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De Lentetuin Breezand viert 200 jaar koninkrijk. Bij Expert Breezand bent u als klant al
jaren koning. Expert biedt u immers de Beste Service en een écht Persoonlijk Advies.
Kom dus snel langs; we zijn altijd Vertrouwd Dichtbij.

Breezand
Koningsweg 1, (0223) 521700
260x185mm h - Full Colour - week 06

Metaalbewerking en afhaalmagazijn

Leuningwerk

Trappen

Omkastingen

Keukens en meubels

Medische apparatuur

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

Mekos Schagerbrug BV
Tel.(0224)571555

Inmeet en tekenwerk

Luifels en beplating

Mekos precisie egaliseermachines

Nijverheidsweg 5
info@mekos.nl

1751 HG Schagerbrug
www.mekos.nl
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‘200 jaar koninkrijk:
de Lentetuin blikt terug!’

35

ste

Dit jaar heeft de Lentetuin een bijzonder thema: 200
jaar koninkrijk. Nederland heeft in de 200 jaar verschillende historische momenten meegemaakt. Zoals de
oprichting van KLM en het eerste treinstation. Bezoekers krijgen ook enkele markante gebouwen te zien,
met als eyecatcher het Paleis op de Dam. Uiteraard zijn
alle koningen en koninginnen van Nederland ook aanwezig. Aan de Lentetuin Breezand zit dit jaar ook een
warm tintje. Zo zijn namelijk ook de Nederlandse Antillen present op de Lentetuin Breezand. In de terugblik
zitten ook een aantal minder fijne maar kenmerkende
gebeurtenissen van Nederland die niet vergeten mogen worden, zoals de Watersnoodramp en de Tweede
Wereldoorlog.
Openingstijden

35ste editie

De 35ste editie is een mijlpaal voor de Lentetuin. Daarom zullen
er dit jubileumjaar extra feestelijke activiteiten worden georganiseerd. Lees hierover meer in de Lentetuinkrant op pagina 27.

Extra feestelijke

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 en op maandag om
18.00 uur. Na sluitingstijd blijft het restaurant
geopend met tijdens de feestavonden live
muziek.

Entreeprijzen

opening

Volwassenen 		
Kinderen t/m 12 jaar
65+ 			

Zijne Majesteit de Koning
verricht op woensdag
4 maart de officiële openingshandeling van de 35e
Lentetuin. De organisatie
van de Lentetuin is blij en
vereerd met deze
koninklijke belangstelling.
Het zal het feestelijke
karakter van dit jubileumjaar nog meer versterken.

€ 6,50
€ 3,00
€ 5,50

Locatie

Ceresplein 1, 1764 HD Breezand

route

foto: Jeroen van der Meyde

Vier de lente!

De Lentetuin Breezand brengt vertier voor elk lid van de familie. Kom naar de
Lentetuin Breezand van donderdag 5 tot en met maandag 9 maart 2015 en
vier de lente! Geniet van duizenden tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten,
calla’s, lelies en andere bijzondere bolgewassen die in de bolbloemenshow
staan tussen een bijzonder, maar oer-Hollands decor. Voor de
kinderen is er volop entertainment en voor de inwendige
mens is er een uitstekend restaurant. Maar dat is nog niet
alles. De Agri Vakbeurs is er voor de agrarische onderVul de rebus op uw toegangsnemers en de Voorjaarsbeurs Expo is er voor iedereen
bewijs in en maak kans op
die op zoek is naar leuke koopjes. Er is genoeg aanbod.
een leuke prijs gesponsord
door Brekers. Deponeer uw
We verwelkomen u graag op de Lentetuin Breezand!

Rebus

oplossing in de daarvoor
bestemde bussen.

Colofon

Lentetuinkrant 2015, oplage 86.000. Uitgave: JVW Uitgeverij en Lentetuin Breezand.
Vormgeving: Studio Kisteman. Fotografie: AP Fotografie.
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.

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
verkeersregelaars.

Gratis PendelDIENST

Vanaf NS Station
Vanaf het NS-station van Anna Paulowna
rijdt dagelijks tussen 10.00 en 20.00 uur een
gratis pendeldienst. Deze sluit aan op
de dienstregeling van de NS.

Programma

WOENSdag 4 maart
15.30 uur: Offiële opening voor genodigden
(De Lentetuin is deze dag nog niet geopend
voor bezoek)

Donderdag 5 maart

20.30 uur: Ondernemersavond voor
ondernemers uit Hollands Kroon

Vrijdag 6 maart

09.45 uur: Inloop exporteursochtend
voor genodigden
14.00 - 17.00 uur: ’t Bloementuintje open
14.00 - 21.00 uur: Koopman & Co
Zandhaastrofee
19.00 en 19.30: Inleveren Hyacintenactie
in ZAP-kantine
20.00 - 01.00 uur: Feestavond met
live muziek

Zaterdag 7 maart

10.00 - 17.00 uur: ’t Bloementuintje open
16.45 - 20.00 uur: Terugblikborrel
20.00 - 01.00 uur: Feestavond
met live muziek

Zondag 8 maart

10.00 - 17.00 uur: ’t Bloementuintje open

Maandag 9 maart

19.30 uur: Uitreiking Koopman & Co Zandhaastrofee en uitreiking Hyacintenactie
20.00 - 23.00 uur: Feestavond

Voor de kleintjes

’t Bloementuintje zal dit jaar worden omgetoverd tot een heus paleis met onder
andere een echte troon, balzaal en schatkamer. In elke kamer van het paleis zijn
activiteiten, zoals blikken gooien, een
groot 4 op een rij spel en het Visspel in de
paleiskeuken. Naast diverse oud-Hollandse
spelletjes kun jij je eigen kroon of schild
knutselen en daarmee vervolgens als een
echte koning, koningin of ridder verkleed
op de troon op de foto gezet worden door
AP Fotografie. RegelSammy zal als Madame geheel in stijl iedereen welkom heten
over een koninklijke rode loper. Op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur
kun je geschminkt worden. Verdere activiteiten voor de kinderen zijn uitgebreider
beschreven op pagina 11.
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The Travel
Company

You & Me
zeven dagen per week
bereikbaar

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, vriendinnenweekend, voetbalreis, safari, cruise, strandvakantie, roadtrip USA, autohuur,
reisverzekering, koffers lenen... Bedenk het maar: voor alle reizen verzorgen en ontzorgen You & Me van A tot Z.
Lees meer op www.youandmereisadvies.nl.

Het Nieuwe Werk 100
1781 AK Den Helder (NL)

Den Helder

T: +31(0)223-669331
www.complete-store.nl

• Hydrauliek
• Pneumatiek
• Slangen
• Fittingen
• Lastoebehoren

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

Agrarische dienstverlening

Kwaliteit - Service

Aannemerij - Grondverzet - Contractteelt

Advies op maat
Vakbekwaam
Verhuur land - Groenvoorzienning
Gespecialiseerd in de teelt van 1e-jaars plantuien, winterpeen,
waspeen en bloembollen.

Agrarisch Loonbedrijf M. Konijn b.v.

Belkemerweg 115 • St.Maartensvlotbrug • Tel. 0224 - 571634
www.mkonijnbv.nl • info@mkonijnbv.nl
Planning Vincent tel. 06 - 538 588 60
Landverhuur Arjan tel. 06 - 309 873 89
www.facebook.com/sintmaartensvlotbrug
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Kersverse voorzitter Frank van den Hoek begint met hoogtepunt

Koning
als klapstuk
Hij stapte naar eigen zeggen in een rijdende trein. Zijn voorganger Marco Dorsman had na zes jaar voorzitterschapschap
de Lentetuin Breezand namelijk goed achtergelaten. Toch gaat
Frank van den Hoek (44) uit Breezand inbreng hebben in de
koers van de grootste gespecialiseerde overdekte bolbloemenshow van Nederland. Hij zet zich gelijk in de spotlights,
want tijdens de opening mag hij koning Willem-Alexander
de hand drukken. Maar daar blijft het niet bij: “Ik wil voor de
bezoekers meer beleving creëren”, zegt Van den Hoek stellig.
“We proberen meer interactie in de
show te krijgen”, vervolgt hij. “Om
een kleine tip van de sluier op te
lichten, er zal meer met geluidseffecten gedaan worden. Zo horen
bezoekers stationsgeluiden bij het
treinstation.” Van den Hoek is blij met
zijn bestuurstaak bij de Lentetuin.
“We werken met alle vrijwilligers en
alle andere betrokkenen naar een
prachtig eindresultaat. Ik vind het
mooi om daar onderdeel van uit te
maken.”
Businessruimte
De vader van drie kinderen hoopt
de Lentetuin van de toekomst een
internationale uitstraling te geven.
“Vooral voor de kwekers valt hier
winst te boeken. Zij kunnen hun
klanten uitnodigen om een bezoek
te brengen aan de Lentetuin. We
hebben hiervoor een perfect platform. Als Lentetuin kunnen wij hierin

helpen door bijvoorbeeld de website in meerdere talen beschikbaar te
maken of om uitnodigingen voor te
bereiden in andere talen. Ook kunnen wij het bezoek faciliteren door
bijvoorbeeld een businessruimte
beschikbaar te stellen. Op de beurs
op de veiling in Aalsmeer worden
er ook buitenlandse klanten uitgenodigd, dit is voor de handel alleen
maar goed.”

‘Werken naar
een prachtig
eindresultaat’
In het dagelijks leven is hij werkzaam
op de afdeling marketing bij
FloraHolland. Naar eigen zeggen
is de Breezander op de Lente-

Frank van den Hoek bij het ouderlijk bedrijf dat nu door zijn broer Rick wordt gerund aan de Schorweg in Breezand
tuin als voorzitter onder andere het
gezicht en woordvoerder van de bolbloemshow. Hij probeert de pijlers
van de show, vrijwilligers, inzenders,
publiek en ondernemers, constant
in beweging te krijgen. “Stilstaan
mag niet. Als je het hebt over de
ondernemers, dan zien we potentie
in de netwerkavond op donderdag.
Dit organiseert de Ondernemersvereniging Anna Paulowna. Het
is een voorbeeld van hoe wij zien
dat de Lentetuin zich continu moet
blijven ontwikkelen.”
Gesloten portemonnee
In zijn vuurdoop als voorzitter mag
hij tijdens de komende editie nie-

mand minder dan koning WillemAlexander de hand schudden bij de
opening. “Heel bijzonder”, drukt Van
den Hoek het Koninklijke bezoek
nog bescheiden uit. “De Lentetuin
probeert jaarlijks met een gesloten
portemonnee een zo goed mogelijke invulling te geven aan de opening. Toen we gekozen hadden voor
het thema ‘200 jaar koninkrijk: de
Lentetuin blikt terug!’, wisten we dat
de volgende stap het benaderen van
het koningshuis moest zijn. De brief
met het verzoek ging op de post op
de dag dat de koning en koningin
medio september de Noordkop
bezochten. Ik dacht nog: ‘Die rijden
net de polder uit, het lijkt mij stug

dat ze over een paar maanden terugkomen’. Eind vorig jaar kreeg ik te
horen dat de koning het voornemen
had om op ons verzoek in te gaan.
Dat was wel een kippenvelmoment.”
Van den Hoek moest met zijn bestuursleden wachten tot eind januari
voor het naar buiten mocht worden
gebracht. Eenmaal bekend stond
zijn telefoon roodgloeiend. ‘Dit is direct je hoogtepunt’, was een veelgehoorde opmerking. “Maar dit is niet
mijn verdienste alleen hoor. Dit komt
voort uit de historie van de Lentetuin. Een evenement waar ik ongelofelijk veel energie van krijg en waarbij ik heel veel enthousiasme bij alle
vrijwilligers en inzenders zie.”

