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“Een eyecatcher wordt de
Arc de Triomphe”
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Veel kinderentertainment
op de Lentetuin Breezand
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“Het is de mooiste tentoonstelling
die het vak kent”
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Een professioneel
podium voor
bollenkwekers

omarmd door de
gemeenschap.

Meerwaarde Lentetuin voor sector en regio
De Lentetuin brengt ondernemers bij elkaar en versterkt de chemie tussen kwekers en consument.
“Samen creëren we nog meer toegevoegde waarde”, zeggen Bob van der Hout directeur Food en Agri
Noord-Holland Noord en accountmanagers Peter Koopman (links) en Bas Apeldoorn (rechts).

Kom ook de Lentetuin ontdekken!

VANDOOREN.NL
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Dit jaar raakt u in Parijse voorjaarssferen en vindt u de wereldberoemde Eiffeltoren en Arc de
Triomphe in Breezand. Deze pronkstukken worden omringd door duizenden prachtig bloeiende
tulpen, narcissen, lelies, hyacinten, krokussen, calla’s en
andere bijzondere bolgewassen. De mooiste, overdekte bolbloemenshow van Nederland heeft dit jaar namelijk als thema
‘Vive les Fleurs! Parijs op de Lentetuin’. Naast de bloemenpracht
is er een Voorjaarsbeurs Expo en de Agri vakbeurs. Wat u
daar vindt? Een gevarieerde consumentenbeurs, innovatieve
agrarische ontwikkelingen en nog heel veel meer. Ook aan de
kinderen is gedacht. Er is een gezellige kindertent met tal van
activiteiten. De beurs heeft dit jaar een vernieuwde indeling
waarbij het restaurant een nieuwe plek heeft gekregen en extra
wordt ingezet op beleving. 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. U leest in deze krant alles over de komende editie.
Kom naar de Lentetuin Breezand en vier de lente!

Openingstijden
Donderdag 28 februari 10.00 - 21.00
Vrijdag 1 maart 10.00 - 22.00
Zaterdag 2 maart 10.00 - 22.00
Zondag 3 maart 10.00 - 20.00
Maandag 4 maart 10.00 - 19.00
De Voorjaarsbeurs Expo sluit
dagelijks een uur eerder.

Entreeprijzen
Volwassenen € 6,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar) € 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.

Colofon
Lentetuinkrant 2019, oplage 78.000 exemplaren, uitgave JVW Uitgeverij en Lentetuin Breezand.
Vormgeving: Studio Bergwerk. 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.

Programma
Woensdag 27 februari
15.00: Officiële opening voor
genodigden door Hennie Kuiper
(De Lentetuin is deze dag niet geopend
voor bezoek)

Donderdag 28 februari
20.30: Ondernemersavond voor
ondernemers uit Hollands Kroon

Vrijdag 1 maart
09.30: Inloop exporteursochtend
voor genodigden
14.00 - 17.00: Kindertent geopend
Tussen 19.00 en 19.30: Inleveren
Hyacintenactie in ZAP-kantine
Vanaf 20.30: Feestavond met
Trio Pont Neuf, Frans Duijts imitator en
DJ Marcel Meijer (18+)

Zaterdag 2 maart
10.00 - 17.00: Kindertent geopend
10.00 - 15.00: Soortenkenniswedstrijd om de Koopman & Co
Zandhaastrofee
Vanaf 20.30: Feestavond met
Fleur Raateland en band en DJ Eric (18+)

Zondag 3 maart
10.00 - 17.00: Kindertent geopend

Maandag 4 maart
19.30: Uitreiking Koopman & Co
Zandhaastrofee en uitreiking
Hyacintenactie
Vanaf 20.00: AfBrekersavond
(alle leeftijden)
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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
AL 241
A
P
E
T
WIT HAG
LN241
AE
C
P
S
E
T
T
WI
EN
SCHAG

Kwaliteit - Service

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

IN L. STA-O
INC

SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort

www.atmwooncenterschagen.nl

20181212-5
20181212-5

SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort

Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357
OPEN: DI T/M VR 10.00-17.30 – ZAT 10.00-17.00
Witte
241,
Schagen,
T: 0224
227357
ELKEPaal
ZONDAG
OPEN
11.00-16.00 UUR
MAANDAG
GESLOTEN
OPEN: DI T/M VR 10.00-17.30 – ZAT 10.00-17.00
www.atmwooncenterschagen.nl
ELKE ZONDAG OPEN 11.00-16.00 UUR MAANDAG GESLOTEN

Agrarisch Loon bedrijf M. Konijn B.V.

