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Wilt u uw kunstgebit laten vervangen?
Een plaatje, frame of implantaten voor een klikgebit?

Bij Van der Linden Tandtechniek kunt u altijd terecht voor:

Gratis gebitscontrole

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is een specialist in uitneembare constructies in de mond.
Dit houdt in dat hij niet alleen gespecialiseerd is in de volledige protheses
maar ook in protheses op implantaten, het zo genoemde klikgebit. Ook maakt

Een nieuw kunstgebit
Reparaties

(klaar terwijl u wacht)

de tandprotheticus partiële protheses (plaatjes) en frames.
Bij Van der Linden Tandtechniek zijn er twee tandprothetici werkzaam. Rik en
Koen hebben alle kennis in huis om samen met u tot een perfect passend
gebit te komen. U bent van harte welkom in de praktijk.

Alle vragen over uw gebit!

Grotewallerweg 1e
1742NM Schagen
0224 – 59 18 82
www.vanderlindentandtechniek.nl

Van der Linden Tandtechniek heeft contracten
met alle grotere zorgverzekeraars
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Vier de lente!
Dit jaar groeien duizenden tulpen, narcissen, krokussen,
hyacinten, calla’s, lelies en andere bijzondere
bolgewassen op de bodem van de zee. De mooiste,
overdekte bolbloemenshow van Nederland heeft dit jaar
namelijk als thema ‘Duik in de onderwaterwereld’. Naast
de bloemenpracht is er een Voorjaarsbeurs Expo en de
Agri Vakbeurs. Wat u daar vindt? Pannen, zeepjes, lekker
eten, snoeischaren, mechanisatie, dienstverlening voor
de agrarische sector en nog heel veel meer. Ook aan de
kinderen is gedacht. Er is een gezellige kindertent met tal
van activiteiten. Hebben we het restaurant al genoemd
voor heerlijke versnaperingen? De Lentetuin Breezand
is een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om een
feestje te vieren op de feestavonden met live muziek.
Kortom: er is genoeg te doen en te beleven. Kom naar de
Lentetuin Breezand en vier de lente!

Woensdag 28 februari
15.00 uur: Officiële opening voor
genodigden (De Lentetuin is deze dag niet
geopend voor bezoek)

Donderdag 1 maart
10.00 - 17.00: Kindertent geopend
13.00 - 17.00: Schminken in de kindertent
20.30: Ondernemersavond voor ondernemers
uit Hollands Kroon

Vrijdag 2 maart
09.45: Inloop exporteursochtend
voor genodigden
10.00 - 17.00: Kindertent geopend
13.00 - 17.00: Schminken in de kindertent
15.00 - 21.00: Soortenkenniswedstrijd om de
Koopman en Co Zandhaastrofee
Tussen 19.00 en 19.30: Inleveren
Hyacintenactie in ZAP-kantine
20.00 - 01.00: Feestavond met
DJ Marcel Meijer en Woodworks (18+)

Zaterdag 3 maart
10.00 - 17.00: Kindertent geopend
13.00 - 17.00: Schminken in de kindertent
20.00 - 01.00: Feestavond met DJ Berry en
Band with Benefits (16+)

Zondag 4 maart
10.00 - 17.00: Kindertent geopend
13.00 - 17.00: Schminken in de kindertent

Maandag 5 maart
19.30: Uitreiking Koopman & Co
Zandhaastrofee en uitreiking Hyacintenactie
20.00 - 00.00: AfBrekers avond
(alle leeftijden)

Openingstijden
Donderdag 1 maart
Vrijdag 2 maart
Zaterdag 3 maart
Zondag 4 maart
Maandag 5 maart

10.00 - 21.00
10.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 20.00
10.00 - 19.00

De Voorjaarsbeurs Expo sluit dagelijks
een uur eerder.

Entreeprijzen
Volwassenen 		
Kinderen (4 t/m 12 jaar)

€ 6,50
€ 3,00

Locatie en route
Ceresplein 1, 1764 HD Breezand
Openbaar vervoer
Vanaf het NS-station van Anna Paulowna
rijdt dagelijks tussen 09.30 en 19.00 uur een
gratis pendeldienst. 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 borden langs de weg de route aan
naar de Lentetuin Breezand. Rondom
het evenement is parkeren gratis. Let
op de borden en aanwijzingen van
verkeersregelaars.

Meteoroloog opent Lentetuin

Colofon
Lentetuinkrant 2018, 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.

Meteoroloog Reinier van den Berg opent dit jaar de
Lentetuin Breezand. Hij is jarenlang weerman geweest
bij RTL4 en weet dus alles over het klimaat en dus over
water. Reinier spreekt met passie en overtuiging over
het weer en het klimaat. Hij was als tiener er al van
overtuigd later weerman te worden, en dat werd hij.
In 1989 kwam hij op tv. Eind januari
is hij na 32 jaar gestopt als
weerman. Maar het weer zal
altijd een passie van hem blijven.
Reiniers grootste drive is
mensen inspireren om
de kans en uitdaging in
duurzaamheid te zien.
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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

Vanaf zondag
5 maart weer elke
zondag geopend!
Wekelijks verrassende
aanbiedingen!

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

Agrarische dienstverlening

Kwaliteit - Service
Samen bereiken
we meer
U als bloembollenteler en/of broeier
bent continu bezig met ondernemen en

Advies op maat
Vakbekwaam

innoveren. De specialisten van Agrifirm
zijn hierin uw sparringspartner. Samen
met u de bedrijfsvoering bespreken en
kennis delen. Dichtbij en betrokken.
Agrifirm is een coöperatie en biedt alles

In- en verhuur land - Groenvoorzienning

wat nodig is voor de teelt van gewassen:
van gewasbescherming en meststoffen

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

tot bollennetten, bloempapier, aquatrays
en zaaizaden.

Agrarisch Loon bedrijf M. Konijn B.V.

Meer informatie

Belkmerweg 115 • Sint Ma artensvlotbrug •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

Kijk voor meer info op www.agrifirm.nl

www.facebook.com/sintmaartensvlotbrug
AFP ADV BLOEMBOLLEN 128x185 01-18.indd 1

01-02-18 09:07
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hun vruchten van. “De bedrijven
hebben hun zaken zo goed op orde.
Groot voordeel hiervan is dat de
informatievoorziening van klant naar
de bank sterk is verbeterd. Iedereen
kan daardoor op maat bediend
worden. De rol van accountmanager
wordt hierdoor meer financieel
regisseur. De meest wenselijke
klantoplossing
wordt
hierdoor
geboden. De bank kan gebruik maken
van Europese investeringsfondsen.
Hiernaast werken we ook met
groenfinancieringen of bijvoorbeeld
landbouwgarantie
voor
snelle
groeiers”, licht Koopman toe. “We
kunnen veel meer de diepte in, omdat
we zien dat kwekers een duidelijke
missie en visie hebben en deze goed
hebben onderbouwd.”

Bas Apeldoorn (40) en Peter
Koopman (55) weten als
geen ander wat zich afspeelt
in de bloembollensector. De
accountmanagers van Rabobank Kop van Noord-Holland
hebben zich het afgelopen
jaar volledig toegespitst op
dit werkgebied en dat loont:
“Zeventig tot tachtig procent
van onze portfolio bestaat
nu uit bloembollenkwekers,
daarom kunnen wij ons ook
echt specialiseren”, aldus
Apeldoorn.

H

ij vervolgt: “Het was een
bewegelijk jaar in de sector.
De volatiliteit van de verschillende
gewassen is flink toegenomen.
Zo zijn er grote verschillen in de
opbrengsten van voorjaarsbloeiers
ontstaan wegens de droge periode
en is er bijvoorbeeld bij de lelies een
overaanbod ontstaan. Er zijn sterke
verschillen in de resultaten. De bank is
er dan om samen met de ondernemers
tot oplossingen te komen”, vertelt
Apeldoorn. “De markt is zo breed,
dat maakt het zeer interessant”,
vult collega Koopman aan. Het is

dat te onderzoeken”, aldus Apeldoorn
over de studie waarvan de resultaten
rond Moederdag gepubliceerd zullen
worden. “Daar hebben wij hele
hoge verwachtingen van”, spreekt
Koopman uit. “Enkele klanten van
ons, met een duidelijk visie, zijn
Onderzoek
Ook naar de toekomst wordt gekeken. geïnterviewd. We hopen dat die visie
Momenteel loopt er vanuit de bank vertaald kan worden in dit rapport.”
een onderzoek naar het vooruitzicht
van de tulp. “De afgelopen jaren is de Professionalisering
tulpenbroeierij enorm gegroeid. Wij De bloembollensector loopt op
willen weten waar de grenzen in de professionaliseringsniveau al flink
markt liggen. Vanuit Rabo Nederland voor op andere agrarische sectoren,
hebben wij een budget gekregen om daar plukken ook de financiers

Duurzaamheid
Elke financieringsaanvraag wordt
individueel beoordeeld door de bank.
“We vinden het belangrijk dat de visie
van een bedrijf past bij de Rabobank.
We willen graag voorsorteren op de
duurzaamheid. Wij hebben meer
middelen om deze klanten verder
te helpen als zij zelf een duurzame
bedrijfsvoering hebben.” Voorlopig
zal de markt nog flink blijven groeien.
Onlangs bleek dat Nederland de
op twee na grootste agrarische
exporteur is van de wereld, daarvan
is het overgrote deel sierteelt: “De
schaalvergroting blijft doorzetten.
En wij willen graag een rol blijven
spelen in de groei van de sector”, sluit
Koopman af.

ik 50/50 op de inkoopafdeling van de
droogverkoop en in de calla-veredeling.
Ik richt me nu volledig op de calla’s,
want inmiddels ben ik naast veredelaar
ook accountmanager. Ik verkoop callaknoppen aan broeiers in Nederland
en in andere landen binnen Europa.”
Bij de Koopman & Co Zandhaastrofee
moeten deelnemers vier van de zeven
onderdelen invullen. Naast calla’s scoort
Groenendijk goed op de onderdelen
droge en bloeiende bijzondere
bolgewassen, tulpen en hyacinten.
“Sinds twee jaar doe ik aan alle zeven
onderdelen mee. Puur om mezelf uit te
dagen en uit nieuwsgierigheid. Ik ben
benieuwd naar het aantal strafpunten.
Verder probeer ik ook mee te doen
aan de Tulpenkeuringen, al lukt dat
vanwege werk en andere verplichtingen
niet altijd.

Over de vraag wie hem kan stoppen,
antwoordt hij duidelijk: “Dat moet
Gonny van Saase worden. We zijn
heel erg aan elkaar gewaagd. Zij moet
weer een keer winnen, ze komt al
dichterbij. Vorig jaar was het verschil
maar één punt. Ik word natuurlijk
zelf het liefst eerste, maar het is niet
zo dat ik het een ander niet gun. Dat
was vorig jaar wel anders. Ik wist dat
je na drie keer winnen de wisselbeker
mocht houden. Dat was toen een doel
geworden! ” Een uitdaging wacht voor
Groenendijk ook bij het onderdeel
bedrijven-trio-competitie. Vorig jaar
eindigde hij met Kapiteyn op een
tweede plaats, achter Van Woesik
Veredeling. “Het is alweer drie of vier
jaar geleden dat we die prijs hebben
gewonnen. Daar moet dit jaar maar
verandering in komen!”

