klaar. 
Sprookjesfiguren en bloemenpracht zijn te zien begin maart.
Komt u met zijn allen naar 
Breezand met een vaart. 
Hier blikken wij nog even terug op vorig jaar. 
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Agrarische dienstverlening

In- en verhuur land - Groenvoorzienning 

Advies op maat
Vakbekwaam

Agrarisch Loonbedrijf M. Konijn B.V.
Belkmerweg 115  •  S int Maartensvlotbrug  •   Tel. 0224 - 571634

www.mkonijnbv.nl  •  info@mkonijnbv.nl
Directie/Planning: Vincent van Gijtenbeek 06-53858860

Land in- en verhuur: Arjan de Wit 06-30987389
Planning gewasverzorging: Martijn Smit 06-18478728

Werkplaats: Gerard Buik 06-52576639  

www.facebook.com/sintmaartensvlotbrug

Gespecialiseerd in de teelt van 1e-jaars plantuien, winterpeen, 
waspeen en bloembollen. 

Kwaliteit - Service

Samen naar een 
 bloeiende Noordkop

www.omnyacc.nl

Nico Vonderbank

Als organisatie dragen wij graag bij aan lokale 
en regionale evenementen en sportactiviteiten 
die wij een warm hart toedragen. De Lente-
tuin is zo’n evenement! Al vele jaren komen 
duizenden enthousiaste bezoekers af op deze 
prachtige bloemenshow. Tulpen, narcissen, 
lelies, hyacinten en zantedeschia’s worden op 
fraaie wijze getoond. Wij wensen u veel plezier 
tijdens dit bloeiende evenement!

Een vrijblijvend gesprek? Bel naar: 0223 - 68 86 00

Voor ondernemers in de regio

Wij werken vanuit de vestigingen:

. Den Helder (2)  

. Leeuwarden  

. Heerhugowaard

. Hoorn  

. Zwaagdijk

. Heemstede  

. Texel

0224 - 211136
www.woonzorggroepsamen.nl

'Ik word ook al een

een dagje ouder... Gelukkig is er de

hulp en zorg van Samen.'

 

Thuiszorg voor mevrouw De Wit en kleinschalig

wonen voor mevrouw Jonker.

En u... waar heeft u behoefte aan?

 

Elkaar ondersteunen.

Dat is Samen meer kunnen.

”Bezoek onze
stand op de
lentetuin
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Vraag 1: 
De Lentetuin Breezand heeft 
al vaker aandacht besteed aan 
nederland. Vorig jaar nog met een 
terugblik op 200 jaar Koninkrijk. 
Maar in welk jaar was het thema: 
De Lentetuin en Oranje?

 1985
 1990
 1995
 1997
 2009

Vraag 2: 
Is de Lentetuin sinds het ontstaan 
altijd al gehouden op het zap-
complex, Ceresplein 1 te Breezand?

 ja
 nee

Vraag 3: 
Wie opende in 2015 de Lentetuin 
Breezand?

 Koning Willem-alexander en  
 Koningin Maxima

 Koning Willem-alexander
 prinses Beatrix
 Minister-president rutte

Vraag 4: 
Op de Lentetuin zijn prachtige 
boeketten met lelies te vinden. 
Ook staan er diverse potlelies. zeer 
mooi om te zien, maar wanneer 
beginnen kwekers eigenlijk met het 
planten van hun eerste lelies in de 
grond? 

 Februari
 Maart
 april
 Mei

Vraag 5: 
Welk gewas is te zien op 
onderstaande foto?

 

 VRIJDAG 4 MAART
THe Dare DeVILS 
oP De LeNTeTuIN (18+)

De aftrap van het feest dit jaar is met de band ‘The Dare Devils’. elk 
feest heeft zijn superhelden nodig, toch?!! Deze energieke showband 
- onder het management en opgeleid door the Dirty Daddies - speelt 
een repertoire dat uitnodigt tot schaamteloos dansen en meezingen. 
De garantie dus voor een day-after met schorre kelen en katers.

een greep uit hun monsterlijk repertoire: Don Henley, Foo Fighters, 
toto, neon trees, status Quo, usher, Bon jovi, Queen, Metallica, zz 
top, Katy perry, Whitney Houston, the rolling stones, snap, Kim Wilde, 
taio Cruz, Liquido, Golden earring, Michael jackson, pitbull, Muse, 
aerosmith en meer. Deze avond is toegankelijk voor iedereen van 
18 jaar en ouder.

 ZATeRDAG 5 MAART
SProokJeSWoNDerDaNS (ook 
oNDer De 18 Jaar ToegaNg)

Verwacht een wonderlijk muzikaal sprookjesavond 
in de feesttent vol bier, muziek en gezelligheid en 
meer dan voldoende dansgelegenheid met:

Beauty & het FeestBeast a.k.a. DJ’s 
Marcel Meijer & Nick Molenaar
Feest zonder feestbeest? Dat zal je deze Lentetuin niet overkomen, 
want feest wordt het zeker met onze Breezandse Beauty en haar 
FeestBeest. Deze plaatjes draaiende entertainers zijn 
een begrip in de polder. Dit jaar op de Lentetuin!

De Gelaarsde HouseKat, gaat ook wel door 
het leven als Sennro/Robin Blaauboer

Deze jonge en snel stijgende polderse Dj sennro (robin Blaauboer) 
gaat heel goed in de wereld van de house en dance. Met zijn eigen 
single’s, geweldige Mashups en live-optredens laat hij horen en zien 
dat hij onderweg is naar een veel groter podium. zaterdag zal hij als 
de enige echte Gelaarsde HouseKat het podium trotseren.