Rabobank ziet Lentetuin als belangrijke verbindingsschakel voor bedrijven

Agrarisch bedrijf leiden is topsport
Op de foto van links naar rechts
Marco Dorsman, Bas Apeldoorn en
Pieter Vlaar

“De agrarische sector is echt goed bezig. Dat moeten ze in mijn
ogen meer laten zien aan de consument. Zie daar één van de
meerwaardes van de Lentetuin, want dat is hiervoor een prima
podium.” Aan het woord is Rabobank accountmanager Bedrijven
Bas Apeldoorn (37). “Dit evenement brengt ondernemers bij elkaar en dat is belangrijk voor nog een reden: De chemie tussen
de kwekers en de consument kan versterkt worden.
Daar valt nog een winstpunt te behalen.”

D

e Rabobank is sinds de oprichting betrokken als hoofdsponsor van de Lentetuin. Apeldoorn
kijkt met zijn collega-accountmanagers Pieter Vlaar en Marco
Dorsman uit naar het evenement.
Fusie
Het is namelijk ook de ‘nieuwe’ Rabobank die zich presenteert. Na de
fusie in maart 2014 is de bank verder
gegaan onder de naam Rabobank

Kop van Noord-Holland, waarvan
het hoofdkantoor is gevestigd in
Den Helder. De fusie biedt het
bedrijf mogelijkheden volgens
Apeldoorn, Vlaar en Dorsman. “Het
team is bijvoorbeeld groter geworden. Verder is het agrarische plaatje
na de fusie ook meer compleet voor
de bank. Zo bestaat het gebied van
Den Helder tot Schagen voornamelijk uit kwekerijen met bolgewassen,
terwijl achter Schagen voornamelijk

kwekerijen en broeierijen zitten.”
Een actueel thema is de schaalvergroting in de agrarische sector in
Noord-Holland. “Je ziet hierbij kapitaalintensivering”, aldus de 46-jarige
Vlaar. “Alles professionaliseert door
en gaat steeds sneller. Hier liggen
zeker kansen voor bedrijven maar
het is ook lastig. Tegenwoordig
moet je van duizend zaken verstand
hebben en het ook nog allemaal
goed doen. Het leiden van een agra-

Place to be
De drie accountmanagers kijken uit
naar de Lentetuin. “Zien is kopen”, aldus Vlaar. “Ik ben vaak in het buitenland geweest, maar dit soort shows
kennen ze daar niet. Voor vakgenoten is dit ‘the place to be’. Gesprekken onder elkaar leidt tot kennisoverdracht en het vergroten van je
netwerk. Verder kunnen ondernemers op de Lentetuin laten zien wat
ze in huis hebben. Dit is immers voor
en door kwekers opgezet. Tel hierbij
op de saamhorigheid en je kunt de
Lentetuin samenvatten als een sterk
merk.” Ook Apeldoorn ziet het belang van de Lentetuin in. “De show
is belangrijk voor de sector”, zegt de
inwoner van ‘t Zand. “Je kunt unieke
producten tonen. Daarbij heeft de
risch bedrijf is topsport. Continu de Lentetuin altijd leuke thema’s en ook
grenzen zoeken en deze ook bewa- de decoratie is goed verzorgd.” Voor
ken. Daar zit veel uitdaging in.”
Dorsman breekt een nieuwe periode
aan. Liefst acht jaar was hij bestuursIn de schaalvergroting ziet Dorsman lid – waarvan zes jaar voorzitter – van
(34) ook kansen in samenwerking de Lentetuin. Nu kan hij het evenetussen bedrijven. “Je kunt niet alles ment meer van een afstand bekijzelf doen. Delen van het proces moet ken, maar het speciale gevoel blijft.
je uitbesteden en dit biedt kansen “Het kriebelt wel van binnen”, bevoor bedrijven die op de scheidslijn kent Dorsman eerlijk. “Ik ben blij als
staan van ‘of groter worden, of niet’. de Lentetuin weer begint. Eens een
Dit is een interessante ontwikkeling.” Lentetuiner, altijd een Lentetuiner!”
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Bedrijfsweg 9
1785 AK Den Helder
T: 0223 - 621900
F: 0223 - 612642
info@lubeko.nl
www.lubeko.nl

Pootgoed en zaaizaad
www.royalzap.nl
Sinds 1913

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

)

Wegmarkeerder

Verkoop, Verhuur,
Onderhoud en Reparatie
van Auto’s en Aanhangers

Stratenmaker

)

Tijdens
de Lentetuindagen
zal deze pendelbus
gratis rijden van het
station Anna Paulowna
naar Breezand

)

Hoveniers
Machiniste
) n

HERENBOS

<

Industrieterrein Kruiswijk
De lange Ring 2
1761 AS Anna Paulowna

)

INLOOPDAGEN

ONLINE
AANMELDEN
KAN OOK
HERENBOS.NL

herenbos.nl

NAAR DE HERENBOS

GORSLAAN 10 T 0299 413484
personeelsdienst

KOM 21& 25 FEB

HOEP 2D T 0224 290190

PURMEREND

)

s
Boomverzorger

SCHAGEN

ZATERDAG 21 FEBRUARI VAN 10.00-14.00 UUR EN WOENSDAG 25 FEBRUARI VAN 16.00-20.00 UUR

Telefoon 0223 52 1836
Mobiel 06 53 21 33 42
www.roozingauto.nl
email roozing@live.nl

• Asbest verwijderen
• Totaalsloop
• Grondsanering
H. Kuijper Sloopwerken BV

Walingsweg 7, 1766 GH Wieringerwaard
Telefoon: 0224 223 277 / Mobiel: 06 51 42 52 50
Email: post@kuijpersloopwerken.nl

www.kuijpersloopwerken.nl

Fa. P. Muntjewerf & Co.
Molenvaart 543A, 1764 AV Breezand
Molenvaart 543A
Compostering
Tel.: 0223-521355 / Fax: 0223-523046
info@famuntjewerf.nl
/ Frank
mobiel: 06 - 53130685
1764
AV Breezand
Transport

Tel.: 0223-521355
Fax: 0223-523046
info@famuntjewerf.nl
Frank mobiel:
06-53130685

Fa. P. Muntjewerf & Co.

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

100%

Brood & Banket.
www.bakkerijalkemade.nl
Anna Paulowna
Breezand
Molenvaart 33
Tel: 0223 -531231

Ceresplein 20
Tel: 0223-767271
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Winnaars
afgelopen jaren
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.
Starlight Express

De winnaar van de Gouden Bolbloem in 2014: de familie Van den Berg, met van links
naar rechts achter: Esther, Truus, Lindsay en Marieke. Voor: Thijs, Jan, Tim en Sjaak

Wie wint de

Gouden Bolbloem?
H

et is de prijs der prijzen onder de inzenders van de Lentetuin: de Gouden Bolbloem. De felbegeerde
beker werd vorig jaar gewonnen door Boltha bv uit Breezand. Het bloembollenteelt- en handelsbedrijf gaat er alles aan doen om de titel te verdedigen, maar weet ook dat de concurrentie niet stil zit.

De kweker die de mooiste combinatie maakt van drie soorten bolbloemen, wint de Gouden Bolbloem. De prijs is beschikbaar
gesteld door de gemeente Hollands Kroon en heeft grote erkenning in het bloembollenvak. Boltha won vorig jaar met tulp
‘Queensland’, potlelie ‘Starlight Express’ en Iris ‘Reticulata’. De inzenders zijn al weken bezig om hun producten in topkwaliteit
op de show te laten zien. Tot en met dinsdagavond 3 maart mogen de deelnemers de laatste hand aan hun stand leggen. De
jury keurt een dag later alle stands. Tijdens de officiële opening op woensdagmiddag wordt de prestigieuze Gouden Bolbloem
uitgereikt, net als tal van andere prijzen.

Dertig jaar

Zandhaastrofee in Breezand

Op de foto het bestuur van de tulpenkeuring met van links naar rechts Nick
van der Wereld, Thijs van den Berg, voorzitter Lennaert Kapiteijn, Marieke
van Lierop en Ryan Hulsebosch. Op de foto ontbreekt Jurgen de Graaff.

Dit jaar wordt de dertigste editie van de Koopman & Co
Zandhaastrofee in Breezand georganiseerd. De soortenkenniswedstrijd - waarbij deelnemers de juiste naam bij de
betreffende cultivar proberen te geven - wordt dit jaar gehouden op vrijdag 6 maart van 12.00 tot 21.00 uur in het jeugdhonk van het ZAP-complex naast de Lentetuin Breezand.
De historie van de Zandhaastrofee gaat nog verder terug.
Jaap Nijssen en Leo Roozen richtten de Zandhaastrofee in
1970 op. Sinds 1998 is Koopman & Co als sponsor en naamgever aan de soortenkenniswedstrijd verbonden. Het bestuur
van de tulpenkeuring nodigt iedereen uit om dit jaar mee te
komen doen. “Wij zijn trots om deel uit te maken van het prachtige en bovenal ontzettend gezellige evenement dat de Lentetuin heet”, laat Marieke van Lierop (22) weten.
Calla’s
“Vorig jaar maakten de calla’s hun debuut in een eigen groep
in de competitie”, vervolgt Van Lierop. “Dat bleek een succes en
daarom worden er dit jaar wederom 25 calla’s opgesteld.” Naast
de calla’s kun je in de strijd om de Zandhaastrofee, ook meedoen
aan de onderdelen tulpen, lelies, hyacinten, narcissen, bijzonder
bolgewas bloeiend en bijzonder bolgewas droog. Iedereen is vrij
om te kiezen aan hoeveel onderdelen hij of zij meedoet. Wie de
felbegeerde Zandhaastrofee wil winnen, moet op zijn minst aan
vier onderdelen meedoen. De slechtste valt automatisch af. De
uitreiking van de Zandhaastrofee vindt traditiegetrouw plaats
op maandag 9 maart om 19.30 uur op de Lentetuin.

Het juryoog bij de Hyacintenactie
is nu zelf geen inzender meer
Rond de 1500 potjes met Hyacinten zijn uitgedeeld aan zeven basisscholen in Anna Paulowna, Breezand en Wieringerwaard en aan medewerkers van Van Lierop Adviesgroep en Koopman & Co. Zij gaan proberen
een Hyacint-op-pot te broeien. Aan Rober van den Berg wacht de schone
taak om samen met George Mooiman te jureren. “Wij hopen dat de leerlingen zo feeling krijgen met het bloembollenvak”, aldus Van den Berg.
Dit jaar wordt het soort ‘Fairy White’ gebroeid. “De deelnemers moeten zorgen dat er een
prachtige bloem uit groeit”, vervolgt de 49-jarige inwoner van Anna Paulowna. “Een belangrijke tip die ik geef - naast het water geven en te zorgen voor voldoende zonlicht - is om de
bol dagelijks een kwartslag te draaien.” De Hyacinten mogen op vrijdag 6 maart worden
ingeleverd, waarna ze worden beoordeeld door de jury. Op maandagavond is de prijsuitreiking.
Hectisch
Van den Berg was samen met zijn broer Marcel jarenlang een
trouwe inzender. Daar komt dit jaar een einde aan. Aangezien
de kwekers geen opvolgers hebben, is in 2014 besloten om
te stoppen met hun bedrijf C.G. van den Berg. “Het is natuurlijk jammer dat we nu geen inzender zijn”, zegt Van den Berg.
“We hebben zeker twintig jaar meegedaan en zijn twee keer
winnaar geweest van de Gouden Bolbloem. Wij hadden
een eigen veredeling en daardoor altijd een unieke
inzen-ding. De dag voor de opening was altijd
hectisch. Daar hadden wij later wat op gevonden. De stand gingen we in onze schuur
alvast nabootsen. Daar maakten we foto’s
van, waardoor we rustiger aan konden
doen tijdens het
klaar zetten op de Lentetuin.
Dit jaar zend C.W. van der Hulst
onze tulpen in. Mochten
zij winnen, dan zijn dat
toch ook nog een klein
beetje onze prijzen.”