Links Bas Apeldoorn en Peter Koopman
belangrijk om alle ontwikkelingen
in de gaten te houden. De Lentetuin
Breezand speelt daar een belangrijke
rol in. “Door met de klanten te blijven
praten weet je precies wat er speelt.
We proberen iedereen daarom één à
twee keer per jaar te bezoeken. En we
zien bijna alle kwekers op de Lentetuin
Breezand.” Daarnaast worden er
netwerkbijeenkomsten gehouden en
worden beurzen bezocht. “Als Agribank
hebben wij het voordeel dat we kennis
hebben van de diverse schakels in
deze sector”, vertelt Apeldoorn. “We
hebben veel overleg met andere

lokale banken, die bijvoorbeeld meer
gespecialiseerd zijn in export of de
tulpenbroeierij. We zijn er niet alleen
als financier, maar kunnen ook partijen
bij elkaar brengen.”

Winnaars uit het verleden
2017: Bas Groenendijk
2016: Bas Groenendijk
2015: Bas Groenendijk
2014: Jeffrey van Woesik
2013: Robert van der Hulst
2012: Gonny van Saase
2011: Jeffrey van Woesik
2010: Jeffrey van Woesik

Bas Groenendijk met de trofee van 2017 en naast hem nummer twee Gonny van Saase

Bas Groenendijk (28) won vorig jaar
de Koopman & Co Zandhaastrofee
voor de derde opeenvolgende keer.
Dankzij deze knappe prestatie mag
hij de wisselbeker houden. “De
trofee heeft een mooie plek in mijn
nieuwe woning gekregen”, zegt de
inwoner van Breezand trots. “Iedere
keer als ik mijn huis binnenstap dan
word ik eraan herinnerd. Ik ben er
trots op!”

toen ik de eerste foto’s van tulpen
zag met hun naam eronder”, vertelt
Groenendijk. “Het trok mijn aandacht
en ik had al snel interesse in het
bloembollenvak. Dat werkt zeker
in je voordeel bij deze wedstrijd.
Samen met mijn maatje Thijs van
den Berg gingen we de namen van
soorten leren. Mijn tactiek was om
eerst aan de hand van de kleur de
bloembollen te leren en later deelden
we het in categorieën in. Op de één
ijn kennis voor de bloembollen- of andere manier onthield ik het.” De
soorten vergaarde hij al op jonge kenner maakte daarbij geen gebruik
leeftijd. “Ik was een jaar of twaalf van pen en papier, maar beschikt

Z

over een fotografisch geheugen. Ter
voorbereiding op de Zandhaastrofee
is hij de donderdag en vrijdag
nagenoeg de hele dag op de Lentetuin
Breezand te vinden. “Haha, ja dan
ben ik aan het studeren. Inmiddels
doe ik heel wat jaren mee en is het
meer het geheugen opfrissen. Bij
deze soortenkenniswedstrijd speelt
ervaring zeker een rol!”
Veredelaar van calla’s
Groenendijk werkt sinds 2013 bij
Kapiteyn. “Ik heb daar altijd een duofunctie gehad. Tot augustus 2016 werkte

De soortenkenniswedstrijd om de
Koopman & Co Zandhaastrofee vindt
plaats op vrijdag 2 maart van 15.00
tot 21.00 uur. Om mee te doen aan de
hoofdprijs moeten deelnemers aan
minstens vier van de zeven onderdelen
meedoen. Wanneer op meerdere
onderdelen
wordt
meegedaan,
dan vallen de slechtste onderdelen
automatisch 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
(t/m 20 jaar). Voor de winnaars van
ieder onderdeel zijn diverse prijzen
beschikbaar gesteld. De prijsuitreiking
vindt traditiegetrouw plaats op
maandag 5 maart om 19.30 uur, de
slotavond van de Lentetuin Breezand.
De organisatie van de Zandhaastrofee
is in handen van Tulpenkeuring
Breezand.
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Abbestederweg 30B
1759 NB CALLANTSOOG | HOLLAND
Tel.nummer Bart:
Tel.nummer Tom:
E-mail:

+31 (0)610922015
+31 (0)653672173
info@exporttractors.nl

www.exporttractors.nl

TE KOOP GEVRAAGD

IR G

INGENIEURSBUREAU RIJNDERS & DE GROOT

Harry de Groot
registerconstructeur

Voor export alle types

- Massey Ferguson
- John Deere
- Same
- Universal / UTB

- Landini
- Ford
- Fiat
- Zetor

0223 52 37 45
info@irghk.nl
Medio mei 2018 verhuizen wij naar
Charlottaring 6 te Anna Paulowna!

Schade, roest of mankementen geen bezwaar. U kunt alles aanbieden!

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

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

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

Fa. P. Muntjewerf & Co.
Molenvaart 543A

Compostering

1764 AV Breezand

Transport

Tel.: 0223-521355

Containervervoer

Fax: 0223-523046

Mobiele kranen

info@famuntjewerf.nl

Kuubskistenvervoer

Frank mobiel:

Verkoop organische

06-53130685

meststoffen

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

SteigerS • ladderS • trappen
Scherp geprijSd en Snel geleverd
0224 - 21 22 80

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de lentetuin.

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

Benieuwd naar ons werk?
Kijk op onze projecten!
www.agrofocus.nl

Welkoop Anna Paulowna. Kerkweg 5a

ingenieurs voor groei

De schakel tussen uw
product en techniek

Spanbroekerweg 144, 1715 GT Spanbroek - Tel.: (0226) 35 24 39 - info@agrofocus.nl
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De kindertent is donderdag tot en met zondag
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Informatieborden wijzen u de weg naar het speelparadijs,
dat aan de Voorjaarsbeurs vast zit.

Wat valt er te beleven?
•
•

Laat je schminken!
Knutselen, tekenen en
spelletjes
• Springkussen
• Ballenbak
• Spiraalspel voor kids
met stalen zenuwen
• Puzzeltocht voor de
oudere kinderen
• Bewonder de foto’s
	van AP Fotografie

Sanne Koopman-van Dorp (30) uit Anna Paulowna is ook dit
jaar in touw voor het kinderentertainment op de Lentetuin
Breezand. Samen met Rosemarie van Bentum (AP Fotografie)
en de enthousiaste leidsters van Kappio Kinderopvang
organiseren zij het nodige vermaak voor de jongste
Lentetuinbezoekers.
Een knutselhoek, schminken, een ballenbak en een heus
springkussen met waterfiguren; ook dit jaar is er weer
genoeg kinderentertainment te vinden op de Lentetuin
Breezand. Hiervoor is de creatieve en enthousiaste input van
organisatietalent Sanne (Regelsammy) onmisbaar. Bij het grote
publiek is Sanne bekend als Clown Sammy, maar bezoekers
van de Lentetuin hebben haar de afgelopen jaren ook voorbij

Ook dit jaar krijgen leerlingen in
de regio de kans om een hyacint te
broeien. Doe jij ook mee? Zorg dat
de hyacint prachtig bloeit en wie
weet win je een mooie
prijs. Inleveren kan op
vrijdag 2 maart tussen
19.00 en 19.30 uur in de
ZAP-kantine. Bij het
inleveren krijgt iedere
deelnemer een zakje
snoep. De prijsuitreiking
is maandag 5 maart
om 19.30 uur.

zien komen als Trien Grabbel of Madame. “Mijn typetjes zijn zo
leuk om te spelen, omdat ik er bezoekers mee kan verrassen.
Ieder jaar wordt de herkenning door mensen die van ver buiten
de Polder naar de Lentetuin Breezand komen groter”, zo
vertelt Sanne.
Al negen jaar actief
Dit wordt de negende show dat zij bij het kinderentertainment
betrokken is. De beestjes in de kinderhoek is iets van voor ‘haar’
tijd, maar nog jaarlijks krijgt Sanne de vraag waar men de dieren
kan vinden. “Dan antwoord ik: de big staat hier en de rest is thuis
gebleven”, schatert Sanne. Ze hoopt in de voorjaarsvakantie
samen met AP Fotografie en de vrijwilligers van Kappio weer
vele kinderen te mogen begroeten op de Lentetuin Breezand.
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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

U KUNT
ONS DIT JAAR
OOK VINDEN
OP DE
LENTETUIN

Wij zijn onderdeel van de
Beddenspecialist.nl formule!
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Bemiddeling
Koelen en prepareren
Veilen
Makelaardij
Teeltadvies

CNB Florateam
Arno Kroon
Rob Paarlberg
Hein Lommerse
Paul van Bentem

CNB
Bloembollenteam
Erik Barnhoorn
Leo van den Berg
Dick de Wit
Hawikjo Wijnands
Adri van Dun
Ed Walkier
Onno Immink
Michel Longayroux
Dick de Mooy

CNB Callateam

Jan Boon

René van Marrewijk

Piet Zoutenbier

Jari Conijn

Nick Broersen

Dirk Bloothoofd

Dave van Schie

Jan Gutter

Niels Laan

CNB Lelieteam

Erwin Vriend
Henri Omta
Siebren Mantel
Martin Heemskerk
Jurgen de Graaff

CNB Hyacintenteam

Sierd Kloosterman

Bas Scholten
Stefan van der Vlugt

CNB is de grootste marktplaats voor de handel in bloembollen, knollen en vaste
planten. Onze professionals verbinden alle marktpartijen. Zo zorgen we elke dag
voor zorgeloze handel, maken we kennis bereikbaar en boeken we resultaat voor
onze klanten. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Heereweg 347

CNB Lentetuin advertentie 2018.indd 1

2160 AA

Lisse

T (0252) 43 14 31

www.cnb.nl

2-2-2018 11:49:46
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Idema Installatie Service
Laat u verrassen op onze website

voor ’n GEZOND en FIT voorjaar
Fiets mee!

Dankzij uw fiets-specialist;

Altijd mooie merken
op voorraad:
CUBE, BATAVUS, SPARTA,
RIH, FLYER, CORTINA
Nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie van alle merken ﬁetsen en e-bikes
• ongeacht waar u ze heeft gekocht •

Fietsen voor groot en klein

• in alle prijsklassen mogelijk •

Ophaal en bezorgservice

• elke dag mogelijk in overleg •

Fiets en e-bike verhuur

Accessoires, onderdelen, sportvoeding etc.
Webshop via Kooij-tweewielers.nl
Facebook = Kooij-tweewielers.nl: by jurgen
C. Keijzerlaan 2, 1761 CH Anna Paulowna | T 0223 53 33 20 | info@kooij-tweewielers.nl

www.kooij-tweewielers.nl

•
•
•
•

Tuinplannen in 2017?
VHG nakomingsgarantieregeling
Bij ons een kosteloos ontwerp
Met vrijblijvende offerte!!!
Internet: www.degroenblijver.nl
Zwanenbalg 1301 - 1788 ZC Julianadorp

DE GROENBLIJVER

Voor een tuin naar uw wens
Email: info@degroenblijver.nl
Telefoon: 06-10677746 - Fax: 0223-722675

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

zoekt u een onafhankelijke
deskundige makelaar die

uw vastgoed
laat bloeien?
dan bent u bij ons
aan het juiste adres!
0226 - 414 008

klaveragrarischvastgoed.nl
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de 18-jarige student Audiovisueel
op het Media College Amsterdam.
Het bestuur gaf het echter niet
op en kwam met een alternatief,
waarbij Kwint verantwoordelijk is
voor het filmen en de montage,
terwijl Jackie het gezicht van de
vlogs zal zijn. Met vloggen hebben
de Breezanders geen ervaring,
maar de camera is geen onbekende
voor ze. IPabo-studente Jackie is
afgelopen jaar uitverkozen tot Miss
Callantsoog en is dus wel gewend
om in de spotlights te staan. Kwint
heeft vanuit zijn studie al veel filmen monteerervaring. “Ik heb ook
al eens opnames gehad met Irene
Moors en ik heb gefilmd met 3FM
Serious Request. Dus het filmen en
monteren gaat zeker lukken.”
Vloggers-duo Kwint Kaandorp en Jackie Vermaire

Altijd al willen weten wat er achter de schermen gebeurt bij
de Lentetuin Breezand? Of nieuwsgierig wat het evenement
eigenlijk precies inhoudt? De Lentetuin Breezand is nog nooit
zo dichtbij geweest als dit jaar. Vloggers-duo Jackie Vermaire
en Kwint Kaandorp legt speciaal voor deze editie alles vast.
“We willen laten zien wat er allemaal komt kijken om de
Lentetuin Breezand tot stand te laten komen en we vragen
aan bezoekers wat ze van het evenement vinden”, vertellen
de vloggers enthousiast. Het eerste werk is al te zien op het
YouTube-kanaal van Lentetuin Breezand.