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
www.facebook.com/sintmaartensvlotbrug
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Staand van links naar rechts: Marloes Langeveld,
Marieke van Lierop, Lex Broersen, Coos Maters,
Nick Broersen, Sjim Kapiteijn, Jarno Leijen,
Sem Langelaan, René Looijesteijn, Rick Timmer,
William van Haaster en Lisa van Lierop
Zittend voorste rij van links naar rechts:
Martin Elling, Frank van den Hoek,
Chantal Teeuwen, Bo Schilder, Ted Beelen,
Wils Broersen en Anne Smakman
Niet op de foto staan bestuursleden:
Richard Waiboer, Roy Regelink en Gert-Jan van Saase

Beroep:
Verkoper van afzuiginstallaties voor
in de agrarische sector bij Jongejans
Luchttechniek

Bestuursfunctie:
Thema-coördinator

Favoriete bloem:
De kamerplant Anthurium, omdat die
makkelijk is in de verzorging

Naam: René Looijesteijn
Leeftijd: 32 jaar
Woonplaats: Breezand

“De functie van thema-coördinator hield in dat ik, als rechterhand van de arrangeur, zorgde voor de attributen die we
gebruikten om de thema’s optimaal
uit de verf te laten komen. Zo regelde ik onder andere de Volendamse

kledendracht, wrakdelen van een
oorlogsvliegtuig uit de Noordzee en
een antiek duikpak. Het leukste aan
deze functie is het verwerken van de
attributen in de show tijdens de opbouw. Dan komt alles samen waar je
met elkaar aan gewerkt hebt. Ik kijk
heel positief terug op mijn periode
als bestuurslid. Het was een leuke,
intensieve en leerzame tijd. Ik ben er
trots op dat ik er de afgelopen zeven
jaar deel van heb uitgemaakt.”

Als ik aan de Lentetuin denk,
dan… “denk ik aan de enorme
betrokkenheid van alle vrijwilligers
en anderen.”

Rabobank Kop van Noord-Holland
versterkt de dienstverlening in
de zakelijke markt door verdere
samenwerking in de regio. Met vier
andere lokale Rabobanken in NoordHolland Noord zijn specialisten
in gezamenlijke teams bij elkaar
gebracht. We spreken hierover met
accountmanagers Peter Koopman
(56) en Bas Apeldoorn (41) en Bob
van der Hout (52) – directeur Food en
Agri die de dagelijkse leiding heeft
over dit team. “De accountmanagers
in dit agrarische team maken
onderdeel uit van de klantbediening
aan de agrarische klanten door de
lokale bank”, zegt Van der Hout. “De
kwaliteit van back- en midoffice
wordt verder geoptimaliseerd zodat
accountmanagers meer tijd hebben
voor hun klanten.”
De Rabobanken in Noord-Holland
Noord hebben de krachten gebundeld
en Rabobank Kop van Noord-Holland
werkt hierbij nauw samen met die in
Alkmaar, Waterland en West-Friesland.
“Deze teams kunnen de kennis gaan
bundelen”, geeft Koopman aan.
“Om een voorbeeld te noemen: in
onze regio zijn we heel sterk in het
kweken van tulpen, terwijl WestFriesland sterk is in de broeierij
van tulpen. Op dat gebied kunnen
we elkaar versterken. De kennis is
aanwezig.” Apeldoorn vervolgt: ”De
rode draad is specialiseren. Wij zijn