De gezelligheid van
Aad Weijers
Hij werd gevraagd als bewaker van de Lentetuin door Henk Vlaming. Aad
Weijers (62) antwoordde daar ruim dertig jaar geleden volmondig met ‘ja’
op en is sindsdien niet meer weg te denken bij het evenement.
Zijn wakend oog over het terrein heeft hij inmiddels ingeruild voor het verzorgen en bedienen van de inwendige mens tijdens de opbouwdagen. “Bij de Lentetuin heeft iedereen
plezier in zijn werk”, vertelt Weijers. “Ik hou van
mensen die hun handen laten wapperen, maar
dan wel met een stuk humor erbij. Er wordt
een hoop gelachen en dat moet ook, want je
moet het samen doen. Tijdens het opbouwen
sta ik in de ZAP-kantine en deel ik koffie met
een roze koek uit. Dat kunnen de opbouwers altijd goed waarderen. Na het werk
doen we een borreltje toe met een hapje.
Tijdens het werk vragen de vrijwilligers
al of ik de balletjes gehakt klaar heb.
Ja, het broodje bal van Aad is befaamd hoor.”

Weijers kijkt in zijn achtertuin tegen de sporthal, waar de Lentetuin wordt gehouden, aan.
Dat was anders in zijn beginperiode. “De Lentetuin begon in de Hobaho-hal aan de Zandvaart.
Ik begon als bewaker en later als nachtwaker.
Al snel gingen we over naar het ZAP-complex. Ik ben tien jaar nachtwaker geweest.
Dat stopte op het moment dat de Lentetuin al
groter werd en op een gegeven moment professionele bewaking nodig had.” Weijers is een
Lentetuinman in hart en nieren. Hij wil echter
één persoon in het bijzonder benoemen. “De
samenwerking met Piet Hollander vond ik
mooi. Een hele gezellige man. Hij heeft zijn
werk als arrangeur overgedragen aan Martin
Elling en ook voor hem neem ik mijn petje af.”
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- Verwarming - Koeling - Sanitair - Dak/Goot
- Water/Gas - Onderhoud/storingen
- Duurzaam -Advies
Schorweg 31 1764 MB Breezand
Tel. 0223-521102
www.idemainstallatieservice.nl
info@idemainstallatieservice.nl
Wij zijn groot voorstander van
Bio & zon thermische systemen.
Waarom!

• Tuinplannen in 2015?
DE GROENBLIJVER
• Kies voor duidelijkheid en zekerheid
• Bij ons een kosteloos ontwerp
Voor een tuin naar uw wens
• Met vrijblijvende offerte!!!
Internet: www.degroenblijver.nl
Zwanenbalg 1301 - 1788 ZC Julianadorp

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

-

Energieverbruik in Europa
Elektriciteit
Transport

Minder gasverbruik
Besparen op elektriciteit
Energielabel
Hoger rendement
Terug verdien tijd

Warmte en koeling
(water en ruimte

En zoals onderzoek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) aantoont, is
het aandeel dat warmte heeft in ons energieverbruik bijna twee-en-een-half keer groter
dan het aandeel dat elektriciteit heeft.

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Lentetuin.

Welkoop Anna Paulowna. Kerkweg 5a

Bernina Lockmachine
Eenvoudig én sterk!
2-3 en 4 draads
klikinrijgsysteem
incl.afvalbakje
ingebouwde rolzoom
differentieel

Normaal:

€ 949,00

Nu: € 749,00

www.heldersnaaimachinehuis.nl

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

FIRMA
FIRMA
VAN TRIGT DE WIT
Al 30 jaarTRIGT
het adres inDE
kwaliteit
VAN
WIT
Neem dan contact op met:

PRIJS
VANAF€ 65,PER PLAAT

Al 30 jaar het adres in kwaliteit
Voor het
het leveren
Voor
leveren en
enplaatsen
plaatsenvan
van

BEDRIJ F SVLOERP L ATEN
BEDRIJFSVLOERPLATEN
c.q.
stelconplaten
c.q. stelconplaten
Leverancier van alle merken en types
Leverancier van alle merken en types

F E 65,P RIJS VANA
PER P L AAT

Cres 16, Warmenhuizen
trigtdewit@gmail.com
Tel. 072-5337069
Mobiel
06-53506517
Fax 072-5339692
Mobiel 06-53506517

WWW.VANTRIGT-DEWIT.NL
WWW.VANTRIGT-DEWIT.N
L
Wij schilderen niet
alleen alle decors voor
de Lentetuin in,
maar wij geven ook
fantastische workshops
en schilderlessen.

Galerie
Kees Doolaard

Kijk ook op

www.keesdoolaard.com

Middenweg 9B
1761 LD Anna Paulowna
E-mail: doolaard@hetnet.nl
Tel. :0223 621610
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Samen met CNB

• Bemiddeling in aan- en verkopen • Markt- en productkennis
• Advisering in teelt en kwaliteit • Betalingszekerheid • Promotie van uw product
• Bemiddeling bij reclames • Toegang tot de juiste zakelijke netwerken
• Coördinatie en initiatiefnemer van samenwerking • Maatwerk in dienstverlening
• Koelen en prepareren van tulpen en lelies

Heereweg 347 2161 CA Lisse Tel. +31 (0)252 43 14 31 cnb.nl

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Hyacintenteam
Bas Scholten
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De Blokhut
en Veranda specialist!
Maatwerk is voor ons geen probleem.
Kom een kijkje nemen in onze 3000m2 overdekte showroom.
Zondag 8 maart zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00
Kijk op onze vernieuwde website voor alle aanbiedingen.
www.daalder.com

Schorweg 89 - 1764 MD Breezand
0223 - 521400 - info@daalder.com
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30
Zaterdag van 9.00 t/m 17.00. Zondag 8 maart open van 11.00 tot 17.00 uur

EP: Dorrestijn-Installatiebureau

Wilt u net zo

vorstelijk slapen als onze koning?

Ook dit jaar bij ons weer volop keuze uit heerlijke bedden
en mooi bedtextiel op de Lentetuin!
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Kom spelen in het kinderpaleis
200 jaar koninkrijk is helemaal doorgedrongen tot de kindertent deze Lentetuin.
’t Bloementuintje wordt dit jaar omgetoverd tot een heus paleis met onder
andere een echte troon, balzaal en schatkamer. Vrijwilligers van Kappio
verzorgen de ondersteuning en het materiaal.

Spelletjes

zijn activiIn elke kamer van het paleis
een groot
teiten, zoals blikken gooien,
l in de
4 op een rij spel en het Visspe
-Hollandse
paleiskeuken en andere oud
Madame
spelletjes. RegelSammy zal als
welkom
en
iedereen geheel in stijl iedere
heten over een Koninklijke
rode loper! Ga lekker
zitten in de Paleistuin
of leer middeleeuws
dansen.

Fotoshoot!

In ’t Bloemen
tuintje kun jij
je eigen kroo
Daarmee kun
n of schild kn
je vervolgens
utselen.
als een echte
of als stoere
koning, konin
ridder verkle
gin
ed op
de troon op d
e foto. Rosem
arie
van Bentum
van AP Fotog
rafie
zet je alleen
of in een gro
epje
op de foto vo
or 10,- euro.
Zo
heb je een m
ooie herinner
ing
aan de Lente
tuin 2015, of
een
leuk cadeautj
e voor je ou
ders
of opa en om
a!

Programma

kidsentertainment:
Vrijdag:

14.00 - 17.00 uur:
’t Bloementuintje open
14.00 - 17.00 uur: Fotoshoot
19.00 en 19.30 uur:
	Inleveren Hyacintenactie in
ZAP-kantine

Zaterdag:
10.00 - 17.00 uur:
’t Bloementuintje open
10.00 - 17.00 uur:
Fotoshoot
13.00 - 17.00 uur: schminken
	Tot 17.00 uur:
inleveren kleurplaat in
’t Bloementuintje

Zondag:
Op zaterdag en zondag staat er
een team schminkers klaar om jou
om te toveren tot een gevaarlijke
tijger, een enge spin, een prinses of
een goede fee. Wat je maar wilt!

Schminken

10.00 - 17.00 uur:
’t Bloementuintje open
10.00 - 17.00 uur:
’t Bloementuintje open
13.00 - 17.00 uur: schminken
15.00 uur: prijsuitreiking 		
kleurwedstrijd

Kleurwedeesentmraaikjkadns
Doe m
rijzen!
op leuke p

Kleur de kleurplaat
zo mooi mogelijk in
en maak kans op leuke
prijzen!
Ben je handig op
de computer?
Dan kun je de kleurplaat ook downloaden
op de website
www.lentetuin.nl
onder het kopje
‘kleurplaat’. Ook in
’t Bloementuintje is de
kleurplaat te vinden!

Inleveren:

De kleurplaat kun je
nadat je hem hebt
ingekleurd, inleveren in
’t Bloementuintje. Daar
worden alle kleurplaten
opgehangen en wie
weet val je wel in de
prijzen. Inleveren kan
tot en met zaterdag
17.00 uur. Zondag
om 15.00 uur is de
prijsuitreiking in
‘t Bloementuintje.
Succes!

Hyacint inleveren

Iedereen die meegedaan heeft aan de Hyacintenactie, kan vrijdag zijn
gebroeide Hyacint inleveren in de ZAP-kantine tussen 19.00 en 19.30 uur.
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Wilt u uw kunstgebit laten vervangen?
Heeft u last van een loszittend ondergebit?
Wilt u een gebit dat vast zit? (Klikgebit)
Neem dan gerust contact met ons op voor
een gratis consult en gebitscontrole
Ook voor andere vragen over uw kunstgebit
kunt u uiteraard bij ons terecht

Kanaalkade 70, 1756 AD ’t Zand

Telefoon: (0224) 59 18 82
www.ttlvanderlinden.nl
e-mail: info@ttlvanderlinden.nl
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ArcaZen Dienstverlening
wenst u een
succesvolle lentetuin!
Als pioniers van het eerste uur en
onze jaren lange ervaring zijn wij
de specialist op het gebied van:

P.F. Onings bv • ABC Westland 661
Postbus 52 • 2685 ZH Poeldijk

• Lelieschubben
• Hyacinten hollen
ArcaZen levert hoogwaardige

T +31 (0)174 282230
info@onings.com
www.onings.com

kwaliteit. Voor u betekent dit

een goed product en zekerheid.
Zandvaart 43, Breezand
Postbus 7, 1760 AA Anna Paulowna
Tel.0223 522344 www.koopman-enco.nl
Voor meer informatie en reserveringen
kunt u contact opnemen met:
Leo Boon
06 - 51 31 06 26 | T 0228 - 56 11 11
info@arcazen.com | www.arcazen.com

Wij wensen iedereen
plezierige
lentetuindagen

De

Lente
begint
in
Breezand

www.rietvinktransport.nl

Kom naar de
Lentetuin op
Kanaalkade 68
1756 AD ‘t Zand Nh
0224 591 511
www.bakker-schilder.nl

5, 6, 7, 8
en 9 maart
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plattegrond inzenders bolbloemenshow
Nr

Bedrijf

1
A.C.M. Smit
2	Gebr. Alkemade
3
Alliance Bloembollen
4, 5
Comb. Berbee/ v. Lierop
6
Boltha
		
7, 8, 9 Van Graven/ Langelaan
10
De Goede Bloembollen
11
Kwekerij Duin
12,13
Comb. Duineveld/

30

25

42
44
7 8 9

Bijvoet

12 13

24

14, 15, 16 Comb. Duineveld/

Van Haaster/ De Wit

28

17

37

3

17
Fluwel / Zijper Nursery
18	Gemengde inzending
19
Hortus Bulborum
20	Gebr. Hulsebosch
21
C.W. vd Hulst
22
Fa. H.G.M. Huyg
23
Kapiteyn Group
24
Kesteloo
		