D

e organisatie wil graag een
breder publiek trekken, maar
weten jongeren vaak alleen voor de
feestavonden te bereiken. Jackie en
Kwint willen daar verandering in
brengen. Kwint was niet direct
enthousiast toen hij door de
organisatie werd benaderd. “Ik werd
gevraagd om het hele evenement
te filmen én te presenteren, maar
ik kies er bewust voor om achter
de camera plaats te nemen”, vertelt

Ontdekkingstocht
Het duo zal alle dagen op het
terrein
rondlopen,
maar
ook
de voorbereidingen hebben ze
vastgelegd. “Mensen weten totaal niet
wat er allemaal bij komt kijken om de
Lentetuin Breezand tot stand te laten
komen. Dat willen we heel graag laten
zien. Ook bij de opening zullen we
aanwezig zijn. Natuurlijk willen we de
winnaars van de mooiste bloemen
aan het woord laten, maar we zullen
ook bezoekers vragen wat ze van het
evenement vinden”, aldus de 20-jarige

Jackie die zelf al van kinds af aan de
bloembollenshow en expo bezoekt,
maar heel nieuwsgierig is wat er achter
de schermen gebeurt. Ook Kwint
kwam als kind altijd bij het evenement,
hoewel hij de laatste jaren alleen voor
de feesten aanwezig was. “Het zal voor
ons ook een grote ontdekking zijn.”
Social media
In totaal zullen er zo’n vijf á zes video’s
verschijnen. “We hebben er vooral
erg veel zin in”, vertelt Jackie “Er
gaat wel heel veel tijd in zitten, maar
het presenteren vind ik echt heel
leuk. We zijn heel benieuwd of dit
inderdaad meer jongere bezoekers
zal trekken.” Om het bereik zo groot
mogelijk te maken zullen de video’s
niet alleen op de Facebookpagina
van het evenement en Youtube te
vinden zijn. Beiden zullen ook hun
eigen Instagram-account inzetten
om bezoekers te genereren, waarop
ze gezamenlijk zo’n 1.600 volgers
hebben.
Jackie haalt inspiratie uit haar
favoriete vlogger Nienke Plas. “Ze is
altijd compleet haarzelf en dat werkt
heel goed.” Kwint kijkt graag naar de
Amerikaanse vlogger Casey Neistat,
maar hoopt met de vlogs zijn eigen
stijl te kunnen laten zien. “Dat is een
mix van allerlei invloeden, dus ik kan
niet echt één voorbeeld noemen.”

Klein

Keukenhof
Jolanda van Wensveen (57) en Martin van Setten (64) hebben niet alleen de
liefde voor elkaar als overeenkomst. Beiden zetten zich al jarenlang met
veel passie in voor EHBO-vereniging Anna Paulowna. Als dank voor hun inzet
werden ze eind januari in het zonnetje gezet en ontvingen zij het Jo Vermaire
Lentetuinboeket en een overheerlijke taart. “Dit was een complete en grote
verrassing”, zeggen de inwoners van Anna Paulowna.

De EHBO’ers met vooraan vanaf links Jo Vermaire, Martin van Setten, Jolanda van Wensveen en Frank van den Hoek
Foto: André Sonderman

S

inds de eerste editie van de Lentetuin
Breezand zijn er EHBO’ers aanwezig
en is ook Martin present. “Het is een
prachtig evenement. Helaas ben ik er
niet altijd bij geweest. Ik heb gewerkt
bij de Marine. Als ik moest varen, dan
was ik niet aanwezig. Werk gaat
tenslotte voor, al kom ik heel graag
op de Lentetuin Breezand”, vertelt
hij. “De Lentetuin Breezand - en dat
geldt ook voor andere evenementen
- is geslaagd als er niets is gebeurd
en we niks hoeven te doen.” EHBO’ers
zijn een stille kracht tijdens het
evenement, al hebben ze enkele jaren

geleden een ingrijpende gebeurtenis
meegemaakt. “Een collega heeft een
bezoeker succesvol gereanimeerd.
Een reanimatie heeft impact. Je praat
daarover met elkaar, want het heeft
invloed op je ‘ik-zijn’. Waar we meer
mee te maken krijgen tijdens de
Lentetuin Breezand is een verzwikte
enkel, een sneetje in de vinger of
ouderen die bevangen worden door
de hitte. Het stelt eigenlijk niet zo veel
voor, gelukkig!”
Bijkomstigheid
Jolanda en Martin zijn al 24 jaar een

stel. “Ik kom uit Gouda en daar hebben
we elkaar ontmoet”, zegt Jolanda.
“Vervolgens ben ik met Martin mee
naar Anna Paulowna gegaan. We
bleken overeenkomsten te hebben,
want allebei waren we EHBOvrijwilligers. Dat was een toevallige
bijkomstigheid.” Het koppel wordt
meegenomen in het EHBO-rooster op
de Lentetuin Breezand. Martin: “We
staan gemiddeld twee tot drie keer op
de Lentetuin Breezand. Er wordt een
indeling gemaakt en om de vier uur
word je afgewisseld. Zo blijf je alert
en wordt het geen sleur. We moeten

accuraat kunnen optreden mocht er
iets gebeuren.”
Totaalbeeld
Over het evenement zijn ze enthousiast.
“Wij genieten net zo als de bezoekers
doen”, vertelt Martin. “De Lentetuin
Breezand is een totaalbeeld van de
polder. Dit is een perfect visitekaartje.
Alle bloembollenkwekers laten hun
beste product zien. Welke editie er voor
ons uitsprong? Moeilijke vraag. Er zijn
zoveel mooie shows geweest, dat ik er
niet één kan opnoemen, want dan doe
je de andere shows veel te kort.”
Ledenaantal
Naast de Lentetuin Breezand verleent de
EHBO-vereniging ook medewerking aan
andere evenementen en verenigingen
en geven ze les op de basisscholen De
Sluis en de Sint Jan. “We kunnen nieuwe
vrijwilligers gebruiken”, zeggen ze tot
besluit. “Ons ledenaantal schommelt
de afgelopen jaren rond de veertig. Dat
was tien jaar geleden wel anders. Toen
hadden we bijna 140 vrijwilligers. Het
hebben van een EHBO-diploma is altijd
bruikbaar. Niet alleen thuis, maar ook
op het werk. Niet geheel onbelangrijk:
EHBO’ers helpen niet alleen, maar weten
ook wanneer men een pas terug moet
doen en alles over te dragen aan de
professionele hulpverleners. Overigens
willen we al jaren een basiscursus
EHBO geven. Helaas meldden zich te
weinig deelnemers aan om een cursus
te kunnen aanbieden.” Kijk voor meer
informatie over de vereniging op
www.ehbo-annapaulowna.nl.

De Poldertuin viert dit jaar
een jubileum. De ‘Kleine
Keukenhof’ bestaat 35
jaar en opent op zaterdag
14 april haar deuren.
Vrijwilligers hebben in het
afgelopen najaar 20.000
bollen meer geplant dan
vorig jaar. Er zijn 270 soorten
tulpen, 130 narcissen, 35
soorten hyacinten en 50
verschillende bolgewassen
de grond in gegaan. De
Poldertuin is gevestigd
aan de Molenvaart 2 in
Anna Paulowna. Entree en
parkeren zijn gratis. Kijk
voor het laatste nieuws op
de Facebookpagina van de
Poldertuin en de vernieuwde
website: www.poldertuin.
strikingly.com.
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Sorteerplaten
Telmachines
Plantmachines
Rooimachines
Rollenzeven
Shavers
Onderhoud
AVH Machinebouw -

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

‘IJzersterk
in recht’

Middenweg 166a • 1782 BL Den Helder • 0223 - 627141 • info@vsmjuristen.nl • www.vsmjuristen.nl

D
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UW BESTE MAAT IN PREFAB

Regionaal

www.apak.nl

---- ----BAKKER &
SCHILDER
T R A N S P O R T

Benelux | Duitsland | Oostenrijk | Zwitserland

www.primaprefab.nl

Agrarische sector
Houten bergingen

www.agratechniek.com

Zandvaart 41
1764 NK Breezand
0223 - 523 414

Daken & wanden

Nationaal

(Inter)nationaal

Lentetuinkrant Breezand 2018

Verandaspecia

BRUYN
MACHINE
INDUSTRIE
TELMACHINES +
LEESBANDEN
Tel. 0228 - 541 635

Register-Taxateur

Berbee Vastgoed Advies
- taxatie
- minnelijke onteigening
- planschade / nadeelcompensatie
- bemiddeling / herontwikkeling
www.berbeevastgoedadvies.nl

KUNSTMEST OP MAAT
• Meststoffen: los, bulk, bigbags of zakgoed
• Stikstof- en kali-analyses
• Zaaizaden, groenbemesters, plastics
Sint Maartensweg 48
1752 AB Sint Maartensbrug
Tel. 0224 - 561213

Ook voor de particulier verkrijgbaar:
meststoffen, diervoeders, tuinzaden
en gewasbeschermingsmiddelen.

www.dekker-meststoffen.nl

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

Nieuw in on
Veranda me
Kom en bew
showroom.

Bemiddeling in aan- en verkoop van
bloembollen en aanverwante producten

Burg. Lovinkstraat 2 • Breezand • Tel. 0223-521938
• breezand@hubo.nl
Witte Paal 334 Schagen
0224 592 320 - info@ighbv.nl
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1		Gebr. Alkemade
2		Alliance Bloembollen
3		Assembol Flowerbulbs
4-5		 Comb. Berbee - van Lierop
6		 Boltha bv
7-8		Comb. Duineveld - Bijvoet
9-10	Comb. Fluwel - V.O.F. Rotteveel Burgerbrug
11		Gemengde inzending
12		De Goede Bloembollen
13		 Hortus Bulborum
14		Gebr. Hulsebosch
15		 Hulsebosch Bloembollen
16		C.W. van der Hulst
17		 Kapiteyn Group
18		 Kesteloo Bloembollen
19		 W. van Lierop & Zn.
20		 Ligthart bloembollen
21		 Mak Breeding
22		 Maters Bloembollen
23		 Maveridge
24		 Meelébo
25		 L.W.A. van der Poel
26		P. Th. Rotteveel & Zn.
27		A.C.M. Smit & Zn.
28		 W.J. Smit
29		Teeuwen & Zn.
30		Combinatie Texelse Kwekers
31		 Vertuco
32		 Bloembollenkwekerij Fa. Veul
33		 Q.J. Vink
34		J.G. Weijers
35		 Westend Bulb
36		 Van Woesik Veredeling
37		 World Flower bv
38		 M.C. Zonneveld bv

33.
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23.
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25.
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34.

26.

24.

32.
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19.
15.
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35.
36.
17.