Dans & Beatje, beter bekend als Sebastiaan 
van der Avoird & Niels Rijnders van het 
dj-duo Autique

Dit Dj-duo heeft hun kennis samengevoegd 
wat resulteerde in een style wat in één woord 
uniek is te noemen. Het duo released sinds 2015 tracks onder earth-
shock records en ze gaan sindsdien als een raket. Kortom, de jongens 
van autique zorgen ervoor dat op welke tijd zij ook draaien of waar zij 
ook draaien, ze altijd opvallen door hun trackkeuze en vette deuntjes.

 MAANDAG 7 MAART
Ik Hou VaN HoLLaND LeNTeTuINSPeL

Op de maandagavond is er als gezellige afsluiter van dit feestfestijn 
het Ik Hou Van Holland Lentetuinspel met Peter Meijer en Ivan 
Louer. De vijfendertigste editie van de Lentetuin is vorig jaar groots 
gevierd, onder andere met de Koning en een reünie op de zaterdag-
middag. Om het Lentetuin-gevoel dat ook tijdens de zesendertigste 
editie sterk leeft – bij (oud-) vrijwilligers en (oud-) bestuursleden en de 
vele andere betrokkenen uit de omgeving - ook dit jaar te vieren: het 
Ik Hou Van Holland Lentetuinspel.

Onder leiding van Peter Meijer en Ivan Louer gaan we met het 
hele publiek moeilijke en minder moeilijke vragen beantwoorden. Van 
typische ‘Ik Hou Van Holland-vragen’ die we kennen uit het tv-spel tot 
echte Lentetuin hersenkrakers. een echts spel
voor alle echte Lentetuin’ers en voor de 
mensen die van de Lentetuinse gezelligheid 
houden. aan het Ik Hou Van Holland 
Lentetuinspel mag iedereen meedoen en 
gaat rond 20.00 uur van start.

 uIT in de feesttent
Nieuw! 

Wie dit jaar naar de Lentetuin Breezand komt, merkt direct een verandering tijdens het 
kopen van een kaartje. De rebus die al jaren aan het toegangsticket vastzit is er dit jaar niet 
meer. Massaal werden deze rebussen altijd ingevuld, maar vaak ook niet volledig. Dat kan in 
dit digitale tijdperk ook anders! Daarom komen we dit jaar met de Lentetuinquiz! Elk jaar 
zullen wij deze quiz organiseren en in tegenstelling tot de rebus hebben we niet één prijs, 
maar meerdere! Meer winkansen dus. 

VOORWAARDEN: Het is noodzakelijk om alle contactgegevens in te vullen. Prijswinnaars worden telefonisch op de 
hoogte gesteld. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in geld. Bij het niet ophalen 
komt de prijs ter vervallen.

naam ........................................................................................................................................................................................................................
 
postcode  .......................................................................... Woonplaats  ...........................................................................................................

telefoonnummer .................................................................................................................................................................................................

Of doe mee via de website: www.lentetuin.nl

Elk jaar zal de Lentetuinquiz in de officiële Lentetuinkrant te vinden zijn. De 
antwoorden kunnen ingevuld worden op onze website: www.lentetuin.

nl/quiz. Waar de quiz overigens is te vinden. zo kunnen alle bezoekers vanuit 
het hele land meedoen. De krant wordt namelijk niet in het hele land bezorgd. 
Voor wie niet digitaal de antwoorden in kan sturen, u kunt een brief sturen 
naar: Lentetuin Breezand, postbus 100, 1760 aC anna paulowna. Gaarne op 
de envelop vermelden dat het gaat om de Lentetuinquiz. Let er goed op dat 
u al uw contactgegevens noteert, inclusief telefoonnummer. tot dinsdag 
1 maart kunnen deelnemers meedoen. Brieven die later binnenkomen kun-
nen we helaas niet meer meenemen. Deelname via de website kan ook tot 
dinsdag 1 maart.

SPELrEgELS
Om te kunnen winnen, moeten 
deelnemers alle vragen beant-
woorden. Bij de meerkeuze vra-
gen is slechts één antwoord mo-
gelijk. uit de deelnemers die alle 
antwoorden juist hebben, worden 
via loting de winnaars worden 
getrokken. Met hen wordt contact 
opgenomen om de prijs komen 
op te halen. Let op: in tegen-
stelling tot voorgaande jaren is dit 
niet na, maar tijdens de Lentetuin 
Breezand. succes met het mee-
doen en veel geluk!

dOE mEE 
EN maaK 
KaNS 
OP mOOiE 
PrijZEN!
•Aankruisen wat van toepassing is 

1e

PRIJs
een diner voor twee  
inclusief spannende 

verrassing bij Brekers

Programma



Een aandeel in elkaar

Wij kijken er naar uit! Komt u ook de Lentetuin ontdekken? 

Het team Agri van de Rabobank, Peter, Johan, Bas, George, Marco en Harry, weten als

geen ander wat de meerwaarde van de Lentetuin is. "Dit evenement brengt

ondernemers bij elkaar en versterkt de chemie tussen de kwekers en de consument."

Lentetuin belangrijke verbindingsschakel voor bedrijven.

en Rabobank
is trouwe
sponsor.

Al 36 jaar
Lentetuin
Breezand