25
W. van Lierop
26
Ligthart bloembollen
27
Mak Breeding
28
Fa. Maters

33 34

27
32
36

41

2

40

11

38

4 5
6

bloembollen

29
Maveridge
		
30
Meelebo
31
L.W.A. van der Poel
32	Gebr. Ruyter
		
33, 34 Aad Prins
35
Kwekerij de Schüllhorn
36
Smakman Bloembollen
37
W. Smit
38	Teeuwen
		
39 	Texelse kwekers
40
VERTUCO
		
41
F. Veul
		
42
Q.J. Vink
		
43
Van der Wereld
44	J.G. Weyers
45
M.C. Zonneveld

45

18

1
1

Ingang

Inzender: Bloembollenkwekerij W.J. Smit

37
Inzender Johan Smit

Boermansweg 22a, Anna Paulowna
www.smitenzoon.nl
Bloembollenkwekerij W.J. Smit & Zn. is een bekende
verschijning als inzender op de Lentetuin. Het bedrijf is
ontstaan uit een splitsing van voorheen de Gebroeders
Smit op 1 januari 1995. “Ik heb hier nog een medaille
liggen uit 1986, gewonnen door Gebroeders Smit”, zegt
Johan Smit. “Zo lang doen wij dus al mee.” Het bedrijf
laat de tulpen broeien in Zwaagdijk. De narcissen en het
bijgoed worden zelf gebroeid. “We hebben er aardigheid
in en door het zelf te doen ben je er veel meer bij betrokken”, zegt Smit. “Het bijgoed Scilla is moeilijk om zelf te
broeien. Dat maakt het ook spannend voor ons.
” De trouwe inzender doet naar eigen zeggen niet mee
om prijzen te winnen. “Wij vinden het belangrijk om ons
assortiment te showen. Er is namelijk veel export
aanwezig op de Lentetuin. Daar is het ons om te doen.”

Johan Smit

26

21
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Inzender: Langelaan de Meerling

7 8 9

Meerweg 12, 1764 KE Breezand
22
23
39

35

20

31

43

De gecombineerde inzending van Langelaan en Van
Graven bevat dit jaar een nieuw soort. “We showen een
nieuwste Muscari”, vertelt Piet Langelaan. “Dan blijft het
toch altijd weer spannend wat de bezoekers er van vinden. Dat is ook het mooie aan de Lentetuin. Je kunt tonen
wat je in huis hebt en de reactie peilen van de bezoekers.
Waar lopen ze naar toe en welke kleur valt op.” Dit jaar is
de inzending voor het eerst zonder Jaap Broersen, al blijft
hij er wel bij betrokken. “Jaap werkt als zzp’er voor mij en
zit voornamelijk in de broeierij. Hij zorgt dus mede voor
ons assortiment op de Lentetuin.” De familie Langelaan
mag zich echte Lentetuiners noemen. Al zeker twintig jaar
is Piet inzender. Zijn vrouw en drie kinderen zijn daarnaast
ook betrokken als vrijwilliger bij het evenement.
“De Lentetuin geeft mij een gevoel van saamhorigheid.
Met z’n allen gaan we er een mooie show van maken.”

Inzender: Maveridge Int. bv

29

14 15
16

Groenveldsdijk 44, 1744 GE Sint Maarten
www.maveridge.com

19

10

10

29

1

12 13
Inzender Jack Bijvoet

Piet Langelaan met Jaap Broersen

“Blikvanger dit jaar is de Iris ‘Discovery’”, laat eigenaar
Klaas-Peter de Geus van Maveridge Int. bv weten.
“We hopen dat de irissen wel op tijd in bloei staan.
Daar zijn we van afhankelijk en maakt het nog even
spannend.” Samen met bedrijfsleider Richard Waiboer
gaat De Geus proberen om weer voor een zo gevarieerd
mogelijke inzending te zorgen. Naast irissen zendt
Maveridge ook tulpen en narcissen in. “Nieuw zijn de geel
gekleurde narcissen ‘Tete Rosette’ en ‘Tete Deluxe’. Dit zijn
eigen rassen.” Maverigde doet naar eigen zeggen niet mee
om prijzen te winnen. De onderneming uit Sint Maarten
won in 2013 de ‘export award’ met de tulp ‘Spryng Break’
Richard Waiboer
(zie foto), maar ziet de Lentetuin voor een ander doel.
“Dit is enerzijds goed om het vak te promoten. Er komen
al minder shows en ook het aantal kwekers loopt terug. Daarnaast is de Lentetuin een
platform om je producten te showen. Veel vakgenoten komen langs en spreek je.”

Inzender: Jac. Bijvoet

Belkmerweg 29a, 1754 GB Burgerbrug
Het bedrijf Jac. Bijvoet doet voor het zesde jaar mee als
inzender aan de Lentetuin. Dit doet de onderneming in
combinatie met Duineveld. “Dit hadden we twintig jaar
eerder moeten doen”, aldus Jack Bijvoet. “Ik heb nu echt
het gevoel van: ‘Dit is onze show’. Je staat met vakgenoten
op de Lentetuin en je legt waardevolle contacten.” Uniek
aan de gecombineerde inzending is het tulpensoort
‘Van Eijk’. Bijvoet zit met nog vijf betrokken bedrijven in
kwekersvereniging Spring Colours. Deze vereniging richt
zich op het in de markt zetten van ‘Van Eijk’ mutanten,
waaronder ‘Lady Van Eijk’, ‘Mystic Van Eijk’ en ‘Salmon Van
Eijk’. “Een ‘Van Eijk’ tulp onderscheidt zich door hard te
groeien en doordat hij redelijk goedkoop is. Het is een
grote bloem met een groen blad en de tulp is niet zuur
gevoelig.”

Jack Bijvoet
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‘Een persoonlijk advies, goede
productinformatie en goede service
staan hoog in het vaandel’

2015

Standhouders

Evermes B.V.
ZALTBOMMEL

www.atelierhetdijkhuisje.nl

www.evermes.nl
massagestoelen, infrarood
warmtecabines en meer

Quality Veranda
T ZAND

wietse@qualityveranda.nl
veranda’s, tuinkamers

J.M.N van den Berg
Handelsonderneming
SCHAGERBRUG sokken
www.sokken-online.nl

Abalanz Jewels
BAKKEVEENN

Evert Gerssen & Bakker
Huidverzorging OUDORP

abalanz-jewels@live.nl
Design magneetsieraden

evert@gerssen.tweakdsl.nl
worsten, koperpoets, creme

Rolia
HAALDEREN

Omring
HOORN

Avédi ANDIJK

Gevelrenovatie
NoordWest
BREEZAND

Raateland Bloemen en
Bloembollen
ANNA PAULOWNA

Parocare
ZOETERMEER

Agritoys
SINT MAARTENSBRUG

Glossy Lifestyle b.v.
BADHOEVEDORP
Schoonheisdverzorging

RTV Noordkop
HIPPOLYTUSHOEF

S. Baynath
ROTTERDAM

Bakkerij Slijkerman
‘T ZAND

Gerard Ligthart tuinen
GROOTEBROEK
Gerard Ligthart tuinen

Salco Garagedeuren
ZWAAGDIJK-OOST

Sysas
ALKMAAR

Blije voeten
MAARSSEN

Het Rode Stoeltje
KORTRIJK (Belgie)
www.hetrodestoeltje.be
meubel stoffering

SAROTEX RIDDERKERK

The Style Foundation
ANNA PAULOWNA

CCE
BARENDRECHT

Schipper Food Group BV
HEERHUGOWAARD

www.canopies.nl
terras overkappingen

Harrie’s Handelshuis
LIEMPDE
Tuingereedschap, snoeischaren, kaarsen op slaolie

Beckers Printing
Service BREEZAND

Helders Naaimachinehuis DEN HELDER

Tuinmachine service
Mart Boukes KOLHORN

Witte Koeltechniek BV
Noord-Scharwoude
www.lekkerkoud.nl
koeltechniek

Atelier ‘t Dijkhuisje
Zwaanshoek

AWB Mechanisatie

info@advedi.nl
Artikelen van kunstschilder
Marius van Dokkum

www.agritoys.nl Speelgoed,
schaalmodellen
De directie Jacco van Kooten, Barry Bruin en Willem Bruin

Bedrijf: AWB Mechanisatie helpt bij het bedenken, maken en installeren van innovatieve mechanische oplossingen.
De onderneming vervult een toonaangevende rol in de landbouwmechanisatie. Met name in de bollenteelt is veel specialistische kennis en ervaring opgebouwd. AWB Mechanisatie
stapte als één van de eerste bedrijven in de Noordkop in de
groenteverwerkende industrie en heeft ook een industriële
tak opgebouwd. Op 1 januari 2015 trad Barry Bruin toe tot de
firma. Het bedrijf is lid van de Koninklijke Metaalunie en een
erkend Kenteq Leerbedrijf.
Lentetuin: AWB Mechanisatie is weer terug op de beurs van
de Lentetuin. “We willen ons gezicht weer laten zien”, vertelt
eigenaar Jacco van Kooten. “Wij zijn een klein bedrijf en hebben geen vertegenwoordigers langs de weg zitten. De Lentetuin is een prima alternatief om ons bedrijf te promoten.” De
Polderse onderneming staat op de Lentetuin met een nieuw
product. Net voor de winter werd een zogeheten lelieshaver
geconstrueerd. “Deze shaver heeft de afgelopen winter naar
tevredenheid proefgedraaid. Naast de shaver showen wij een
nieuwe elektronische schoksorteerder.” Ook demonstreert
AWB Mechanisatie de ultrasenore sensor (hoogtemeting),
die op de AWB doseerbunker gemonteerd kan worden. AWB
Mechanisatie onderhoudt met zijn leveranciers jarenlange
relaties en hecht daar veel waarde aan.

www.bakkerijslijkerman.nl
brood- en banketproducten

www.blije-voeten.nl
voet massage apparatuur

sjaals, poncho’s, mutsen en
hoedjes

www.omring.nl
zorgverlening

www.parocare.nl
Healty & Beauty Dead Sea
bollen,
knollen,
vaste
planten,
www.gevelrenovatienoordwest.nl
bollen op pot
Minerals

www.rtvnoordkop.nl de lokale Oosterse producten
omroep van Hollands Kroon

www.salcogaragedeuren.nl
Garagedeuren
www.sarotex.nl
welasoepen, draaddoorhaler,
mosterdkaarsen op slaolie

www.tintarella.nl
ijs en wafels

www.martboukes.nl
tuinmachines

www.sysas.nl
sysaspannen, uiercreme

www.thestylefoundation.org
voor het goede doel in Kenia

Rabobank
Kop van Noord-Holland
DEN HELDER
www.rabobank.nl

www.beckersprint.nl
Borduren van textiel

www.heldersnaaimachinehuis.nl

Beddenspecialist
Jac Nota DIRKSHORN

Het Droptrommeltje
SNEEK

www.droptrommeltje.nl
snoep uit grootmoeders tijd

Welkoop
ANNA PAULOWNA
www.welkoop.nl
kleding, schoeisel, tuin,

samenwerking Energie advies
Nederland en Taylor elektrotechniek Beiden uit DEN HELDER
www.energieadviesnederland.nl
www.taylor-et.nl/energieadvies
en electrotechniek

De Telegraaf
AMSTERDAM

Kaasboerderij Spil
DE WEERE kaasboerderij.