30.
20.
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20 Inzender: Ligthart Bloembollen

36 Inzender: Van Woesik

Nieuweweg 25B, 1784 PH Den Helder
www.ligthartbloembollen.nl

Zandvaart 141, 1764 NN Breezand
Roy (31) en Jeffrey (34) van Woesik maken
dit jaar voor het eerst hun opwachting als
inzender. “We willen ons nieuwe assortiment
uit eigen veredeling showen aan vakgenoten
en consumenten”, zeggen de broers. “Onder
andere tulpen met virusresistentie welke ook
nog eens in hoge mate weerbaar zijn tegen zuur
en daarnaast extreme groeikracht bezitten. En
een aantal krokussen in nieuwe kleurstellingen.
Misschien showen we ook een witte Muscari.
Deze Muscari kan op pot gebroeid worden voor
kerst, waarbij de bollen droog gekoeld kunnen
worden.” De gebroeders van Woesik zijn vaste
bezoekers van de Lentetuin. “De saamhorigheid
van de Lentetuin spreekt ons erg aan. Daarnaast
is de kwaliteit van de geshowde producten erg
hoog en de diversiteit niet te vergelijken met
andere shows.”

Ligthart Bloembollen is een trouwe inzender van
de Lentetuin Breezand. Vanaf de eerste editie
showt vader Jan Ligthart (59) namens het bedrijf
hun producten. Inmiddels zijn ook zijn kinderen
in het bedrijf getreden. “De Lentetuin Breezand is
een mooie etalage om het gehele bloembollenvak
te promoten”, vertellen de broers Kees (29) en JanWillem (25) Ligthart. “Wij vinden onze inzending
belangrijk om aan vakgenoten te laten zien welk
assortiment wij telen. Dit zijn namelijk veelal
nog onbekende soorten.” De inzending van het
bedrijf uit Den Helder bestaat uit het showen van
de nieuwe tulpenzaailingen, en de Iris Reticulata
van Alan McMurtrie. “Wij telen hoofdzakelijk een
broeiassortiment. Onder meer een assortiment
tulpen die heel makkelijk in de broeierij te
verwerken is. Verder bestaat onze inzending
dit jaar uit grotere aantallen per cultivar en dus
minder eenlingen.”
Kees (l) en Jan-Willem Ligthart
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26 Inzender P. Th. Rotteveel en Zn
Stoomweg 22, 1764 NA Breezand

29.

31.

21.
6.

7.

“Wij proberen een zeer gevarieerde inzending,
bestaande uit tulpen, narcissen en krokussen, neer
te zetten”, vertelt Piet Rotteveel (25). “Hierbij vooral
broeitulpen enkel, maar ook dubbele tulpen zoals
‘Verona’ en haar mutant ‘Marie Jo’ en ‘Ad Rem’ met
zijn dubbele variant ‘Queensday’. Ik wil graag mijn
assortiment showen aan het publiek, omdat ik
vind dat wij een mooi assortiment tulpen hebben.”
Het wordt een leerzaam jaar voor de debutant.
Hij krijgt bij zijn inzending hulp van Jari Conijn,
werkzaam bij het CNB als vertegenwoordiger in het
Noordelijk Zandgebied. “Jari verkoopt onze tulpen.
We kennen elkaar al langer omdat we in onze vrije
tijd ook met elkaar omgaan. We hadden beiden
de ambitie om aan de Lentetuin Breezand mee te
doen en zo zijn we in gesprek gegaan over onze
deelname. Jari doet het broeigedeelte en ik lever
de bollen aan!”
Jari Conijn (l) en Piet Rotteveel

38.

11.

13.

9/10.

1.
14.

28.
16.

k Veredeling

De Gouden Bolbloem is de prijs
der prijzen onder de inzenders
van de Lentetuin Breezand.
Deze prijs heeft grote erkenning
in het bollenvak. Vorig jaar
werd deze felbegeerde beker
gewonnen door W. van Lierop &
Zn uit Anna Paulowna. Maar hoe
win je deze prijs? De kweker die
de mooiste combinatie maakt
van drie soorten bolbloemen op
de Lentetuin, wint de Gouden
Bolbloem. Alle inzenders zijn al

02

weken bezig om hun producten
in topkwaliteit te krijgen voor
hun stand op de bloementuin.
Tot en met dinsdagavond 27
februari mogen deelnemers de
laatste hand aan hun inzending
leggen. Een dag later keurt de
jury alle stands. Het verlossende
woord volgt tijdens officiële
opening op woensdagmiddag
28 februari; dan wordt de
prestigieuze Gouden Bolbloem
uitgereikt.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

W. van Lierop & Zn.
World Flower bv
W. van Lierop & Zn.
Boltha bv
World Flower bv
World Flower bv
W. van Lierop & Zn.
Boltha bv
World Flower bv
J.S Pennings
W. van Lierop & Zn.
Th. A. Pennings & Zn.
Th. A. Pennings & Zn.
J.S. Pennings
C.G. van den Berg & Zn.
J.S. Pennings
C.G. van den Berg & Zn.

Gecombineerde inzending: Alliance Bloembollen,
bloembollenbedrijf Tj. Arendse en A.W. Bos Bloembollen

V.l.n.r. Forra Vieveen-Arendse, Nico Zwagerman, André Vieveen en Peter Bruin

Roy (l) en Jeffrey van Woesik

Sinds 2014 zijn de bedrijven Alliance Bloembollen uit ’t Zand, bloembollenbedrijf Tj. Arendse uit Slootdorp
en A.W. Bos Bloembollen uit Waarland een gecombineerde inzending op de Lentetuin Breezand. “Onze
inzending bestaat voornamelijk uit tulpen van het nieuwe broeiassortiment - gebroeid op potgrond en
opgemaakt in schalen - en lelies opgemaakt in vazen”, vertelt Peter Bruin (55) namens de Zandtemer
onderneming. “Goede kwaliteit vinden wij heel belangrijk aan de inzending”, vult Nico Zwagerman (53)
namens A.W. Bos Bloembollen aan. De Lentetuin Breezand vinden de bedrijven een begrip in de regio.
“Het is een uniek evenement waarbij er zeker voor de consument een mooie tuin is aangelegd en je
verrast wordt door een breed scala aan verschillende bol- en knolgewassen”, zegt André Vieveen (33) van
bloembollenbedrijf Tj. Arendse. “Ook voor vakgenoten is het een mooi podium en ontmoetingsplaats!”
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2018

Standhouders
Voorjaarsbeurs
Expo

Active House
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.energetix.be
Magneetsieraden

Engel Hoorservice
Schagen
www.engelhoorservice.nl
Hoortoestellen

Advédi
Andijk
www.advedi.nl
Artikelen van kunstschilder
Marius van Dokkum
Omnihout B.V.
Den Helder
Bakker
Huidverzorging
www.omnihout.nl
Abbekerk
Ventilatoren, besturing,
demomateriaal
www.ginseng-creme.com
Ginseng cremé

Evermes
Zaltbommel
www.evermes.nl
Massagestoelen, infrarood
warmtecabines, sauna’s

Bakkerij Slijkerman
‘t Zand
www.bakkerijslijkerman.nl
Brood- en banketproducten

Sysas
Bussum
www.sysas.nl
Pannen

Oppenberg
Oosterhout
Dekbed overtrekken en
hoeslakens

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

Helders Naaimachinehuis
Den Helder/Schagen
www.heldersnaaimachinehuis.nl
Naaimachines en
aanverwante producten

Praktijk 22
Schagen
www.praktijk22.com
Figuurcorrectie, voeding,
balans en gezondheid

TexelTassen
Den Burg
www.texeltassen.nl
Leren tassen en
portemonnees

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

Het Droptrommeltje
Sneek
www.droptrommeltje.nl
Snoep uit grootmoedertijd

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

Texelse Schapenboet By Hart
Stompetoren, www.byhart.eu
Texelse schapenvachtproducten en omslagdoeken
van Puur Nepal

Blije Voeten
Maarssen
www.blije-voeten.nl
Voetmassageapparatuur

HeyBisco
Heeg
www.heybisco.nl
Jassen, hoeden, schoeisel

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

Toes Montage
Schagen
www.toes.nl
Dak- en gevelbouw
producten

Covotee
Burgum
www.covetee.nl
Diverse theesoorten en
cadeau-artikelen

Jan Schreur Recreatie
Winkel
www.janschreur.nl
Campers, caravan

Residence De Eese
Steenwijk
www.residencedeeese.nl
Promotie vakantiepark
Residence De Eese

Tuinmachine Service
Mart Boukes
Kolhorn
www.martboukes.nl
Tuinmachines

Deko Alarm en
Beveiligingstechniek
Den Helder
www.deko-alarm.nl
Beveiligingsproducten

Matthijs van Os
Niederkrüchten
Groentesnijder,
smoothiemaker

ReduTools
Hamont-Achel
www.snoeischaarduran.nl
Snoeischaren en diverse
tuingereedschappen

Vino Veneto
Alkmaar
www.vino-veneto.nl
Italiaanse wijnen en
delicatessen

Delicatessehuis Rimoda
Leeuwarden
www.delicatessehuis.com
Worstenspecialist

Minder En Meer
Door Weten
www.meer4you.nl
Hoofddorp
Comfy massagekussen

Rolia
Haalderen
Sieraden, horloges,
sjaals & poncho’s

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

De Zeepkist
Nieuwkoop, www.dezeepkist.nl
Luxe Franse zeepjes en
Provençaalse cadeauartikelen

Mereboer Uitvaartzorg
Hippolytushoef
www.mereboeruitvaartzorg.nl
Uitvaartzorg

RESET
Winkel
www.reset.health
Behandelmethode om pijn te
verminderen

Yes Fashion
Oostzaan
www.yesfashion.nl
Italiaanse dameskleding en
accessoires

Sammy’s Dakstyling
Edewecht
www.dakstyling.nl
Dakreiniging

Zo Texels
Den Hoorn
www.zotexels.nl
Promotie over Texel en
Zo Texels

Givako
noorden
Anti-skimhoesjes

AB Vakwerk

AVH Machinebouw

CNB

Agrifirm

Bolstreet bv

Julianadorp
www.bolstreet.nl
Software voor de kwekerij

ENSW

Hobaho

Apeldoorn
www.agrifirm.nl
Gewasbescherming

Agrozone

CAV Agrotheek bv

GMN bv

Kaandorp-Wijnker

Loenen
www.agrozone.nl
Ozon technieken voor
de glastuinbouw

Den Helder
www.avh-machinebouw.nl
Landbouwmechanisatie

Wieringerwerf
www.agrotheek.nl
Groene vakwinkel

Sarotex
Ridderkerk
www.sarotex.nl
Welasoepen, draaddoorhaler,
mosterdkaarsen op slaolie

Nederlandse
Transplantatie Stichting
Leiden
www.transplantatiestichting.nl
Promotie goed doel

Standhouders
Agri Vakbeurs
Middenmeer
www.abnoordholland.nl
Uitzenden, payroll, detacheren,
werving en selectie

MR Promotions
Bolsward
www.industrielijm.nl
Industrielijm

Lisse
www.cnb.nl
Bemiddelen, veilen en
ketendiensten
Noord-Scharwoude
www.ensw-techniek.nl
Wikkel- en aandrijftechniek

Breezand
www.gmnbv.nl
Gewasbescherming

Lisse
www.hobaho.nl
Bemiddelen, veilen en
ketendiensten
Anna Paulowna
www.kaandorp-wijnker.nl
Klimaatbeheersing

Kolen-Peter Direct Oil

Olof Schuur bv

IT-Solution

Mondial Uitzend bv

Omnihout bv

Witte Koeltechniek bv

Bladel
www.kolenpeters.nl
Smeeroliën, vetten en
brandstoffen

‘t Zand
www.mondialuitzend.nl
Uitzendbureau

Anna Paulowna
www.olofschuur.nl
Installatietechniek

Den Helder
www.omnihout.nl
Ventilatoren en besturing

Breezand
www.it-solution.nl
Automatisering

Noord-Scharwoude
www.lekkerkoud.nl
Koeltechniek
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RESET

Toes Montage

Agrozone

Links Hendrik-Jan en Tim Toes

Niels Roest

Roy Imming

Bedrijf: Familiebedrijf Toes Montage is al vijftig jaar
actief in dak- en gevelbouw. Het bedrijf biedt klanten
een totaalpakket; advisering, engineering, levering en
montage. Met de opgebouwde expertise op het gebied
van bouwsystemen, materialen, producten en afwerkingen
gaan zij elke creatieve uitdaging met de opdrachtgevers aan
om hun ontwerp naar wens te realiseren.