een agrarische bank en willen met
de ontwikkelingen van onze klanten
in deze sector meegroeien en meeontwikkelen. Verdere specialisatie en
kennisverdieping horen daarbij. Daar
is de klant bij gebaat.”
Wet- en regelgeving
Rabobank Kop van Noord-Holland
speelt hiermee in op een veranderende
markt. “Klanten veranderen en dus
moeten wij ons ook aanpassen”, aldus
Koopman. “De schaalvergroting gaat
in razend tempo verder. En ander
ondernemerschap vraagt ook van ons

een andere aanpak.” Van der Hout:
“Vergeet de macht van de consument
en de steeds veranderende weten regelgeving niet. Er gaat geen
week voorbij of er wordt wat
gepubliceerd of gepresenteerd over
de agrarische sector. De invloed van
externe stakeholders op de interne
bedrijfsvoering en -inrichting in het
agrarische bedrijf
neemt steeds
verder toe. Daar past de agrarisch
ondernemer zijn business op aan.”
Apeldoorn ziet ook het aantal
investeerders van buiten de sector
toenemen. “Het kennisniveau neemt

toe. Een ondernemer heeft met andere
speel- en spanningsvelden te maken.
Daarom is het goed dat we ons gaan
specialiseren.” De Rabobank wil daarbij
niet op de stoel van de ondernemers
zitten, maar wel kunnen meedenken
en weten waar ze mee bezig zijn. “Zo
willen we nog meer toegevoegde
waarde creëren”, klinkt het eensgezind.
Uitdagingen
Er komen voldoende uitdagingen op
de ondernemers af. Zaken als gewasbescherming, het duurzaamheidsspectrum, hoge personeelskosten,

mechaniseren en automatiseren zijn
actueel. “De beperkte beschikbaarheid van medewerkers kan bijvoorbeeld worden opgevangen door
te mechaniseren en te automatiseren”,
vertelt Apeldoorn. “Daar ligt nog
steeds een uitdaging.” Zijn collega
Van der Hout vult aan: “De welvaart
in Polen stijgt en het wordt lastiger
om werknemers hierheen te halen.
We hebben ze hard nodig om de
productie van A tot Z te kunnen
draaien. Bij ons mogen er geen
medewerkers van buiten de Europese
Unie werken, in bijvoorbeeld
Polen mag dit wel. Dat is oneerlijke
concurrentie. Indirect hebben we
daarmee te maken. Dit vraagstuk
speelt en dus bespreken wij het. We
zitten landelijk maandelijks met de
vakdirecteuren Food & Agri bij elkaar.
Daarnaast onderhoudt Rabobank
ook goede contacten met externe
partijen zoals brancheorganisaties
en de overheid, bijvoorbeeld het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Door de wijzigingen
in de organisatie zijn de lijnen korter
geworden en kunnen we knelpunten
sneller oppakken.” Voor de Rabobank
ligt er een dankbare taak om partijen
bij elkaar te brengen. De Lentetuin
Breezand is daar een ideaal platform
voor. Koopman: “Dat is onze rol in het
netwerk. We brainstormen met de
klant en spiegelen over de markt. Op
de Lentetuin Breezand is iedereen uit
de sector aanwezig. Wij kunnen ons
steentje daaraan bijdragen en voor ons
is dat echt een toegevoegde waarde.”
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www.hgssportprijzen.nl
Bekers
Bokalen
Medailles
Vaanjes
Graveren

Werkkleding
Bedrukken
Borduren
Sport &
Promotiekleding

Kruiswijk 19a 1761 AR Anna Paulowna
Tel. 0223 533810 email: info@hgsdiensten.nl

Charlottaring 6
1761 AX Anna Paulowna

Vanaf februari presenteren
wij het nieuwe Lesmills
programma TONE bij FCAP
Dit is een combinatie van Kracht, Conditie en
Core training. Woensdagavond 20.00-20.45u
Kom gratis een proefles doen!!