Windfjord Holland
HEERENVEEN

Wieringer pakhuis Uit eigen streek.nl
HIPPOLYTUSHOEF

naaimachines en
aanverwante producten

www.jacnota.nl
Bedden en bedtextiel

www.telegraaf.nl
abonnement telegraaf

spil@hetnet.nl boerenkruidenkaasjes, jam,
mosterd en meer

DeZeepkist.nl
NIEUWKOOP

Mereboer Uitvaartzorg
HIPPOLYTUSHOEF

www.dezeepkist.nl
luxe Franse zeepjes en
cadeauartikellen

‘De Lentetuin is prima om
ons bedrijf te promoten’

Voorjaarsbeurs Expo

www.mereboeruitvaartzorg.nl

uitvaartzorg

Deko Alarm en Beveiligings- Dried Fruit Company
techniek bv  DEN HELDER / NIEUWERKERK AD IJSSEL
www.deko-alarm.nl/Alarm,
beveiliging, bewaking

www.mijngedroogdfruit.nl
gedroogd fruit, super foods

Engel Hoorservice
SCHAGEN

Portas Vakbedrijf
SCHARNEGOUTUM

www.kb.portas.nl
schagen@engelhoorservice.nl keuken-, deuren-,
hoortoestellen
traprenovatie

www.windfjord.nl /Noorse
truien/vesten, Nepalese
vesten en accessoires

Woonzorggroep Samen
SCHAGEN

Stoop Tuinmachines    
HEERHUGOWAARD

Water pearls
EINDHOVEN

Stichting Bloemendagen
BREEZAND

www.woonzorggroepsamen.nl www.stooptuinmachines.nl
zorgverlening
tuinmachines

www.water-pearls.com
sierraden, omslagdoeken

Holland Sieradex
OOSTWOUD

www.hollandsieradex.nl
Ruwe gesteenten (mineralen),
fossielen en edelstenen

Standhouders op de Agri Vakbeurs
AB Vakwerk MIDDENMEER
www.abnoordholland.nl
uitzenden, payroll, detacheren, werving en selectie,

CNB LISSE
www.cnb.nl
bemiddelen bolbloemen,
veilen

Kaandorp-Wijnker
BREEZAND
www.kaandorp-wijnker.nl
Klimaatbeheersing

Olof  Schuur B.V.
BREEZAND
www.olofschuur.nl
installatietechniek

VG Automatisering
BREEZAND
www.it-solution.nl
automatisering

Agrifirm APELDOORN
www.agrifirm.nl
professionele
bedijfsbenodigdheden

Hobaho B.V. LISSE
www.hobaho.nl
diensten: bemiddelen,
veilen, ketendiensten

Koos Verbart Installatietechniek ABBEKERK
www.koosverbart.nl

OMNIHOUT BV DEN HELDER

waterpompen en zonne-energie

Ventilatoren, besturing,
demo materiaal

AVH Breezand
BREEZAND
www.avh-breezand.nl
landbouw mechanisatie

CAV Agrotheek BV
WIERINGERWERF
www.agrotheek.nl
Gewesbescherming

AWB Mechanisatie
ANNA PAULOWNA
www.awb-mechanisatie.nl
landbouw mechanisatie

Mondial Uitzend BV
T ZAND
www.mondialuitzend.nl
uitzendbureau

Van Gent Van der Meer
Nuyens BREEZAND
www.vangentvandermeer.nl
Gewasbescherming

www.omnihout.nl

www.eigenstreek.nl

A. Hagoort
besturingstechniek
ANNA PAULOWNA

www.ahbest.nlbesturingstechniek

www.bloemendagen.nl
Promotie bloemendagen

Standhouders
Voorjaarsbeurs Expo
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Tuinmachineservice Mart Boukes

Engel Hoorservice

Jolanda, Richard en Marcel Boukes

Lourens en Mirjam Engel

Bedrijf: Het zijn drukke tijden voor Tuinmachineservice
Mart Boukes uit Kolhorn. Het familiebedrijf heeft sinds kort de
beschikking over circa 200 vierkante meter nieuwe verkoopruimte. Zodoende is het bedrijf aan ruimte 2,5 keer groter geworden. Dat verandert echter niets aan de bedrijfsfilosofie: de
kernpunten persoonlijk advies, goede productinformatie en
goede service blijven hoog in het vaandel staan. Mart Boukes
is dealer van de merken Stiga, Husqvarna, Flymo, Alko, Wolf,
Lumag, Eliet en Brigg & Stratton Motors.

Bedrijf: Mensen die twijfelen over hun gehoor zijn bij Engel
Hoorservice aan het juiste adres. Het bedrijf biedt professionele hoorzorg, waarbij service en kwaliteit hoog in het vaandel
staan. Engel Hoorservice levert verschillende hoortoestellen
en accessoires. Aangezien Engel Hoorservice alleen kwaliteitsproducten aan de cliënten wilt leveren, werken zij uitsluitend met A-merken.

Lentetuin: Een trend van de laatste jaren zijn accugedragen
producten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Tuinmachineservice Mart Boukes hierin de laatste ontwikkelingen showt
op de beurs. “Denk hierbij aan kettingzagen en heggenzagen”,
zegt eigenaar Richard Boukes. “Mensen raken hier al meer aan
gewend. Een andere trend zijn robotmaaiers. Hier verkopen
we er ook al meer van, want het product heeft inmiddels het
vertrouwen van de consument gewonnen.” De uitbreiding
van het bedrijf heeft er ook voor gezorgd dat het merk Cub
Cadet in het assortiment is opgenomen. “Dit merk gaan wij
ook promoten. De Zero Turn maaier met knuppelbesturing
wordt geshowd.”

‘Dit jaar gaan wij
200 jaar terug in de
tijd en laten we zien
hoe er destijds
gewerkt werkt’

‘Door ons
gezicht te laten
zien, verlagen
wij een drempel
voor mensen’

Lentetuin: Het nieuwste van het nieuwste op het gebied
van hoortoestellen is te zien op de stand van Engel Hoorservice. “Dat gaat van hele kleine tot zichtbare hoortoestellen”,
laten Lourens en Mirjam Engel weten. “Wij geven uitleg over
de mogelijkheden en wat wij de consument kunnen bieden.”
Engel Hoorservice houdt ook een actie. Wie tijdens het evenement langs komt krijgt een bon mee. Wanneer je met deze
bon later een hoortoestel koopt, krijg je er een jaar lang gratis batterijen bij. Engel is blij met de stand op de Lentetuin.
“Door ons gezicht te laten zien, verlagen wij een drempel voor
mensen. We merken nog steeds dat mensen niet snel de winkel instappen voor bijvoorbeeld een gehoortest of informatie.
Op de Lentetuin komt de klant eerder een kijkje nemen.”

OMNIHOUT

AB Vakwerk

Dagmara Agnieszka de Zinger-Maz, Ted Freerkstra en
Kris Nooter
Bedrijf: De coöperatieve specialist in arbeidsbemiddeling
in Friesland & Noord-Holland. AB Vakwerk is met vakbekwaam
en flexibel inzetbaar personeel niet gericht op winst, maar
op de continuïteit van de onderneming. Dat komt omdat AB
Vakwerk een coöperatie is met een ledenstructuur. De wortels
liggen in de agrarische-sector, maar inmiddels zijn de medewerkers in alle branches te vinden waar personeel met twee
rechterhanden nodig is.
Lentetuin: AB Vakwerk heeft een naam hoog te houden als
het gaat om de Voorjaarsbeurs. De afgelopen twee jaar won
het bedrijf de prijs voor beste stand op de Agri Vakbeurs. “Wij
proberen het thema zo goed mogelijk terug te laten keren
in onze stand”, zegt accountbeheerder Ted Freerkstra. “Dit
jaar gaan wij 200 jaar terug in de tijd en laten we zien hoe er
destijds gewerkt werkt.” AB Vakwerk is blij met de Lentetuin.
“Wij komen van oudsher uit de agrarische sector. We zitten
ook midden in de bloembollenregio. Dat alles zie je terug in
onze onderneming. Personeel en klanten kunnen bij ons langs
komen, want wij laten graag zien we zijn.”

Deko Alarm & Beveiligingstechniek bv

Theo Glim, Rob Brouwer en Alex Witte

Dick de Koning en Chantal de Koning

Bedrijf: OmniHout bv is de specialist op het gebied van
droog- en bewaarsystemen voor bloembollen- en akkerbouwproducten. Naast het ontwerpen, produceren en monteren
van vaste droog- en bewaarsystemen, zijn zij ook producent
van mobiele droog- en bewaarunits en ventilatieluiken. Tevens produceert het bedrijf alle soorten en maten ventilatiekisten.

Bedrijf: Deko Alarm & Beveiligingstechniek bv waakt al
sinds 1974 met succes over de veiligheid van zijn klanten.
Niet voor niets zijn zij uitgegroeid tot één van de grootste
en meest veelzijdige beveiligingsbedrijven van Noord-Holland. Deko Alarm behandelt het totale pakket, vanaf de installatie van het inbraakdetectiesysteem, camerasysteem,
toegangcontrolesysteem en/of de brandmeldinstallatie tot
de bewaking over persoonlijke eigendommen door de eigen
bewakingsdienst.

Lentetuin: “Wij tonen ons gehele productassortiment op
de beurs”, aldus directeur Alex Witte. “Een trend van de laatste
tijd is om te zorgen voor energiebesparing en betere luchtverdeling. De daarop gebaseerde ontwikkelingen laten wij
zien. Onze producten evolueren kortom mee met de nieuwste
technieken waarbij de focus ligt tot in de kleinste details voor
een optimaal eindresultaat.” Daarnaast wordt er tegenwoordig
veel aandacht besteedt aan subsidiemogelijkheden, door het
leveren van producten met een FSC keurmerk. OmniHout vestigde zich in 2000 in Den Helder maar heeft nog altijd een sterke binding met Breezand. “Veel van onze werknemers komen
uit de polder en de oorsprong van ons bedrijf ligt in Breezand.
Ook veel van onze klanten zitten in deze regio. Wij weten dan
ook wat de Lentetuin te bieden heeft. Het is een toonaangevende beurs en daarom staan wij er ook al ruim twintig jaar
met veel plezier.”

Lentetuin: “Wij laten de nieuwste ontwikkelingen zien
op het gebied van beveiligingcamera’s”, vertelt eigenaar Dick
de Koning. “Dat verandert met de dag. Wij laten onder meer
een camera zien die mensen kan tellen. Verder staat er een
camera die gebruikt wordt voor persoonsherkenning aan de
hand van maatstaven waar justitie gebruik van kan maken.
Heel interessant.” Deko Alarm & Beveiligingstechniek bv heeft
het erg druk, maar maakt graag tijd vrij voor de Lentetuin. Het
is dan ook niet voor niets dat het bedrijf al ruim twintig jaar
als standhouder op de beurs staat. “Het enthousiasme van de
vrijwilligers vind ik fantastisch. Dat spreekt mij enorm aan.”
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DEMO IN DE STAND

LENTETUIN WIFI VIA VG

DEMO IN DE STAND

VOIP
TELEFONIE

WIFI OP HET
HELE BEDRIJF

SATELLIET
INTERNET

Gegarandeerde besparing
op telefoonkosten voor
elke ondernemer.

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

Een prima oplossing voor het
buitengebied. Instapkosten
laag, opzegbaar per maand.
(zolang er nog geen glasvezel ligt)

www.voip-solution.nl

solution

solution

www.wifi-solution.nl

www.satellite-solution.nl

v

GRASWEG 24A 1761 LH
ANNA PAULOWNA

Bezoek onze stand op de lentetuin

VG AUTOMATISERING

0223-521995

Burgemeester Lovinkstraat 55a - 1764 GB BREEZAND
www.it-solution.nl

info@it-solution.nl

MECHANISATIE-KONSTRUKTIE-SERVICE

www.awb-mechanisatie.nl

0223 - 521 386

Abalanz-Jewels Magneetsieraden van Energetix:

“Een Energiek sieraad voor het leven met een krachtige uitstraling!”