Bedrijf: In de visie van RESET willen zij ieder mens ter wereld
een optimale gezondheid bieden. Dit leidt het bedrijf naar een
missie: mensen die er klaar voor zijn inspireren en motiveren
om actie te ondernemen, zodat zij op elk vlak de beste versie
van zichzelf kunnen worden. De onderneming heeft tien
locaties in Nederland en de teller staat op 25 partners.

Bedrijf: Agrozone onderneemt op basis van twintig jaar
ervaring in ozon en is daarmee in Nederland de absolute
marktleider qua kennis en bouw van ozonsystemen. Vanuit
hun pand in Loenen ontwikkelt en produceert het bedrijf alle
producten zelf. Agrozone heeft twintig medewerkers.

Lentetuin: Toes Montage uit Schagen is actief in de
utiliteits-, woning-, industriebouw en de agrarische sector.
Eigenaar Tim Toes (34) laat op de Lentetuin Breezand alle
dak- en gevelmaterialen zien. “Ook geven we informatie
over de lopende subsidies”, vertelt Toes. De reden om als
standhouder aanwezig te zijn is duidelijk. “Wij vernemen
nog regelmatig in de wandelgangen dat er mensen zijn in de
regio Noord Holland die globaal weten wat wij doen, maar
toch verrast zijn als wij vertellen wat we precies doen. Ook
willen we onze winkel - waar wij alle materialen verkopen
op het gebied van dak- en gevelbouw aan particulieren
en zzp’ers - onder de aandacht brengen. Op de beurs van
de Lentetuin Breezand hopen wij dat door onze deelname
onze activiteiten nog duidelijker worden voor de mensen
uit de regio Noord-Holland. De kwaliteit van onze stand
zullen we waarborgen, want voor ons familiebedrijf is het
leveren van kwaliteit een verplichting naar de toekomst!”

recht heeft op een pijnvrij en optimaal gezond leven. “Helaas
lopen we allemaal weleens een pijntje op. Bij sommige mensen
wordt dit zo erg dat hun kwaliteit van leven hieronder lijdt. En
bij veel mensen duurt dit heel lang, veel te lang. Wij verhelpen
pijnklachten en ziektebeelden op een natuurlijke en snelle
manier door een unieke combinatie van behandeltechnieken,
advies over voeding en lifestyle en beweging.” RESET maakt
voor het eerst zijn opwachting op de Lentetuin Breezand.
“De mens en natuur zijn onafscheidelijk. Een optimale
gezondheid is daarom ook nauw verbonden aan een schone
en rustgevende natuur. Dit is waar we elkaar versterken.
De bezoeker kan met ons in gesprek gaan over zijn of haar
gezondheid. Wij willen de bezoeker graag kennis laten maken
met onze denk- en doewijze over een optimale gezondheid.
Bezoekers met pijnklachten zijn dan ook van harte uitgenodigd
om plaats te nemen op één van onze behandelbanken, zodat
ze ons “wauw”-effect kunnen ervaren.”

Lentetuin: “Wij onderscheiden ons met het bieden en
leveren van duurzame oplossingen voor waterzuivering en
luchtbehandeling op basis van ozon. Denk aan zuivering van
schimmels en afbraak ethyleen in de bollen bewaarcellen.”
Aan het woord is Roy Imming (32), technisch accountmanager
bij Agrozone. Het bedrijf is voor de eerste keer aanwezig als
standhouder op de Lentetuin Breezand. “Onze onderneming
is werkzaam in de sectoren glastuinbouw, bloembollen en
industrie. Op de Lentetuin Breezand willen we het contact met
onze relaties onderhouden. En wellicht dat we toekomstige
relaties ontmoeten. Het is belangrijk aan onze stand dat deze
duidelijk is en dat de informatie overkomt op de bezoekers.
Wij laten verschillende systemen zien die toepasbaar zijn
voor de bewaarcellen. Ook komt de Beoordelingscommissie
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) gecertificeerde
waterzuivering aan bod. Deze installatie werkt honderd
procent op basis van ozontechniek. Onder de naam HortiZone
wordt deze zuivering in verschillende capaciteiten op de
markt gebracht.”

Helders Naaimachinehuis

Bakker Huidverzorging

Jan Schreur Recreatie

Lentetuin: Eigenaar Niels Roest (36) gelooft dat iedereen

Jan Schreur

Nancy Kiers

Amy Bakker

Bedrijf: Jan Schreur Recreatie staat voor een zorgeloze
vakantie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud,
reparatie, APK en schadeherstel van uw camper, caravan of
auto met tent. Ook verkopen zij betrouwbare merken als
Knaus, Hymer, Weinsberg en Eriba. Jan Schreur Recreatie is
gevestigd in Winkel en heeft acht medewerkers in dienst.

Bedrijf: Nancy en Johan Kiers van het Helders
Naaimachinehuis vieren dit jaar een jubileum: het bedrijf,
met vestigingen in Den Helder en Schagen, bestaat 25 jaar.
Het Helders Naaimachinehuis is gespecialiseerd in verkoop
en reparatie van naai-, lock-, borduurmachines en de
verkoop van fournituren, quiltstoffen en wol.

Bedrijf: Bakker Huidverzorging staat geregeld op
beurzen en markten met originele Ginseng crème. Ginseng
is een traditioneel Koreaans natuurmiddel dat veelvuldig
wordt gebruikt om zijn verzachtende en herstellende
werking. Door de natuurlijke samenstelling is de crème
uitermate geschikt voor de gevoelige huid.

Lentetuin: Jan Schreur (52) wil met zijn stand de
geschiedenis laten herleven. “Het bedrijf is opgericht door
mijn opa en mijn vader heeft het in 1959 overgenomen.
In het verleden hebben we een Toyota servicepunt
gehad in Anna Paulowna. Dit voelt dus weer een beetje
als thuiskomen. Vorig jaar stonden we voor het eerst als
standhouder op de Lentetuin Breezand en ik heb toen veel
klanten ontmoet. Dat waren leuke gesprekken. Verder loopt
onze doelgroep op het evenement in het rond, dus zakelijk
gezien is het prima voor ons. Naast de historie kijken we
ook naar de toekomst met onze stand. Je kan bijvoorbeeld
informatie krijgen over het aanschaffen van een camper of
caravan of het huren van een camper. Ik vind het belangrijk
dat bezoekers onze stand leuk vinden. Dat lukt doorgaans
wel, want mensen vinden caravans en campers meestal erg
leuk. Wij willen laten zien wat we in huis hebben!”

Lentetuin: Vanwege het jubileum pakt het Helders
Naaimachinehuis uit. “De bezoekers kunnen mooie
aanbiedingen verwachten. We zijn aanwezig met de mooie
stand en de meeste modellen van het merk Bernina. Hopelijk
krijgen we ook de nieuwe 5-serie op tijd binnen, zodat we
dit model kunnen showen. Bezoekers van onze stand - en
onze winkel - geven we altijd persoonlijk aandacht en advies
op maat. En we proberen natuurlijk de juiste machine bij de
klant te zoeken. Na aankoop kan men gebruik maken van
een gratis les. Dit betekent uitleg over de toepassing van de
verschillende steken en over de bediening van de machine.”
Het bedrijf is officieel dealer van de merken Husqvarna
Viking, PFAFF, Bernina, Brother, Singer, Janome, Toyota en
Bernette. Nancy (52) en Johan (52) zijn voor de vijftiende
keer als standhouder aan de Lentetuin Breezand verbonden.
“Er komen gelukkig veel mensen op de show af.”

Lentetuin: Bakker Huidverzorging is een vertrouwd
gezicht op de Lentetuin Breezand. “Wij zijn al ongeveer
achttien jaar standhouder”, zegt Amy Bakker (34) uit
Abbekerk. “De crème wordt speciaal voor ons gemaakt,
daar is Gerda Bakker ooit mee begonnen. Bezoekers van de
Lentetuin Breezand kunnen kennis maken met de crème.
Wij vinden het belangrijk dat de stand er mooi en verzorgd
uitziet. Klanten mogen graag een kijkje bij ons nemen.” De
crème is verkrijgbaar in een pot, flacon en tube. “De Ginseng
crème is effectief bij een droge of geïrriteerde huid, een
gevoelige huid na het ontharen, acne, kloven, koortsblaasjes,
jeuk, insectenbeten en luieruitslag. Bijvoorbeeld insmeren
met Ginseng crème na het verwijderen van eeltvorming
zorgt voor een heerlijke zachte huid. Er is een dag- en
nachtcrème beschikbaar. Bij regelmatig gebruik zal de
huidstructuur zichtbaar verbeteren.”
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TOES VERKOOP HANDEL
PANTONE Reflex Blue CVU

Mondial Uitzend is een echt fami liebedrijf en staat voor

Bezoek
onze stand op
de Lentetuin
Breezand

service & betrokkenheid. Uit eigen ervaring weten wij hoe

belangrijk het is om de juiste werknemers tot uw beschikking
te hebben op het moment dat dit ú uitkomt.
Mondial Uitzend staat graag voor u klaar.

Wij zijn actief in de volgende sectoren;

• agrarisch (land- en akkerbouw)

• metaalbewerking

• broeierij

• schi lders

• (glas)tuinbouw
• visbewerking

• houtbewerking
• bouw

Bosweg 15a
1756 CH ‘t Zand NH
T 0031 (0)224 591 569
E info@mondialuitzend.nl
www.mondialuitzend.nl

Industrieterrein Witte Paal | 1742 LA Schagen
T: 0224-216518 | E: info@toesmontage.nl

www.toes.nl

Kom aanwaaien in onze
stand op de Lentetuin!

Omdat we dit jaar 25 jaar bestaan,
vieren we dit met verschillende aanbiedingen!

Bezoek onze stand op de Lentetuin!
Kruiswijk 18

www.heldersnaaimachinehuis.nl

1761AR Anna Paulowna

0223-521222 www.olofschuur.nl
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Bloemenmoeder Margôt van Lierop (40) en de bloemenmeisjes
Suus Timmer, Sanne de Haan, Indy Kossen, Sara Heebing, Lieve
Laghuwitz en Sofie van Lierop, in de leeftijd van 13 en 14 jaar,
beleefden dit jaar hun vuurdoop voor de Lentetuin Breezand.
Ter promotie van het evenement hebben zij in de regio posters
opgehangen en duizenden flyers uitgedeeld. “Het is heel leerzaam
voor de meiden”, zegt Van Lierop.