LES
MILLS TONE
SUMMIT YMCA
BERKELEY
HEIGHTS
YMCA

Kruiswijk 12, 1761 AR Anna Paulowna
Tel: 0223533754 | info@fcap.nl

Verkoop, Verhuur,
Onderhoud en Reparatie
van Auto’s en Aanhangers
Tijdens
de Lentetuindagen
zal deze pendelbus
gratis rijden van het
station Anna Paulowna
naar Breezand

100%

Brood & Banket.
www.bakkerijalkemade.nl
Anna Paulowna

Molenvaart 33
Tel: 0223 -531231

Breezand

Ceresplein 20
Tel: 0223-767271

Telefoon 0223 52 1836
Industrieterrein Kruiswijk
Mobiel 06 53 21 33 42
De lange Ring 2
www.roozingauto.nl
1761
Anna
Paulowna
emailop
roozing@live.nl
Ook
ditASjaar
zijn
wij weer aanwezig
de lentetuin.

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

Welkoop Anna Paulowna. Kerkweg 5a
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De voorbereidingen voor de Lentetuin Breezand beginnen voor
hoofdarrangeur Martin Elling al in april. Op zijn schouders rust de
dankbare taak om het ontwerp te verzorgen. “Belangrijk is dat de
beleving van het thema bij binnenkomst meteen aanwezig is. De
bezoeker moet steeds weer getriggerd worden om alle hoeken van
de show te willen bekijken”, vertelt Elling. “Ieder jaar is opnieuw een
uitdaging en is het weer spannend. Gelukkig zijn de reacties altijd
lovend. De mening van de bezoekers vind ik belangrijk. Ik lees altijd
het gastenboek.” Wie enthousiast is geworden van zijn werk, kan
de arrangeur vanaf dit jaar rechtstreeks benaderen. Hij is vanaf 1
januari een eigen tuinontwerp en -adviesbureau begonnen.

T

raditiegetrouw gaat de Lentetuin
Breezand de bezoekers weer
verrassen, belooft de 29-jarige Elling.
Hij licht alvast een tip van de sluier
op. “Je komt dit jaar binnen via de
Moulin Rouge, inclusief showtrap.
Via een theaterdoek betreed je
de show. Dan zien bezoekers pas
bloemen. Een eyecatcher wordt de
Arc de Triomphe. Op de rotonde
maak je de keuze welke richting je
neemt. Verder zijn de Eiffeltoren en
de schilderwijken met schilderezels te
zien. Uiteraard ontbreken de gezellige
bistrosetjes, druiven, wijn, Franse kaas
en stokbroden niet.” Het werk begint
voor Elling in april. “Dan is de evaluatie
en wordt het thema voor de volgende
editie besproken. Het bestuur en ik
dragen thema’s aan en dan maken
we een top-drie. In mei wordt er een

besluit genomen en kiezen we een
thema.” In de zomermaanden wordt
het ontwerp gemaakt aan de hand
van schetsen. Eind augustus worden
deze schetsen gepresenteerd. “Ik
krijg het bestuur altijd enthousiast. Zij
stellen me altijd één vraag: hoe laat ik
de beleving terugkeren in de show.
Daar zorg ik uiteraard voor. Het moet
één geheel zijn.” Na akkoord van het
bestuur tekent Elling de gebouwen
op maat uit. Daarbij krijgt hij hulp van
Mitch van Grieken. Met de technische
tekeningen kan de bouwploeg vervolgens aan de slag om te bouwen.
Vertrouwen kweken
Elling nam het stokje in 2014 over
van Piet Hollander, die maar liefst
33 jaar arrangeur was geweest. “Ik
heb daarvoor nooit nagedacht over

deze functie. Nadat Piet aangaf te
stoppen werd de vraag tijdens een
vrijwilligersavond gesteld of iemand
wist voor wie dit wat zou zijn. Veel
aanwezigen wezen direct naar mij.
Daarna is het snel gegaan. Mijn eerste
jaar vond ik heel spannend. Dan
kom je ook achter de knelpunten.
Inmiddels heb ik laten zien wat ik kan
en daarmee vertrouwen gekweekt.”
Tuinontwerp en -advies
De inwoner van Anna Paulowna is
ook op een ander vlak een nieuwe
uitdaging aangegaan. Per 1 januari

geeft dat wel een extra boost om
op deze manier verder te gaan.”
Het bedrijf werd overladen met
reacties, laat Van der Meer weten.
“In allerlei vormen: woorden,
kaartjes en zelfs taarten kregen we
opgestuurd. Dan merk je eigenlijk
pas hoeveel het voorstelt om deze
prijs te winnen.”