Abalanz-Jewels biedt een exclusieve collectie Trendy designsieraden en
accessoires van edelstaal met Neodymium magneten. Een nieuw, innoverend
product is de Magnet4Go, comfortabele inlegzolen met magneten. Ervaar op de
beurs vrijblijvend de sieraden en accessoires en daardoor een betere balans.

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 :

Vanwege enorme groei zijn we op zoek naar
enthousiaste collega’s die ons netwerk in Noord-Holland en omgeving willen uitbreiden.
Voor meer informatie: bel naar
H.Schotanus 06-27515789
of mail abalanz-jewels@live.nl

Kijk ook op de website: www.abalanz-jewels.energetix.tv

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

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

Kom
naar
onze
Kom21
21maart
maartook
naar
onze
Patrijzenlaan 31
1766 JT Wieringerwaard
0224 - 22 12 79

Kogerlaan 36a
1741 DA Schagen
0224 - 27 28 29
Kijk ook op
woonzorggroepsamen.nl

open dag

Stap binnen bij De Bron of Molenweid.
Ontmoet onze bewoners en medewerkers, ervaar wat we u allemaal te
bieden hebben en ontdek dat we
Samen meer kunnen!

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

U bent op beide locaties van harte welkom
van 10.00 tot 14.00 uur.

Tot ziens op 21 maart!
U vindt ons tijdens
de Lentetuin op
de expobeurs

meer
kunnen

AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING | UITZENDEN
DETACHEREN | PAYROLL | WERVING & SELECTIE

www.abvakwerk.nl
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Lentetuin
bestuur:
V.l.n.r. achter:
Lex Broersen, Wendy Houdijk,
Frank van den Hoek,
Margriet van Lierop, Jarno Leijen,
Daniëlle Elling, Jelle Komen,
Marisca Steenvoorden,
Frank van der Ploeg en
Linda de Goede.
Voor: Arjan Berbee,
Elmer van Weelderen,
Frank Buschman,
Nick Broersen,
Ruud van der Meer,
Lilian Braakman,
Iris van Graven,
René Looijesteijn
en Theo Weijers.
Ontbrekend: Sjaak van den Berg

Vrijwilligers
bedankt!

Spannend jaar
voor ‘polders
Keukenhof
M

eer dan tweehonderdduizend bloembollen zijn het afgelopen najaar
de grond in gegaan. Wanneer alles goed gaat verandert de Poldertuin aan de Molenvaart in Anna Paulowna vanaf april weer in een kleurrijke bloemenzee. Zo’n 25.000 bezoekers brengen gedurende de vier
weken een bezoek aan ‘polders Keukenhof’. “De kwekers kunnen laten
zien wat ze kweken”, zegt voorzitter van de stichting Poldertuin André
Duivenvoorden (77) uit Callantsoog. “Voor de mensen is het een mooie
gelegenheid om te zien welke nieuwe soorten er zijn en welke bloembollen er gekocht kunnen worden.”
De officiële opening van de Poldertuin is op zaterdag 11 april. Dan zit
voor Duivenvoorden en zijn mannen het werk er grotendeels op.
“We hebben 230 soorten tulpen,
125 narcissen, 25 soorten Hyacinten en 35 verschillende bijzondere bolgewassen gepland”, vervolgt
Duivenvoorden. Hij praat over zijn
bloembollen alsof het zijn kleinkinderen betreft. Niettemin: hij en de
andere vrijwilligers gaan wat nieuws proberen waarmee de stichting
voor een bijzonder jaar staat. Naast
de voorjaarsbloeiers worden er
namelijk nu ook pioenrozen, calla’s,
vaste planten en lelies gepland. “We

proberen over een langere periode
bloembollen te showen in de tuin”,
zegt de voorzitter. “Een uitdaging,
want er staan veel bomen in de Poldertuin waardoor de bloembollen
weinig zonlicht krijgen. Het gaat
spannend worden of alles de grond
uit gaat komen. Na een jaar kunnen
we zien of het aanslaat.”
Voorzittershamer
Duivenvoorden zit alweer dertien
jaar in het bestuur van de Poldertuin en houdt al acht jaar de voorzittershamer vast. “Kort voor zijn
overlijden vroeg mijn kaartvriend
Jacques van den Berg of ik zijn taken

Foto Polderduin team
Bestuur en vrijwilligers met van links naar rechts: Henk van Kooten,
Jan van den Hoek, Leo Huiberts, Arie van Lierop, André Duivenvoorden,
Piet van Zanten, Jaap Looijesteijn, George Mooiman, Jan Raven,
Frans van Lierop en Wil Totté.
Ontbrekend: Siem Smit, Bram Dorsman en Nico Vonderbank
wilde overnemen. Ik voelde mij vereerd en heb het gedaan. Voor hem,
maar ook zeker uit liefde voor het
vak.” Hij vormt samen met secretaris
Leo Huiberts, penningmeester Nico
Vonderbank en Frans van Lierop het
bestuur. Verder zijn er nog ruim tien
vrijwilligers die het gehele jaar door
helpen. Het seizoen begint voor hen
al in augustus. “We bezoeken bijna
honderd bedrijven in het Noordelijk Zandgebied die allemaal bloembollen afstaan. De bollen worden in
september geplant. De Poldertuin
bestaat uit elf vakken. Ik bedenk ter
plekke welke bollen waar gepland
worden, al begin ik traditiegetrouw
met de narcissen. Nieuwe soorten
komen verder altijd vooraan te
staan. Het is voor mij ook altijd weer

spannend of ik geen grote fouten
heb gemaakt. Dat er bijvoorbeeld
twee soorten dicht bij elkaar staan.”
Trots
De toekomst van de Poldertuin hing
vorig jaar aan een zijden draadje.
Gemeentelijke bezuinigen waren
hier debet aan, maar mede dankzij
het inspreken tijdens de gemeenteraad door Duivenvoorden kon dit
worden voorkomen. “In mijn hart
had ik al afscheid genomen van de
Poldertuin. Dat heeft mij destijds
heel veel pijn gedaan. Gelukkig is
het zover niet gekomen. Als ik in het
voorjaar ’s avonds door de Poldertuin loop met mijn vrouw en alles
staat in bloei, dan ben ik heel trots.
Ik kijk uit naar de maand april.”
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Omring op de beurs

VrOLIjk
fLEUrIgE
bLOEmEN

INNOVATIES OP
DE LENTETUIN

mede
mogelijk
gemaakt
door onze
bollentelers

Omring is aanwezig op de Lentetuin beurs. Bezoek onze stand
en ontvang informatie over Omring. Stel uw vragen aan onze
aanwezige gastvrouwen en neem een leuke kleurplaat mee voor
de kleintjes.
Omring organiseert zelf ook een beurs: De Fit & Gezondbeurs.
Deze wordt gehouden zaterdag 11 april. Op deze beurs zijn
meer dan vijfentwintig exposanten uit de regio vertegenwoordigd.

Agrifirm Plant heeft ook dit jaar weer smaakmakende onderwerpen.
> Cleanlight UV
Innovatieve techniek beperkt verspreiding PlAMV.

• Omring met o.a. de Winkel en
Wijkteams met healthchecks
• Welnessplein met kapper,
schoonheidsspecialiste en
voetreflextherapeut
• Gratis gehoortest
• Maak een rondje op een
scootmobiel

> Verisscan
Variatie in de bodem vraagt om plaatsspecifiek behandelen.
> Sensetion bodemvochtsensor
Het systeem voor bodemvocht meting op afstand.
> Kunst van bemesten
Zo komt uw teelt het beste uit de verf.

Agrifirm Plant
plant@agrifirm.com

T 088 488 12 00
www.agrifirm.com/plant

Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn

Postbus 20012
7302 HA Apeldoorn

AFP ADVT INNOVATIES OP DE LENTETUIN 02-15.indd 1

Neem uw Omringpas mee!
Meer weten? Kijk dan op:
www.omring.nl/fitengezondbeurs

11-02-15 09:05

PLC – HMI
Motion Control

A. Hagoort
Besturingstechniek
Kruiswijk 19N
1761 AR Anna Paulowna
tel. 0223-523032
fax 0223-523442
www.ahbest.nl

E-engineering
WTB-engineering
Machinebouw
Paneelbouw

Van oplossing tot realisatie op één adres

Sorteerplaten
Telmachines
Plantmachines
Rooimachines
Rollenzeven
Shavers
Onderhoud
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

• Modeshow
• Scootmobiels
• Proeverij van maaltijden aan huis
• Gratis ogentest
• Schoenen van Jan
(gemaksschoenen aan huis)
• Woningaanpassingen

AVH Breezand—info@avh-breezand.nl—Wijdenens Spaansweg 57—Tel: 085 4016808
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Officieel dealer
van Noord- &
Zuid-Holland

SCHEPERS KEUKENDESIGN
Molenvaart 103,
1761 AC Anna Paulowna

dealer
Tevens er/
b
van Fa

info@scheperskeukendesign.nl
www.scheperskeukendesign.nl

otorls en m
haspe
s
it
n
u
pomp

WWW.KRAAKMAN.COM

Beemster 06 13 426 788 | Castricum 06 52 861 380
Texel 06 50 456 178 | West-Friesland 06 20 543 449
Wieringerwerf 06 22 737 653 | Wognum 06 53 379 173
’t Zand 06 22 493 219

Al 100 jaar de specialist in het
transport van bloembollen en
aanverwante artiklen

www.vandooren.nl
Agrarische dienstverlening
Kwaliteit
service
Aannemerij
Grondverzet
Contractteelt

www.vandooren.nl
info@vandooren.nl
Tel. 0252 521064

r door
Het hele j aa
de moois te
kleur en!

Advies op maat
Vakbekwaam

In- en
verhuur land
Groenvoorziening

Belkmerweg 115, St.Maartensvlotbrug Tel. 0224 - 571634
www.mkonijnbv.nl info@mkonijnbv.nl

Molenvaar
Breezand,
Breezand t| 357a,
Tel. 0223
52 1280 | 0223-521280
www.rowa.nl
Fax 0223-521968 www.rowa.nl

Planning Vincent tel. 06 - 538 588 60 Landverhuur Paul tel. 06 - 309 873 89

Heel veel plezier bij
de Lentetuin!

Omnyacc Huyg & Partners
Verkeerstorenweg 1
1786 PN Den Helder
T: 0223-688600
E: info@omnyacc-denhelder.nl
W: www.omnyacc.nl
www.werkenbijomnyacc.nl

ZANDEROP
www.loonbedrijfkos.nl

Dagelijks transport
van/naar:
- Kop van Noord-Holland
- Bollenstreek
- West Friesland
- Zuid-Hollandse eilanden
- Zeeland
- West-Brabant
Voor meer info en tarieven:

B.V.

Landverhuur
Jan

06 - 53859760

Rob

06 - 53454653

➤ Klimaatbeheersing
➤ Lentetuinkrant
Co2- en ethyleenregeling
Breezand 2015
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➤ KraCht-, liCht- en

➤ Klimaatbeheersing

➤ Co2- en ethyleenreg

huisinstallaties

➤en
Klim
➤ KraCht-, liCht-

huisinstallaties
➤ Co2-

➤ Programma’s voor

➤ Programma’s voor
➤ Klimaatbeheersing

eide kennis en ervaring op ons vakgebied

wij ons door het bedenken van creatieve

t leveren van kwaliteit en het verlenen

e.

naast de uitgebreide kennis en ervaring op ons vakgebied
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GROEI NATUURLIJK!
Duurzaam telen is de toekomst
voor elke teelt.
Nieuwsgierig of dat ook op uw bedrijf kan?
Neem contact op met GroeiNatuurlijk!

• 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

Tel: 0653280525 / anm.vanderlee@quicknet.nl

• 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

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

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

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
Knip uit en profiteer!!