V

an Lierop nam de functie van
Bloemenmoeder
over
van
Annet van Graven, die deze rol
vier jaar had ingevuld. De vorige
bloemenmeisjes stopten ermee en
daarmee begon een zoektocht naar
nieuwe aanwas. “Annet heeft voor
nieuwe bloemenmeisjes gezorgd”,
vertelt Van Lierop. “Zij vroeg onder
andere mijn dochter Sofie, waarna ik
ben gevraagd om Bloemenmoeder
te zijn. Ik wilde het alleen doen als
mijn dochter met haar vriendinnen
ook ‘ja’ zouden zeggen. Gelukkig
reageerden ze allemaal positief. We
zijn nu met z’n zessen, maar we
hebben kleding voor zeven meiden.
Mocht iemand het leuk vinden dan
kan zij zich aanmelden.”
Julianadorp
Enigszins verlegen en in het begin
wat terughoudend gingen de meiden op pad. De vuurdoop had het
jonge team in het weekend van 27 en

28 januari tijdens BloemrijkSchagen.
“We hebben verder flyers uitgedeeld
in Den Helder, Alkmaar en Hoorn”,
vertelt Van Lierop. “De meiden
hadden in het begin een zetje in de

rug nodig. Dat geeft helemaal niks.
Volgend jaar is de nieuwigheid eraf
en dan gaat het ze ongetwijfeld een
stuk makkelijker af. Waarschijnlijk
gaan de meiden dan ook naar
Julianadorp. Ik ben daar dit jaar
geweest. De meiden zitten daar op
school en wilde niet het risico lopen
door klasgenoten gezien te worden
met een flyer in de hand.”
Opening
Naast het promotiewerk is er voor

De 65ste editie van de
Bloemendagen is van zaterdag
28 april tot en met woensdag
2 mei 2018. Er zullen weer
ruim honderd mozaïeken,
bewegende werkstukken, versierde straten en bruggen
gratis te zien zijn.

M

ozaïeken zijn schilderijen
gemaakt op tempex. Hierop

De bloemenmeisjes en Bloemenmoeder met vanaf links Sara Heebing, Sanne de Haan,
Indy Kossen, Suus Timmer, Margôt van Lierop, Lieve Laghuwitz en Sofie van Lierop
de bloemenmeisjes ook een rol
weggelegd tijdens de opening van
de Lentetuin Breezand. Ze worden
opgemaakt, met dank aan een
kapper en visagist, en verschijnen op
het podium om tulpen uit te reiken
aan de verschillende winnaars. “De
meiden zijn ook maandagavond
aanwezig om te assisteren bij
de Koopman & Co Zandhaastrofee.
Naast de Lentetuin Breezand ver-

zorgen we ook promotiewerk voor
de Bloemendagen.”
Decorbouwers
Van Lierop is in ieder geval trots op
het komende evenement in haar
dorp. “Het is prachtig, elk jaar weer.
Niet alleen de bloemen die in bloei
staan. Ook het decor ziet er mooi
uit. Ik ben heel nieuwsgierig naar
het resultaat dit jaar.” De Breezandse

worden hyacintennagels geprikt
met spelden. Op elke vierkante
meter gaan wel 10.000 bloemetjes.
Deze kunstwerken zijn tijdens de
Bloemendagen in de tuinen van
de makers opgesteld.

informatiepost of uit de infohokjes
langs de kant van de weg. Daarmee
kunnen bezoekers hun eigen route
bepalen. ’s Avonds zijn de meeste
mozaïeken, bruggen en straten
verlicht. Een plaatje!

Eigen route
Voor de geïnteresseerden is er een
deelnemerslijst en plattegrond.
Deze is gratis op te halen bij de

Activiteiten
Tijdens de Bloemendagen rommelmarkten, demonstraties, puzzelritten en workshops georganiseerd

heeft al wat voorbereidend werk
gezien. De decorbouwers en schilders
zijn vanaf januari aan het werk in de
schuur van Van Lierop Adviesgroep
aan de Wijdenes Spaansweg. “Ik heb
al even gekeken. Het ziet er weer
fraai uit, al krijg ik het eindresultaat
natuurlijk niet te zien. De onderdelen
worden in de ZAP-hal opgebouwd.
Daar laat ik me graag verrassen als de
Lentetuin Breezand is geopend!”

waaraan iedereen
kosteloos kan deelnemen. Ook zijn
er diverse fiets- en wandelrouters
voor de actieve bezoekers.
Alle informatie is te vinden op de
website: www.bloemendagen.nl.

Bestuursfoto 2018
Met het thema ‘Duik in de
onderwaterwereld’ kan het bestuur
niets anders dan dat ook doen.
Daarom de bestuursfoto van 2018
in een onderwaterwereldjasje.
V.l.n.r. achter: Frank van den Hoek.
René Looijesteijn, Martin Elling,
Daniëlle Elling, Linda de Goedevan Duin, Frank Buschman, Marisca
Steenvoorden, Sem Langelaan, Teun
Alders, Nick Broersen, Bo Schilder,
Chantal Teeuwen, Wils Broersen en
William van Haaster. V.l.n.r. midden:
Marieke van Lierop, Lilian Braakman
en Coos Maters. V.l.n.r. voor: Lex
Broersen, Sjim Kapiteijn, Marloes
Langeveld, Anne Smakman en Lisa
van Lierop. Op de foto ontbreken
Richard Waiboer, Roy Regelink, Jelle
Komen en Rick Timmer.
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Ook dit jaar staan wij weer op de lentetuin en
nemen weer de nieuwste snufjes mee.

--------

Hierbij een kleine inspiratie.

BAKKER &
SCHILDER
T R A N S P O R T

Wij zijn dealer van :

info@jenjwester.nl

Benelux | Duitsland | Oostenrijk | Zwitserland

100%

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

Breezand

Ceresplein 20
Tel: 0223-767271










Rupsgraafmachine 24 ton met GPS
Mobiele graafmachines 800 ltr. met rotorkantelstuk en GPS
Mobiele graafmachine 1000 ltr.
Mobiele midigraafmachine 5,5 ton
Midigraafmachines 5 ton en 8 ton
Minigraafmachines 1 ton en 2 ton
Shovel Volvo L50
Mest / kompost strooien met 2 breedstrooiwagens










Combidumpers 14m3 met kleppen
Grondfrezen ( 1.2 en 2.5 meter)
Vijzel/waterpomp
Maaikorven
Klepelmaaien
Diverse machines zijn voorzien
van overdrukcabine en airco
Alle soorten grondwerk

HITACHI MOTORKETTINGZAAG
New Pure Fire motor
Vanaf

€ 215,-

Ergonomische
softgrip

incl. BTW

Zwaardlengte:
van 30 tot 50cm
Met of zonder
anti-vibratie systeem

Verkooppunt

Aspen
Brandstof

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

BOUWBEDRIJF F.X. HUIBERTS BV

www.it-solution.nl
Tel: 0223-531386
Bedrijfsruimtes op maat - Van bouwaanvraag tot oplevering
De Lange Ring 1 • 1761 AS Anna Paulowna • Telefoon: 0223-531494
Email: info@fxhuiberts.nl • Internet: www.fxhuiberts.nl

info@it-solution.nl
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V.O.F. Leegwater
Graafmachineverhuur
Schorweg 4a
1764 MA Breezand

Transportbedrijf Rietvink

Tel: 06-53454653

VANDOOREN.NL

Officieel dealer
van Noord- &
Zuid-Holland

Zandvaart 43, Breezand
Postbus 7, 1760 AA Anna Paulowna
Tel.0223 522344 www.koopman-en-co.nl

Wij wensen iedereen
plezierige
lentetuindagen

dealer
Tevens er/
b
F
van a
otorls en m
haspe
s
it
n
pompu

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

Groteweg
Groteweg 99
1756
1756 CK
CK ‘t’t Zand
Zand
Tel.
(0224)
592801
www.noordlandog.nl
Fax (0224) 592809
info@noordlandog.nl

www.loonbedrijfkos.nl

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

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

Tel. 0223 - 521222

of
jan@noordlandog.nl
06-22499707
J.C. de
Leeuwweg 23
1764 NG of
Breezand
siem@noordlandog.nl
Tel. (0223) 525000
Fax06-53280654
(0223) 525009
*
Bemiddeling en taxaties van
landerijen, gebouwen en
bloembollenkramen
*
Advies in
bedrijfsopvolging
*
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EP: Dorrestijn-Installatiebureau

EP: EP:
Dorrestijn-Installatiebureau
Dorrestijn-Installatiebureau
Medio mei 2018 verhuizen wij naar
Charlottaring 6 te Anna Paulowna!

Beeld & Geluid
Multimedia
Burg. Lovinkstraat 27
Beeld
Beeld
&
Geluid
&
Geluid
Wassen & Drogen EP: Dorrestijn-Installatiebureau 1764 GA Breezand
Tel.:
(0223)
52 18 63
Multimedia
Multimedia
Burg.
Burg.
Lovinkstraat
Lovinkstraat
27 27
Koelen
& Vriezen
info@epdorrestijn.nl
1764
1764
GA GA
Breezand
Breezand
Wassen
Wassen
& Drogen
& Drogen
Huishoudelijke
apparatuur
EP:
Dorrestijn-Installatiebureau
EP: Dorrestijn-Installatiebureau
www.epdorrestijn.nl
Tel.:
Tel.:
(0223)
(0223)
52 18
5263
18 63
Koelen
Koelen
& Vriezen
& Vriezen
Inbouwapparatuur
info@epdorrestijn.nl
info@epdorrestijn.nl
EP: Dorrestijn-Installatiebureau
Huishoudelijke
Huishoudelijke
apparatuur
apparatuur
Eigen
Technische
Dienst
www.epdorrestijn.nl
www.epdorrestijn.nl
Inbouwapparatuur
Inbouwapparatuur
EP: Dorrestijn-Installatiebureau
EP: Dorrestijn-Installatiebureau
Eigen
Eigen
Technische
Technische
Dienst
Dienst

TIMMERFABRIEK

DOEDENS B.V.

't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

Alles voor in en om uw tuin
Sterk in maatwerk
Wij hebben 3 en 4 maart onze voorjaarsshow,
kom langs voor alle noviteiten en scherpe aanbiedingen
3 Maart geopend van 9.00 tot 17.00
4 Maart geopend van 11.00 tot 17.00

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.
➤ KLIMAATBEHEERSING

➤ ZONNEPANELEN

➤ CO2- EN ETHYLEENREGELING

➤ KEURING EN INSPECTIE

➤ KRACHT-, LICHT- EN
HUISINSTALLATIES

VAN INSTALLATIES

➤ ADVISERING

➤ PROGRAMMA’S VOOR
BOLLENCELLEN EN KASSEN

Schorweg 89 – 1764 MD Breezand Tel. 0223-521400
www.daalder.com

Paneelbouw
Paneelbouw
Besturingstechniek
Paneelbouw
Besturingstechniek
Installatie
Besturingstechniek

Installatie

Installatie

T: 0223 534 952 • www.vanwestenelektro.nl • info@vanwestenelektro.nl

T: 0223 534 952 • www.vanwestenelektro.nl • info@vanwestenelektro.nl
T: 0223 534 952 • www.vanwestenelektro.nl • info@vanwestenelektro.nl

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

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

Smidsweg 32
1761 BJ Anna Paulowna
Tel.: 0223-533740
www.vanbaarenschilderwerken.nl
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Zes bestuursleden nemen na de editie van dit jaar afscheid van de Lentetuin Breezand. 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.

Band met standhouders
ga ik missen

Naam: Daniëlle Elling
Leeftijd: 33 jaar
Woonplaats: Breezand

Elk jaar lijkt de Lentetuin
wel mooier te worden

Naam: Lilian Braakman
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Alkmaar

Beroep Administratief/HRM medewerkster
Bestuursfunctie Penningmeester Expo
Favoriete bloem “Ik hou van bloemen in het algemeen maar

Beroep Web/vakredacteur bij Greenity
Bestuursfunctie PR
Favoriete bloem “Ik ben altijd al gek van lelies geweest.

als ik er één moet kiezen, dan kies ik de tulp. De tulp maakt me
blij en is met zijn vele kleuren, maten en soorten erg energiek.”