Het was vorig jaar de verrassing van de Lentetuin Breezand.
Meelébo won voor de eerste keer de Gouden Bolbloem. “We
hadden het winnen helemaal niet verwacht en dat maakte
het misschien nog wel leuker”, vertelt Ruud van der Meer
namens het bedrijf. “We waren echt enorm verrast!”

M

eelébo won de prijs met
de combinatie tulp ‘Hennie
vander Most’, narcis ‘Big Love’
en muscari ‘Siberian Tiger’. “We
broeien nu toch alweer heel wat
jaartjes en dan is het wel een mooie

bevestiging dat je goed bezig bent”,
vervolgt de 33-jarige inwoner van
Breezand. “Er gaan uiteindelijk heel
wat uurtjes werk in zitten, vooral in
de laatste week voor de show. Als
je de Gouden Bolbloem wint, dan

Relatieonderhoud
Meelébo staat voor ‘Van der
Meer leliebollen’ en is een trouwe
inzender. Ruud: “Mijn vader en
ooms hebben alleen de eerste twee
jaar niet meegedaan als inzender,
dus dit wordt alweer het 37ste jaar
dat we meedoen. Het primaire doel
vanuit het verleden was natuurlijk
het showen van onze eigen
producten. Nu is daar ook een stuk
relatieonderhoud
bijgekomen.
Bijna al onze klanten komen we
wel tegen op de Lentetuin.” De
familie van der Meer hoopt de
titel met succes te verdedigen.
“We vinden het belangrijk om
een zo hoog mogelijke kwaliteit
te showen. We broeien bijna alles
zelf en daarom hebben we daar
ook zelf invloed op. Dat maakt het
extra leuk. Het ene jaar lukt het
beter dan het andere jaar. Het zelf
broeien geeft in onze ogen een
stukje onderscheid. De uitdaging
is om een zo’n groot mogelijke pot
tulpen in onze stand te plaatsen.
Van een soort dat goed gelukt is
willen we vijftig of zestig tulpen op
één pot zetten, dat springt er vaak
wel even extra uit.”

is hij een eigen onderneming in
tuinontwerp en -advies gestart na vijf
jaar de ontwerper van Keukenhof te
zijn geweest. “Voor mezelf beginnen
heb ik altijd al gewild. Particulieren,

bedrijven en zorginstellingen kunnen
contact met mij opnemen voor
alles wat met de tuin te maken
heeft. Naast flexibiliteit zijn mijn
krachtige punten vindingrijkheid en

oplossingsgerichtheid. Het maakt
niet uit hoe groot of klein een tuin is.”
Klanten kunnen doormiddel van een
VR-bril door het ontwerp lopen en
zien hoe hun tuin er uit komt te zien.
Elling vindt het belangrijk dat de
samenhang tussen de elementen die
gebruikt worden in de tuin goed is.
Hierdoor ontstaat er rust en kan men
goed genieten van de tuin. Hij is van
mening dat een tuin met planten
ook onderhoudsvriendelijk kan zijn,
mits je maar de juiste combinaties
maakt. Kijk voor meer informatie op
www.martinelling.nl.

José Bontje is negentien jaar het aanspreekpunt voor inzenders
geweest. Ze leidde het team van bloemisten dat bloemstukken
arrangeert voor kwekers. Vanaf deze editie neemt Annette van Zanten
haar taken over. “Alles gebeurt in overleg”, zegt Bontje. “Dat is het
mooie aan de Lentetuin Breezand. We zijn echt een team.”