Knip uit en profiteer!!

op accessoires

maart 2015

na inlevering van deze bon in
de winkel

info@Kooij-tweewielers.nl , C. Keijzerlaan 2, Anna Paulowna, 0223-533320
24/7 op www.fietsvakshop.nl
Knip uit en profiteer!!

Knip uit en profiteer!!
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Uitstraling Lentetuin sluit aan bij die van sponsor Van Lierop Adviesgroep

De veelzijdigheid van Van Lierop
H

et zijn drukke tijden voor de Van Lierop Adviesgroep.
Het familiebedrijf uit Breezand is een bekend en erkend
makelaarskantoor en specialist op het gebied van financiële
dienstverlening (hypotheken, pensioenen en verzekeringen).
De agrarische sector zit in het DNA van het bedrijf verweven en
dat ligt direct de link met de Lentetuin Breezand. “Wij vinden
de Lentetuin heel belangrijk”, aldus Matthé van Lierop (48).
“Het is mooi dat kwekers mensen uit het vakgebied ontmoeten
en hun producten kunnen showen.”

Van Lierop zit samen met broer
Frank, Ruud Beerepoot en Ruud
Bakker in de directie van het bedrijf. Na de ingebruikname van
het in totaal vierduizend vierkante meter grote bedrijfsruimte
aan de Wijdenes Spaansweg 55
in 2001 – tijdens het vijftigjarig
bestaan van de firma – kwam ook
de Lentetuin letterlijk dichterbij.
De samenwerking is sindsdien
alleen maar hechter geworden.

‘Ook voor de
bekendheid van
Breezand
is de Lentetuin
goed’
De bedrijfsruimte wordt vanaf
januari beschikbaar gesteld aan
de bouwploeg van de Lentetuin en de schilderploeg van

“Door rassen te combineren kunnen we voor diversiteit zorgen en
dat spreekt de mensen aan. Het is
wel echt teamwork, vaktechnisch
en organisatorisch. De stand
zetten we bijvoorbeeld samen
neer. Mochten er discussies zijn,
dan is broer Frank de arrangeur
en heeft hij dus de beslissende
stem.”

Elly Doolaard. Zo ontstaan de
eerste creaties bij Van Lierop
Adviesgroep. Matthé is in zijn
nopjes met het evenement.
“Ook voor de bekendheid van
Breezand is de Lentetuin goed.
Daarnaast zet dit het Noordelijk
Zandgebied weer verder op de
kaart.”

Voorzitter ZAP
Van Lierop is ook een sportliefhebber. Wielrennen was zijn
grote passie. Nu fietst hij alleen
voor zijn ontspanning en speelt
hij verder zaalvoetbal met vrienden op zaterdagavond. Sinds
2,5 jaar mag Van Lierop zich ook
voorzitter van handbalvereniging ZAP noemen. Hoewel het
soms (te) veel tijd kost, geniet
hij volop van zijn nieuwe functie.
“De publieke belangstelling is
enorm. Nu wij in de persoon van
Ronald van der Kamp dit seizoen
een nieuwe hoofdtrainer hebben
gaan de prestaties van het eerste
team omhoog. Daar zijn we natuurlijk blij mee.” Van Lierop
slaat ook een bruggetje met het
evenement dat hij met zijn bedrijf sponsort. “Net als de Lentetuin kunnen wij bouwen op een
trouwe en vaste groep vrijwilligers. Dat is prachtig om te zien.”

Werkpak
In de zomermaanden verruilt
Van Lierop voor twee maanden
zijn maatpak voor een, zoals
hij het zelf noemt, werkpak.
“Dan sta ik op het land en in
de schuur als we de Fritillaria’s
gaan oogsten en bewerken. Dat
vind ik prachtig om te doen.
De combinatie met het werk in
de overige maanden voor Van
Lierop Adviesgroep is perfect.”
Samen met de Gebr. Berbee heeft
Van Lierop voor de Lentetuin een
gecombineerde inzending en
niet zonder succes. Verschillende prijzen werden de afgelopen
jaren gewonnen tijdens de
bolbloemenshow.

Twee bestuursleden nemen na dit jaar afscheid
van de Lentetuin Breezand. In deze krant komen
deze toppers - Wendy Houdijk en Arjan Berbee die zich jarenlang voor de Lentetuin hebben
ingezet aan het woord.

Wendy Houdijk

Voorbereiding van de komst
van koning als hoogtepunt
Naam: Wendy Houdijk / Leeftijd: 34 jaar/ Woonplaats: Anna Paulowna/
Beroep: Eigenaresse van Veer, een koffie- en theehuis in Anna Paulowna/
Bestuursfunctie: Secretaresse/Favoriete bloem: Iris en tulp
‘Als secretaresse van de bolbloemenshow bestonden mijn taken uit het versturen van mailings,
notuleren tijdens vergaderingen, inkopen van prijzen, maken van doorloopkaarten, biefstuk bakken regelen et cetera. De week voorafgaande de Lentetuin, maar zeker ook tijdens het evenement en de bijbehorende werkzaamheden vond ik het leukste om te doen. Ik kijk positief terug op mijn bestuursperiode. De afgelopen jaren hebben wij een slag in de professionalisering
gemaakt. Het is mooi om te zien hoe verschillende personen zich belangeloos inzetten voor
één doel. Mijn hoogtepunt? Dat is toch wel de voorbereiding van de komst van koning
Willem-Alexander geweest.’

sportieveling Matthé van Lierop
in ‘zijn’ Zwaluwvluchthal.

Arjan Berbee
‘Groepsgevoel
ga ik missen’
Naam: Arjan Berbee / Leeftijd: 33 jaar / Woonplaats: Anna Paulowna /
Beroep: Maintenance Engineer bij Tata Steel in IJmuiden
Bestuursfunctie: Opbouw van de bolbloemshow/ Favoriete bloem: Tja, dat is voor
mij een lastige vraag. Ik ben zelf niet echt een ‘bloembollenman’ waardoor ik daar
niet echt een uitgesproken mening in heb. Mijn schoonvader teelde in het verleden
het tulpensoort ‘Menton’. Dit vind ik een mooie tulp.
‘Tijdens mijn periode bij de bolbloemshow heb ik veel vrijwilligers en inzenders leren kennen.
De persoonlijke omgang met deze mensen, de gezellige sfeer en het groepsgevoel tijdens de
opbouw en daadwerkelijke show is hetgeen waar ik zeer veel voldoening uit heb gehaald. In
mijn functie zorg je ervoor dat er van de gebouwen en objecten bouwtekeningen worden gemaakt. In nauwe samenwerking met een zeer enthousiaste groep gepensioneerde timmermannen worden deze gebouwen gemaakt. Daarnaast moeten er veel materialen geregeld worden bij
sponsoren en bedrijven. Tijdens de daadwerkelijke opbouw in de ZAP hal zorg ik ervoor dat de
vele vrijwilligers en inzenders zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen, in een goede sfeer.
Het groepsgevoel tijdens de opbouw en show is hetgeen wat ik zal gaan missen. Het is namelijk
uniek dat je met zoveel vrijwilligers zo’n mooi en groot evenement kan neerzetten. Mijn persoonlijke hoogtepunt van mijn periode bij de bolbloemshow is de enorme waterpartij met daarover
de Tower Bridge in het thema ‘Liefs uit Londen’. Deze waterpartij aanleggen zonder lekkage is
een enorme uitdaging, zeker als je weet dat er veertig centimeter water in een bak van ongeveer
veertig bij zes meter stond. Tijdens de opening stond Inge de Bruijn op deze brug en gaf dit
een zeer trots gevoel. Mogelijk komt het echte hoogtepunt wel tijdens de opening van de aankomende show. Met koning Willem-Alexander als opener, moet dit wel het hoogtepunt worden.’
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PROEFDRUK

Gemeente: Bergen
Object: Prins & Koster

Datum: 05
00 - 12
00 - ’07

Habijt 99
1613 DP, Grootebroek

VRIJBLIJVEND
INLOOPSPREEKUUR
Ons kantoor heeft ruime kennis en ervaring op vele
rechtsgebieden, onder andere:

%FO)FMEFS

4DIBHFO

#FSHFO

personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen)

vennootschapsrecht / aansprakelijkheidsrecht / bouwrecht
%PSQTTUSBBU,5#FSHFO
arbeidsrecht / huurrecht / strafzaken en incassozaken
JOGP!QSJOTFOLPTUFSBEWPDBUFOOMXXXQSJOTFOLPTUFSBEWPDBUFOOM

Kantoor Schagen:
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur
Adres: Loet 45 Schagen / 0224 - 29 91 33
Kantoor Den Helder:
Iedere donderdag van 18.00 tot 20.00 uur
Adres: Middenweg 168a / 0223 - 62 00 00
info@prinsenkosteradvocaten.nl

< Accoord:

Tel.: 0228 - 321405
Mob.: 06 - 53563203

Zandvaart 41
1764 NK Breezand
0223 - 523 414

• koeling
• verwarming
• elektra
Kruiswijk 18,
1761AR Anna Paulowna

Tel. 0223 - 521222

www.prinsenkosteradvocaten.nl

< Accoord na wijziging:

...............................................................

...............................................................

(handtekening)

(handtekening)

< Niet accoord
(graag nieuwe proefdruk)

Energielabels
Energiebesparingsrapporten
Bouwtechnische keuringen
Klein onderhoud woningen
Interieurbouw

Groteweg 9
1756 CK ‘t Zand
Tel. (0224) 592801
Fax (0224) 592809

EXPORT - IMPORT OF FLOWERBULBS BV

www.vws-flowerbulbs.nl

 0223-522644
 info@vermairebreezand.nl

of

www.vermairebreezand.nl

J.C. de Leeuwweg 23
1764 NG Breezand
Tel. (0223) 525000
Fax (0223) 525009

info@timmerbedrijfbeelen.nl
www.timmerbedrijfbeelen.nl
Tel. 0223 522 478

BRUyN
MACHINE
industrie

*
Bemiddeling en taxaties van
landerijen, gebouwen en
bloembollenkramen
*
Advies in
bedrijfsopvolging
*

Telmachines +
LEESBANDEN
Tel. 0228 - 541 635

Compost, natuurlijk beter !
Firma J.C. Overdevest
Middenweg 18
1764 KL Breezand
0223 522551
www.overdevestbreezand.nl
overdevest.breezand@hotmail.com

KUNSTMEST OP MAAT
Sint Maartensweg 48
1752 AB Sint Maartensbrug
Tel. 0224 - 561213

• Kunstmest: los, bulk, bigbags of zakgoed
• Stikstof- en kali-analyses
• Zaaizaden, groenbemesters, plastics
Ook voor de particulier verkrijbaar:
meststoffen, diervoeders, tuinzaden
en gewasbeschermingsmiddelen.

www.dekker-meststoffen.nl

Overtref jezelf
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De Lentetuin Breezand bedankt ZAP voor het gebruik van de
accommodatie en natuurlijk ook de vrienden van ZAP:
Datel Electronics, Tuincentrum P. Hollander, Slagerij Ottens, Mr. W.C.M. Baalman
notaris, Van Lierop adviesgroep, Schepers keukendesign, Technisch installatiebedrijf
Rood bv, Loodgieters bedrijf Dick Vaars, Van Gent van der Meer Nuyens, Rabobank,
Hilverink, Andre Molenaar, Bouwbedrijf F.X. Huiberts, Van Grieken automatisering,
OMNYACC, Vermaire Breezand, Koopman & Co, Tetrix, Holland Staal,
Garage A. Plompen, Van der Plas, Drukkerij ROWA, Idema installatieservice,
Van Westen Elektro bv, Van Kampen, DIO Anna, Kapiteyn, Olof Schuur bv, ABN Amro,
Hollands Noordkop, Haarlijn 10, Jan Bakker, Hubo Broers, Woningbouwvereniging
Anna Paulowna, Veko Lightsystems en Agratechniek bv.