Een tak heeft al zoveel sierwaarde. Ik kan er gewoon intens van
genieten. Maar dat doe ik eigenlijk van alle bloemen!”
Wat was jouw taak in het bestuur? “In het bestuur was ik
verantwoordelijk voor de PR. Daar hoort al het drukwerk bij, zoals
flyers, posters, uitnodigingen, entreekaarten en meer. Daarnaast
heb ik contact met de pers. Met de andere PR-rakkers beheren
we alle online activiteiten (website, facebook etc.), laten we een
film en radiospot maken. Genoeg te doen dus, maar oh zo leuk.”
Welke thema vond je het leukste? “Ik kan niet zomaar
een favoriet noemen. Het bezoek van de Koning was uiteraard
een hoogtepunt, maar nu ik tijdens mijn overdrachtsperiode
terugkijk naar de voorgaande jaren zie ik maar één ding: de
vooruitgang. Elk jaar lijkt de Lentetuin wel mooier te worden.
En dan bedoel ik niet alleen het thema en de uitvoering,
maar ook het drukwerk, de Lentetuinkrant, de website, het
feestprogramma en ga zo maar door.”

Wat vond je het leukste om te doen bij de Lentetuin?

“Het leukste om te doen tijdens mijn bestuursperiode vond ik
de samenwerking met bestuursleden en standhouders op de
Voorjaarsbeurs Expo. Vele standhouders/ondernemers komen
elk jaar weer terug op de Voorjaarsbeurs Expo om hun producten
en diensten aan te prijzen. Voor velen is het een gevoel van
thuiskomen. Dit geldt ook voor mij. Je bouwt een band op met de
standhouders. Dit is iets wat ik wel ga missen! Het was een leuke en
leerzame periode van samenwerking met een enthousiast bestuur.”
Als ik aan de Lentetuin denk, dan... “Krijg ik een
warm gevoel. Zonder de inzet van alle vrijwilligers is het niet
mogelijk om dit fantastische evenement op de kaart te zetten.
Saamhorigheid staat hoog in het vaandel en zowel tijdens het
evenement als tijdens de op- en afbouw hangt er een goede sfeer.”

De komst van de koning
was heel bijzonder

Naam: Linda de Goede
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Anna Paulowna
Beroep Mede-eigenaar Kwekerij De Schüllhorn
Bestuursfunctie Secretariaat
Favoriete bloem “Dat is een mengsel van twee soorten
bijgoed: de witte Ipheion (ook wel Oude Wijfjes genoemd)
Alberto Castillo en de lichtblauwe Muscari Baby’s Breath.
Zij komen ieder voorjaar trouw weer tevoorschijn in de op
dat moment nog kale tuin. Vervolgens bloeien ze wel een
paar weken.”

Hoe kijk je terug op je periode als bestuurslid
van de Lentetuin? “Ik vond het een mooie ervaring om
onderdeel te zijn van een groep gemotiveerde mensen die
veel vrije tijd en energie steekt in het, ieder jaar opnieuw,
organiseren van dit evenement.”

Wat was jouw hoogtepunt in je bestuursfunctie
bij de Lentetuin? “Dat was het jaar dat de koning de
Lentetuin kwam openen, zowel als bestuurslid als inzender
heel bijzonder om mee te maken.”

De tulp is vrolijk, zonder
poespas

Naam: Jelle Komen
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Winkel

Prachtig om zo van dichtbij
mee te maken

Naam: Frank Buschman
Leeftijd: 38 jaar
Woonplaats: Julianadorp
Beroep Eigenaar Smeders Internet
Bestuursfunctie PR
Favoriete bloem “De tulp. Als je aan Nederland denkt denk
je aan tulpen.”

Hoe kijk je terug op je periode als bestuurslid van
de Lentetuin? “Een mooie tijd die voorbij gevlogen is. Ik heb
geleerd dat er echt heel veel komt kijken bij het organiseren
van zo’n evenement. Er zijn ontzettend veel mensen bij
betrokken: inzenders, standhouders, sponsors en natuurlijk de
vrijwilligers. Al die partijen werken samen heel hard aan het
gemeenschappelijke doel er weer iets moois van te maken. Als
je dan voor het eerst de ZAP-hal binnenkomt waar iedereen
hard aan het werk is om de show op te bouwen geeft het
toch wel weer een kick dat we dat toch allemaal maar even
neerzetten met z’n allen.”

Wat was jouw hoogtepunt in je bestuursfunctie bij
de Lentetuin? “Het uitnodigen en het bezoek van de Koning.
Van de brief schrijven tot het uitzwaaien. Het was allemaal
prachtig om zo van dichtbij mee te maken.”

Een geweldige kweekvijver
van jong bestuurstalent

Naam: Marisca Steenvoorden
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Breezand

Wat was jouw taak in het bestuur? “Ik was hoofd

Beroep Bedrijfs- en Belastingadviseur bij accountantskantoor
Koopman & Co
Bestuursfunctie Penningmeester
Favoriete bloem “Er zijn veel mooie bloemen, loop elk jaar
maar weer eens een ronde door de ZAP-hal tijdens de Lentetuin.
Van een mooi dikke bos Shirley-tulpen kan ik erg genieten.”

werkgroep van de Expo. Ik was verantwoordelijk voor de tent
en daarbij de aankleding, stroom, water, verlichting, toiletten
en de verwarming. Dat voor zowel de inkoop, opbouw, tijdens
de show, en de afbouw. Dit met de geweldige hulp van een
superleuke groep vrijwilligers, wisten we elk jaar weer te
overtreffen.”
Welke thema vond je het leukste? “Editie 2015:
200 jaar koninkrijk. Het was natuurlijk schitterend dat Zijne
Majesteit de Koning de Lentetuin Breezand kwam openen.
Maar dat legde de lat wel hoog en nam veel extra werk met
zich mee om de veiligheid te waarborgen. En we maakten
alles net even mooier dan dat we gewend waren. Zoals
altijd bij de Lentetuin Breezand komt alles altijd goed. En
uiteindelijk is het allemaal niet zo spannend, maar 2015 was
wel een editie met uitdaging.”

“De samenwerking met een grote groep bestuursleden en
vrijwilligers om gezamenlijk een prachtige show op te bouwen.
Het met elkaar bedenken hoe de show ieder jaar weer op een
hoog niveau neergezet kan worden is een prachtige uitdaging.
Een hoogtepunt van mijn bestuursperiode was toch wel het
jaar 2015 waarin Koning Willem-Alexander de show kwam
openen. De organisatie hiervan was een hele uitdaging, maar
wat een compliment voor de kwekers en vele vrijwilligers dat
de koning zo uitgebreid de tijd nam voor een ronde door de
bloementuin waarbij hij elke inzender heeft gesproken.”
Als ik aan de Lentetuin denk, dan... “Denk ik dat er
enerzijds in samenwerking mooie shows worden neergezet
en dat anderzijds ‘onder water’ sprake is van een geweldige
‘kweek’vijver van jong bestuurstalent.”

Beroep Meewerkend voorman en vrachtwagenchauffeur bij
’t Hekeltje Verhuur

Bestuursfunctie Hoofd afbouw Expo
Favoriete bloem “De tulp, omdat hij vrolijk is, maar geen
poespas heeft.”

Wat vond je het leukste om te doen bij de Lentetuin?
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GMN voorziet een aantal
forse
uitdagingen
in
de
bloembollensector. Het bedrijf,
dat agrarische ondernemers helpt
bij het optimaliseren van de teelt
van gewassen, draait in meerdere
innovatie projecten mee. “Onder
meer het Topsectoren project
‘Het Nieuwe Verwerken’ waarbij
het verwerken van bloembollen
centraal staat”, zegt Gerard
Top (55), directeur bij GMN.
“Verder zien we dat het gebruik
van slimme sensoren voor
monitoring in het perceel in een
stroomversnelling is gekomen
en richten we ons meer en meer
op geïntegreerde teelt en dus
natuurlijke gewasbescherming.”
Geïnteresseerden en vakgenoten
kunnen in gesprek gaan tijdens
de Lentetuin Breezand, waar GMN 
jarenlang sponsor is en daar ook
als standhouder aanwezig zal zijn.

G

MN heeft vestigingen in Horst,
Breezand, Julianadorp, Limmen,
Bovenkarspel en Voorhout. Tevens
beschikt de onderneming over een
gecertificeerd onderzoekscentrum,
genaamd Innoventis. In deze
proeftuin wordt de werking van
diverse middelen en de wijze van
toepassen getest. De werkwijze van
GMN is dichtbij de praktijk. “Wij zien
dat terug in de belangstelling van
telers en opdrachtgevers voor de
proeftuin”, vertelt Top, woonachtig
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Gerard Top
“Het gaat hier om zaken als het
desinfecteren van bloembollen en het
opbrengen van fungiciden om plagen
en ziekten te voorkomen. In het project
ontwikkelen we nieuwe technieken
voor het alternatief van dompelen
om emissies en blootstelling te
voorkomen. Onze kennis en kunde,
gecombineerd met de belangrijke
input van de andere leden van de
projectgroep, wordt meegenomen in
Het Nieuwe Verwerken
Een van de projecten waar GMN aan een belangrijke stap in de toekomst
meedraait is ‘Het Nieuwe Verwerken’. van de bloembollensector. Dit project
in Julianadorp. GMN organiseert veel
lezingen en heeft regelmatig een open
dag. “We hebben in de afgelopen
periode elf licentiebijeenkomsten
gehouden, waar we kennis deelden
over het optimaliseren van de
teelt. De avonden waren allemaal
volgeboekt. Onze relaties waarderen
deze kennisbijeenkomsten enorm!”

begon in 2016 en loopt tot 2020. Ik
verwacht hier veel van.” GMN werkt
hierbij samen met Wageningen
University & Research, Anthos, KAVB,
Machinefabriek Akerboom, Bright
Spark, de Rabobank en Greenport
Duin- en Bollenstreek.
Slimme sensoren
Ook digitaal gezien gaan de
ontwikkelingen in de agrarische
sector razendsnel. Het wordt meer
een precisiewetenschap, en data op

Icewoman
spreekt op
netwerkavond

De pendeldienst van de
Lentetuin Breezand is een
dankbare voorziening voor
de bezoekers die met de trein
reizen. Tussen de 300 en 350
personen worden jaarlijks van
het station in Anna Paulowna
naar het complex in Breezand
vervoerd. Deze gratis service
is er dit jaar alweer voor de
dertiende keer. De chauffeurs,
onder coördinatie van Bart
Davids (70), zijn nog steeds
dezelfde als bij de eerste keer.
“Het is enorm dankbaar werk”,
zegt de inwoner van Breezand.

D

avids blikt terug: “Tijdens het
kerstdiner in 2005 kwam het ter
sprake. Mijn schoonzoon Leo van
den Berg zat destijds in het bestuur
en deed PR-werk. Aangezien ik toch
al veel vrijwilligerswerk deed voor
ZAP, vroeg hij of ik een pendeldienst
wilde gaan opzetten. Ik kende
namelijk wel personen die dit werk
zouden willen doen.” Davids is
als vrijwilliger bij ZAP actief. Daar
benaderde hij Ton Berbee, Reijer van
’t Oever, Bertus op ’t Ende en Harry
Dorrestijn om als chauffeur te gaan
rijden op de pendelbus. “Iedereen
zei direct ‘ja’. De groep is nog altijd
intact. We weten precies wat we aan
elkaar hebben.”
Lia en Peter Roozing
Als coördinator zorgt Davids voor
een schema van de chauffeurs en

gewasniveau is daarbij onmisbaar.
Agrariërs kunnen de omstandigheden
van de gewassen, bollen of zaden
binnen de kas, opslag of koelcel, of
buiten in en op de grond volgen op
hun smartphone, tablet of computer.
“Op die manier kan je sneller reageren
op kritieke situaties. Het werkt niet
meer alleen met een drone die
een perceel in kaart kan brengen,
maar ook met slimme sensoren.
We kunnen bijvoorbeeld precies
zien hoe nat de grond is en of er
beregend moet worden. De data die
dit oplevert kunnen worden gebruikt
om logaritmes te ontwikkelen, zodat
we voorspellend kunnen anticiperen
op ziekten en plagen waarbij we
plaats specifiek kunnen werken. Het
is natuurlijk milieubesparend, niet
het hele perceel hoeft onder handen
genomen te worden. Hierdoor bestaat
de mogelijkheid plaats specifieke
bewerking uit te voeren tegen de
ziekten of plagen. Daarnaast leveren
jarenlange data-input interessante
inzichten op waaruit conclusies te
trekken zijn. Wij werken mee aan
de ontwikkeling van de software.
Deze technologieën zitten in een
stroomversnelling. Tot slot: plaats
specifieke registratie en slimme apps
die ziekten en onkruiden kunnen
herkennen zijn in ontwikkeling voor
de grote teelt en zullen op termijn ook
een bijdrage leveren in de kleurrijke
bloembollenteelt.”