D

e 60-jarige Bontje nam de
functie in 2000 over van Ton van
Zanten. “Ik werd toen namens het
bestuur gebeld door Ruud Berbee.
Ze waren bang dat de continuïteit
verloren zou gaan. Ik gaf aan dat ik
dat ging waarborgen. Nu Annette het
overneemt weet ik dat de continuïteit
behouden blijft. Daar heb ik alle
vertrouwen in.”
Goede band
Het team van bloemisten bestaat
jaarlijks uit vijf of zes personen. Begin
januari kwam de groep voor het
eerst bij elkaar. “We weten wat het
thema is en gaan er dan mee aan de
slag. Een week voor het evenement
benaderen we de kwekers. Er is een
groep kwekers trouw aan ons en
daar hebben we een hele goede
band mee. We vragen ze naar de
wensen en/of ideeën die er leven.”
Op de maandag in de week van

de Lentetuin Breezand begint de
groep in de middag te werken. “Het
is aanpoten en we kunnen niet op
ons kont blijven zitten en wachten.
We hebben de nodige ervaring en
we zijn allround genoeg om snel
te kunnen schakelen. Op maandag
werken we door tot tien of elf uur
in de avond. De volgende ochtend
beginnen we weer rond half negen.
Uiterlijk negen uur ‘s avonds zijn we
klaar. Het komt altijd goed.”
Betrokken
In totaal is Bontje, die eigenaar is
van Dille Bloemen, maar liefst 34 jaar
actief geweest voor de Lentetuin
Breezand. “Ik ben enorm trots op het
hele evenement. Het is een groot
team en we doen het met elkaar.
Het is niet zo dat ik er helemaal een
streep doorzet. Ik ben Breezands
genoeg om betrokken te blijven. Ook
al loop ik dit jaar iets minder hard.”
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Samen naar een
bloeiende Noordkop
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

• Wilt u verbouwen, slopen of de golfplaten
op uw stal laten vervangen en heeft u
daarvoor een asbestinventarisatie nodig?
• Dit kunnen wij voor u verzorgen, op een
deskundige manier en tegen een redelijke prijs
• Bel voor informatie of een vrijblijvende
offerte 0224 720525 of 06 27217345

www.schuttemilieu.nl
info@schuttemilieu.nl
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Hoofdsponsor

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 Lelieteam

CNB Callateam

Jan Boon

René van Marrewijk

Piet Zoutenbier

Jari Conijn

Nick Broersen

Dirk Bloothoofd

Dave van Schie

Jan Gutter

Niels Laan

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

ug
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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

Prins Clausweg 2 - 756 BJ ‘t Zand

Accessoires, onderdelen, sportvoeding etc.

Telefoon: 0224-581413

Webshop via Kooij-tweewielers.nl
Facebook = Kooij-tweewielers.nl: by jurgen

info@tastransport.com - www.tastransport.com

C. Keijzerlaan 2, 1761 CH Anna Paulowna | T 0223 53 33 20 | info@kooij-tweewielers.nl

www.kooij-tweewielers.nl

• Loonbedrijf
• Kraanverhuur
• Bloembollenteelt
• Landexploitatie

Belkmerweg 34
1754 GC Burgervlotbrug
T: 0226-381541
E: info@loonbedrijfhoogland.nl

www.loonbedrijfhoogland.nl

TIMMERFABRIEK

DOEDENS B.V.
• Loonbedrijf
• Kraanverhuur
• Bloembollenteelt
• Landexploitatie

VEELZIJDIGHEID
IS ONZE KRACHT!

edrijfhoogland.nl
edrijfhoogland.nl

Belkmerweg 34
VEELZIJDIGHEID
1754 GC Burgervlotbrug
Openingsdag
0226 - 38 15 41
IS ONZE KRACHT! Tel.:
23
Maart
Fax: 0226
- 38 32 83

't ZAND TEL: 0224 591324

• Loonbedri
• Kraanverh
• Bloemboll
• Landexplo

VEELZIJDIGHEID
IS ONZE KRACHT!