Zet samen met uw club de bloemetjes
buiten en doe mee met...

clubsparen
Doe mee als je je club een warm hart toedraagt
en vraag de gratis spaarkaart vandaag nog aan!
Kijk op www.aviamarees.nl/clubsparen voor
meer informatie en welke clubs al meedoen en
samen sparen.

AVIA Marees • Havenweg 14 • Kolhorn • info@aviamarees.nl • www.aviamarees.nl

Wij houden van Ooranje!
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen - www.engelhoorservice.nl
ZO HOORT HET

 Onderhoud en reparaties aan
trekkers en agrarische machines
 Reparaties op locatie
 Onderdelen
 Hydrauliekslangen persen
 Nieuwe kopmachines
 Metaalbewerking
 Lakspuitwerkzaamheden
VERMECO BV - Kreekweg 6 - 1764KK Breezand - info@vermeco.nl
Telefoon: 0223-521061 - Mobiel: 06-20703342
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Het voorjaar
begint
bij Tuincentrum Hollander

Vanaf zondag
1 maart weer elke
zondag geopend!

Zondag geopend
11.00 - 17.00 uur
Openingstijden:

Wekelijks verrassende
aanbiedingen!

Ook voor uw Tuinaanleg
Schorweg 99b • Breezand • tel: 0223 - 52 24 38 • www.tuincentrumhollander.nl

ma. 13.00 - 17.30 uur
di. t/m vr. 8.30 - 17.30 uur
za. 8.30 - 17.00 uur

Alles voor
huis, tuin,
terras en dier

WINDFJORD HOLLAND
Tijdens de Lentetuin Breezand presenteert Windfjord een
prachtige collectie Noorse truien en vesten uit Noorwegen,
en een collectie handgebreide vesten uit Nepal.
En omdat de lente in aantocht is vindt u bij ons een aantal
speciale aanbiedingen met hoge korting
www.norwegianpullovers.com
06-10065939
info@windfjord.nl Gerard Kampert en Maaike Bouwman

HOUTEN KOZIJNEN, SCHUIFPUIEN, RAMEN EN DEUREN
VOOR NIEUWBOUW, RENOVATIE EN VERBOUW.
HOUTEN KOZIJNEN, SCHUIFPUIEN, RAMEN EN DEUREN
BEL VRIJBLIJVEND VOOR
EEN AFSPRAAK !
VOOR NIEUWBOUW, RENOVATIE EN VERBOUW.
BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN AFSPRAAK !

Koning Willem II weg 8
1756 BH ‘t Zand
Koning Willem II weg 8
Zand
Telefoon 0224 591 324 1756 BH ‘tTIMMERFABRIEK
TIMMERFABRIEK
Telefoon 0224 591 324
www.timmerfabriekdoedens.nl
www.timmerfabriekdoedens.nl DOEDENS B.V.

DOEDENS B.V.

't ZAND TEL: 0224
591324
't ZAND
TEL: 0224 591324

Koning Willem II-Weg 8
1756 BH ‘t Zand
Telefoon 0224 591 324
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UIT in de feesttent
Terugblikborrel

Programma Terugblikborrel

7 maart
zaterdag
nloop

16.45 uur	I
Woordje
17.00 uur
ceremoniemeester
Openen buffet en
uur
5
17.0
kinderentertainment
van start
Kroontje op,
uur
0
17.3
kroontje af
(quiz met gehele
publiek)
eten
17.45 uur	Tijd voor wat te
ken
drin
en
Wie wordt Koning
18.45 uur
Lentetuin van alle
(ex-)voorzitters?
publiek
19.15 uur	Muzikant door
liere
regu
t
Star
uur
.00
0-21
20.0
feestavond

35 jaar Lentetuin wilden we
niet zomaar voorbij laten
gaan. Daarom nodigen we
u graag uit om met ons terug te blikken op al die jaren
Lentetuin tijdens de Terugblikborrel op zaterdag
7 maart. De borrel vindt
plaats in het restaurant
vanaf 16.45 uur.
Jong en oud kan deelnemen aan ‘Kroontje op,
kroontje af’ om te testen
wat jij eigenlijk weet van
de historie van de Lentetuin. De ceremoniemeester
zal voorgaan in deze gezellig middag en avond. In
de quiz ‘Wie wordt koning
Lentetuin?’ wordt de kennis en herinnering van de
(ex-)Lentetuinvoorzitters
op de proef gesteld. De
teams – opgesplitst in de voorzitters van de Expo en de voorzitters
van de Bloembollenshow – strijden
in de quiz om de titel ‘Koning Lentetuin’. Deze spannende en gezellige aangelegenheid biedt tussen
de quizen door alle tijd om terug
te blikken onder het genot van

Samen terugblikken
op 35 jaar Lentetuin

Vrijdagavond
Intieme aftrap
De Lentetuin feestavonden worden afgetrapt met Judith’s
Pianoshow. De pianoshow staat bol van muzikaliteit en entertainment. Een combinatie van pop, rock, soul/motown, danceclassics en
Nederlandstalige meezingers zullen door de feesttent galmen. Ook
biedt Judith de gelegenheid om te spelen wat het publiek wil horen.

Judith’s Pianoshow bestaat uit zangeres/pianiste Judith Wognum
Foto uit

1988

een stampotbuffet, muziek van
Gerard Borst en
magische entertainment van
Mario Magic voor de kleintjes.

Magische entertainment
voor de kinderen
Kinderen kunnen tijdens de Terugblikborrel genieten van de trucs van
beroepsgoochelaar Mario Magic.
Mario Magic begeeft zich de gehele borrel tussen het publiek
om jou zijn verrassende trucs te
la-ten zien. Zijn verrassende acts

zijn vingervlug en worden op humoristische wijze gebracht. Niet
voor niets heeft Mario Magic onlangs de eerste prijs mogen ontvangen voor ‘komisch goochelen’.
Wil jij je ook verbazen over de
magische trucs van Mario Magic?
Kom dat naar de Terugblikborrel!

Voor wie?
De Terugblikborrel is voor alle huidige en oud-bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen
bij de Lentetuin. Ook de partners
en kinderen zijn van harte uitgenodigd. Bezoek jij al jaren jaarlijks
de Lentetuin? Ook dan is de Terugblikborrel voor jou. De entree is gratis, dus ook op de dag zelf mag en
kun je altijd nog komen.

Eettickets
Om inzichtelijk te krijgen hoeveel
bezoekers er komen meeeten en borrelen, kunnen
belangstellenden in de
dagen voorafgaande de
Terugblikborrel bij de Infostand op de Expobeurs
alvast een ‘eetticket’ ophalen. Om 17.00 uur staat
tijdens de aftrap van de
Terugblikborrel een overheerlijk stamppotbuffet
voor alle deelnemers van
de Terugblikborrel klaar in
het restaurant. Uiteraard wordt alcohol op deze middag uitsluitend
geschonken aan personen boven
de 18 jaar.

Tot zaterdag
7 maart!

De vele gezichten van Fooddelicious
Sjaak Nijssen en Ivan Louer van cateringbedrijf Fooddelicious staan in de
startblokken. Voor het vierde jaar op rij verzorgt het bedrijf de catering op
de Lentetuin. De aankleding gaat dit jaar in stijl gebeuren met het oog op
de rijke historie. “Er komt een mooie fotocollage te hangen met daarop de
geschiedenis van de Lentetuin”, vertelt Louer. “Daarnaast passen wij zoals
altijd onze presentatie aan het tijdstip van de dag aan, zodat onze service
aansluit bij de wensen van de bezoekers.”
Die presentatie vereiste dit keer
nog meer voorbereiding gezien het
Koninklijk thema. De uitgebreide
lunchkaart sluit daar nu echt op aan.
Koks van partycentrum-restaurant
Brekers uit Groote Keeten werken
hiertoe samen met medewerkers
van Fooddelicious. Nieuw dit jaar is
een afgebakende ruimte voor standhouders en inzenders. “Zij kunnen
van 17.30 tot 19.30 uur eten in het
standhouderrestaurant”,
vervolgt
Louer. “Iedere avond staat er een

Programma

ander gerecht op het menu. Zo hebben zij een rustmoment.”
Topsport
Louer staat met zijn personeel voor
een mooie uitdaging. Zondag 1
maart beginnen zij met met de
voorbereidingen en het opbouwen
voor de Lentetuin. “Het is topsport”,
weet Louer uit ervaring. Het spannende aan de opdracht is dat zijn
team te gast is in Breezand, al kun
je de service en kwaliteit die wordt

geleverd ook zien als een bedrijfspresentatie. “Omdat de uitdagingen veranderen met het tijdstip van
de dag, is de Lentetuin voor ons een
prachtig affiche om te laten zien
hoe veelzijdig wij zijn. Zo verandert
het restaurant in de avond naar een
kroeg. De volgende ochtend moet
alles weer gereed zijn om bezoekers
een kopje koffie met een Koninklijk
gebakje aan te kunnen bieden. De
Lentetuin is een uniek evenement
met niet alleen veel bezoekers, maar
ook heel veel vrijwilligers. Als je de
passie en gedrevenheid ziet bij al
deze betrokkenen, dan zijn wij blij
om terug te komen en ons steentje
bij te dragen aan de Lentetuin.”

en drummer/zanger Joeri de Jong. Judith treedt sinds 1995 op als
professioneel zangeres/pianiste. Hiernaast is zij zangdocente op het
Conservatorium Alkmaar. Joeri is sinds tien jaar actief als professioneel
drummer en runt daarnaast zijn eigen opnamestudio. Judith en Joeri
spelen al ruim tien jaar met elkaar en hebben samen reeds honderden
bedrijfsfeesten, bruiloften, gala’s,
dinnershows, festivals en openbare
locaties succesvol van muziek voorzien.
Bij een optreden van Judith’s
Pianoshow heerst een intieme sfeer.
Het publiek wordt uitgenodigd om te
dansen en te zingen, soms zelfs op het
podium! De interactie met het publiek,
de honderd procent live gespeelde
muziek en het veelzijdige repertoire
maken Judith’s Pianoshow geschikt voor ieder feest!

Dansend eindigen
Het laatste uurtje is het zeker dansen geblazen: dj Nick Molenaar
sluit de avond af met een uitlopende mix van hits.

Zaterdagavond
Het feest begint dit jaar al vroeg. Direct na de Terugblik borrel blijft
de Lentetuin deze avond een beetje terug in de tijd met een 80’s 90’s
party. Dj Tommy is deze avond de muzikale gangmaker.

Direct na de Terugblikborrel blijft de Lentetuin een beetje terug in de
tijd met een 80’s 90’s party. Dj Tommy is deze avond de muzikale
gangmaker en start om rond 21.00 uur met draaien van de beste
muziek uit de jaren 80 & 90. Maar ook hier en daar een uitschieter naar
de 00’s en Top 40. Garantie dus voor een groot feest!

Zondagmiddag
Het Pettemerkoor ‘De Laatste
Druppel’ zingt zondag vanaf
14.00 uur onder leiding van
Cees Langedijk. Het koor dat al
vijftig leden bestaat, zingt
Nederlandstalige luister- en
meezingliedjes

Maandagavond
Peter Meijer sluit de feestavonden gezellig af. De zingende
tegelzetter heeft al menig feestje tot een super geheel doen laten
ontstaan. In de regio is hij bekend van optredens op kermissen, popweekend en in de Schager horeca. Het grote podium kent hij door ‘de
Subtoppers’ waar hij jaren in gezongen heeft.

Al 35 jaar
Lentetuin
Breezand

en Rabobank
is trouwe
sponsor.

Lentetuin belangrijke verbindingsschakel voor bedrijven.
Marco Dorsman, Bas Apeldoorn en Pieter Vlaar 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. Wij kijken er weer naar uit!"

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de Lentetuin Breezand!
Een aandeel in elkaar