De chauffeurs met van links naar rechts Ton Berbee, Bertus op ‘t Ende, Reijer van ‘t Oever,
Harry Dorrestijn en Bart Davids
is hij het aanspreekpunt voor het
bestuur van de Lentetuin Breezand.
De bus is beschikbaar gesteld door
Lia en Peter Roozing van Roozing
Auto’s & Aanhangers. “We rijden nu
zeven jaar in deze bus. Het is een
heerlijke bus om in te rijden. Er zit
een handig opstapje onder en de
gordels voor de passagiers werken
prettig.” In de bus is ruimte voor acht
passagiers. De pendeldienst start
om 9.30 uur en rijdt tot ongeveer
19.00 uur. “Het drukste moment is
tussen 10.00 en 11.00 uur. Voorheen
reden we wel eens met twee bussen.
Nu rijden we in deze spitstijd
direct weer terug als we bezoekers

in Breezand hebben afgezet om
andere bezoekers op te halen.”
Dienstregeling
De pendeldienst sluit aan op de
dienstregeling van de NS. Bijkomend
voordeel hierbij is dat de treinen
vanuit Den Helder en Alkmaar
gelijktijdig aankomen op station
Anna Paulowna .“De bezoekers van
de Lentetuin pik je er doorgaans
makkelijk uit. Ze hebben bepaalde
bagage mee en kijken zoekend om
zich heen. Wij staan achteraan op de
parkeerplaats. Dat is het makkelijkst
voor de bezoekers die uit de richting
van Alkmaar komen. Negentig

procent is van die kant afkomstig. We
hebben zelfs bezoekers uit Zeeland,
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Ik
herinner me nog een dame van 85
jaar uit Breda. Ze had op internet
gelezen over de Lentetuin en de
service van een pendelbus. Het
was voor haar reden om af te reizen
naar de Noordkop. Bezoekers die
we weer naar het station vervoeren
zijn ook allemaal erg enthousiast. Ze
vertellen vaak ronduit wat ze hebben
gezien en hoe mooi het was. Men
gelooft ook niet dat dit alleen door
vrijwilligers gebeurt. Dat is toch wel
de kracht van de Lentetuin!”

Icewoman Kiki Bosch spreekt
op donderdag 1 maart
tijdens de netwerkavond,
georganiseerd door de
Ondernemersvereniging Anna
Paulowna in samenwerking
met de Lentetuin Breezand. Als
koudwaterduikster ontdekt Kiki
de koudste wateren ter wereld.
Ze vertelt onder meer over
hoe je je mindset zo sterk kunt
trainen, dat je dingen voor
elkaar krijgt die op het eerste
gezicht onmogelijk lijken. Alle
ondernemers die lid zijn van
de Ondernemers Federatie
Hollands Kroon, Ondernemers
Federatie Schagen, de Helderse
Ondernemers Vereniging,
de Lions en de leden van de
Rotary zijn welkom. Ook de
ondernemers die actief zijn op
de Lentetuin Breezand, zowel
kwekers als inzenders op de
expo beurs, zijn uitgenodigd.
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Gulle
vrienden
bedankt!

De Lentetuin BreezanD BeDankt zaP voor het geBruik van De
accommoDatie en natuurLijk ook De vrienDen van zaP:
Datel electronics, tuincentrum hollander, Slagerij ottens, mr. W.c.m. Baalman
notaris, van Lierop adviesgroep, Schepers keukendesign, technisch installatiebedrijf
rood, Loodgietersbedrijf Dick vaars, gmn bv, hilverink, andré molenaar zonwering,
Bouwbedrijf F.X. huiberts, van grieken automatisering, omnyacc, vermaire
Breezand, koopman & co, tetrix, holland Staal, garage a. Plompen, van der Plas,
Drukkerij roWa, idema installatie Service, van kampen, Dio anna, kapiteyn,
hollands noordkop, haarlijn 10, hubo Broers, olof Schuur, van Westen elektro
bv, veko Lightsystems, agratechniek bv, garagebedrijf glas, rijschool rick en
onderhoudsbedrijf van Den Berg.

w

MUNTJEWERF GRAAFMACHINES
Slootonderhoud, divers grondwerk, slopen
Minikraan + rupskruiwagensverhuur
Tuinrenovatie, als grond af/aanvoer, draineren, spitten
Verkoop van straatzand en tuinaarde

Pieter 06-51197841 Robert 06-54214656
Kruiswijk 11 - 1761 AR Anna Paulowna

info@muntjewerfgraafmachines.nl www.muntjewerfgraafmachines.nl

SCHEPERS KEUKENDESIGN
Molenvaart 103,
1761 AC Anna Paulowna
P.F. Onings bv • ABC Westland 661
Postbus 52 • 2685 ZH Poeldijk

info@scheperskeukendesign.nl
www.scheperskeukendesign.nl

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

www.vws-flowerbulbs.nl

Volg ons ook op Facebook
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Ik groei door
uitdaging
Hoe groei jij?

Eetc a fé

De Witte Brug

Ga voor alle Agri & Food vacatures naar
abvakwerk.nl/groei

Middenmeer
abvakwerk.nl

Burg. Lovinkstraat 1
1764 GA Breezand
Tel. 0223 52 12 13

Industrieweg 60, 0227-502341

Samen naar een
bloeiende Noordkop

SCHEPERS KEUKENDESIGN

Nico Vonderbank

Als organisatie dragen wij graag bij aan lokale
en regionale evenementen en sportactiviteiten
die wij een warm hart toedragen. De Lentetuin 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!

emers in de regio
Voor ondern
de vestigingen:
Wij werken vanuit

. Den Helder (2) . Hoorn
. Leeuwarden . Zwaagdijk
. Heerhugowaard . Schagen

. Heemstede
. Texel

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

www.omnyacc.nl

Molenvaart 103
1761 AC Anna Paulowna
Tel: (0223) 53 33 45
E-mail: info@scheperskeukendesign.nl
Website: www.scheperskeukendesign.nl
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Nu het bijna weer tijd is voor de Lentetuin Breezand, betekent
dat maar één ding: het is tijd voor de Lentetuinquiz! Zoals
ieder jaar zijn er vijf vragen. Bijna alle antwoorden kunt u
vinden in deze krant. Maar wees gerust: heel moeilijk zijn ze
niet. Wie meedoet maakt weer kans op mooie prijzen. En ze
zeggen niet voor niets: wie niet waagt, wie niet wint. Dus
doe mee en wie weet mag u op de Lentetuin Breezand een
grandioze prijs in ontvangst nemen!
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Spelregels
Om mee te dingen naar de prijzen
dienen deelnemers alle vragen
beantwoorden. Bij meerkeuze
vragen is slechts één antwoord
mogelijk. Uit de deelnemers die
alle antwoorden juist hebben,
winnaars worden getrokken
via loting de winnaars worden
getrokken. Met hen wordt
telefonisch contact opgenomen
om de prijs op te komen halen op
de Lentetuin Breezand. Succes!

Meedoen kan op twee manieren: digitaal en per post.
Per post kan door onderstaand formulier in te vullen en
op te sturen naar: Lentetuin Breezand, Postbus 100, 1760
AC Anna Paulowna. Graag op de envelop vermelden dat
het gaat om de Lentetuinquiz. Let er goed op dat u al uw
contactgegevens noteert, inclusief telefoonnummer zodat
wij de prijswinnaars kunnen bellen. Digitaal is ook heel
makkelijk. Ga naar www.lentetuin.nl/quiz en geef uw antwoorden
online door.
Meedoen kan tot en met dinsdag 27 februari. Brieven die later
binnenkomen kunnen we helaas niet meer meenemen.
Deelname via de website kan ook tot en met 27 februari.

Maak
k ans op
mooie
p r i j z e n!

•

Aankruisen wat van toepassing is

Vraag 1:

Vraag 3:

Vraag 5:

Wat leeft niet onderwater?
Zeemeermin
Vis
Watersnip
Koraal

Op welke avonden is het feest
in de feesttent op de Lentetuin?
Vrijdag, zaterdag en
maandag
Vrijdag en zaterdag
Zaterdag, zondag en
maandag
Zaterdag en maandag

Welk gewas is te zien op
onderstaande foto?

Vraag 2:
Wat is geen typetje van
Regelsammy Sanne van Dorp?
Trien Grabbel
Juffrouw tulp
Madame
Clown Sammy

Vraag 4:
Wie won in 2017 de Koopman & Co Zandhaastrofee?
Bas Groenendijk
Robert van der Hulst
Gonny van Saase
Jeffrey van Woesik

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/quiz

Altijd al meer willen weten over de Lentetuin Breezand en
bolbloemen? Dit jaar gaat de Lentetuin Breezand starten met
rondleidingen over de bloementuin. Deelnemers worden
tijdens de rondgang over de tuin aan de hand genomen
en worden bijgepraat over het ontstaan van de Lentetuin,
de productie van bloembollen, de omgeving, uitleg over
verschillende soorten en er worden ook bollen getoond.
Kortom: een informatieve en leuke rondleiding.
Dit jaar starten we met drie rondleidingen. Donderdagochtend
1 maart om 10.00 uur, vrijdagmiddag 2 maart om 16.00 uur

en maandagochtend 5 maart om 10.00 uur. Er is plaats voor
maximaal 8 personen per tour. Er kan informatie gegeven
worden in het Nederlands, Engels en Duits. De rondleiding
duurt zo’n 20 tot 30 minuten en wordt afgesloten met een kop
koffie in het restaurant. Na afloop is er tijd om vragen te stellen.

maximaal 2 personen) naar Lentetuin Breezand, Postbus 100,
1760 AC Anna Paulowna. Graag op de envelop vermelden dat
het gaat om de rondleiding. Vergeet niet uw contactgegevens
inclusief emailadres te vermelden, want u ontvangt een email
als u bent geselecteerd voor de rondleiding.

Gaat u mee?
Omdat we dit jaar voor het eerst de rondleiding verzorgen, zijn
er geen extra kosten aan verbonden. Wilt u met een rondleiding
mee? Dat kan! U kunt zich per post opgeven voor de tour op
donderdagochtend om 10.00 uur. Stuur uw aanmelding (voor

Facebookpagina
Om kans te maken op deelname aan een van de andere twee
rondleidingen, van vrijdagmiddag en maandagochtend, dient
u onze Facebookpagina in de gaten te houden. Vol is helaas vol.
Deelname is op volgorde van binnenkomst.

VANDOOREN.NL

Een professioneel
podium voor
bollenkwekers

omarmd door de
gemeenschap.

Meerwaarde Lentetuin voor sector en regio
'Lentetuin brengt ondernemers bij elkaar en versterkt de chemie tussen kwekers en consument',
zeggen Bas Apeldoorn en Peter Koopman. 'Het is een professioneel podium voor bollenkwekers,
omard door de gemeenschap. En dát is de meerwaarde van de Lentetuin!' Foto: AP Fotografie

Kom ook de Lentetuin ontdekken!