Belkmerweg 34
Belkmerweg 34
•
Loonbedrijf
1754 GC Burgervlotbrug
1754 GC Burgervlotbrug
Tel.: 0226•-Kraanverhuur
38 15 41
Tel.: 0226 - 38 15 41
Fax: 0226•- Bloembollenteelt
38 32 83
Fax: 0226 - 38 32 83
Landexploitatie
Internet: •www.loonbedrijfhoogland.nl
Internet: www.loonbedrijfhoogland.nl
e-mail:
info@loonbedrijfhoogland.nle-mail:
info@loonbedrijfhoogland.nl

www.timmerfabriekdoedens.nl

Internet:
www.loonbedrijfhoogland.nl
10:00
tot 17:00
uur
e-mail:
info@loonbedrijfhoogland.nl
Irenestraat 10 ‘t Zand

EP: Dorrestijn-Installatiebureau

Frank
van Graas is
uw E-Bike
specialist!

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

Beeld & Geluid
Multimedia
Wassen & Drogen EP: Dorrestijn-Installatiebureau
Koelen & Vriezen
Huishoudelijke apparatuur
Inbouwapparatuur
Eigen Technische Dienst

NIEUWBOER KASSENBOUW

GROTE SLOOT 216
1752 JR
SINT MAARTENSBRUG
0224 - 56 11 12

info@nieuwboerkassenbouw.nl
www.nieuwboerkassenbouw.nl

ONDERHOUD - REPARATIES - SERRES
VERANDA’S - KASSEN -HOBBYKASSEN
MAATWERK - LICHTSTRATEN

Burg. Lovinkstraat 27
1764 GA Breezand
Tel.: (0223) 52 18 63
info@epdorrestijn.nl
www.epdorrestijn.nl
EP: Dorrestijn-Installatiebureau
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Dit jaar kunnen kinderen als echte
Parijse schilders een kunstwerk maken
zoals Monet of Gauguin. De schilderijen
kunnen worden opgehangen aan de
kunstwand waarmee de kindertent wordt
omgetoverd tot het MiniLouvre. Er worden prijzen uitgeloofd aan de winnende
creaties. De materialen die voor deze creatieve activiteit zullen worden gebruikt,
zijn mede mogelijk gemaakt door Amazingkids.

O

ok deze editie zullen de kinderen
zich niet vervelen op de Lentetuin
Breezand en dat is mede te danken
aan het thema. “Denk daarbij aan
Disneyland Parijs”, zegt Rosemarie.
“Voor de creatieveling is er onze
eigen kunstenaarswijk Montmartre.
Kinderen kunnen aan de slag met
verf en kwasten.” Terugkerende items
zijn het schminken, het verkleden,
de ballenbak en een rebus voor de
oudere kinderen. Vanwege het grote
succes zijn deze opnieuw aanwezig.

Rosemarie loopt al lang mee bij de
Lentetuin Breezand. “Om precies
te zijn tien jaar. Ik ben begonnen
bij het kinderentertainment. Daar
had ik samen met Wendy van Dijk
een actie waarbij we kinderen
van te voren al op de foto gingen
zetten. Alle foto’s toonden we op de
wand bij het kinderentertainment.
Daarnaast exposeerde ik daar mijn
eigen fotowerk. Het jaar erop ben
ik samen met Sanne Koopman–
van Dorp van RegelSammy en een
kinderentertainment
commissie
vanuit de Lentetuin Breezand het
programma gaan invullen. Al snel
kwam ook Kappio Kinderopvang als
partij erbij. Inmiddels draaien we al
zes jaar samen het programma met
veel plezier.”
Passie
“De Lentetuin Breezand is een
prachtig evenement voor en in deze
regio”, vervolgt de inwoonster van
Anna Paulowna. “Het bestuur, de
inzenders, de standhouders en de
vele vrijwilligers; ik sta er altijd weer
versteld van met hoeveel passie
iedereen werkt en er vele uren in
steekt. Er zijn zoveel partijen die hun
steentje bijdragen. Dat vind ik het
allermooiste van het evenement en

ik vind het heerlijk om dan ook mijn
steentje bij te kunnen dragen. Mijn
allermooiste Lentetuin Breezand
was tijdens de opening door de
Koning. Ik werd toen echt even de
hoffotograaf. Alleen ik mocht rondom
de Koning lopen om zijn bezoek en
zijn ontmoetingen met de kwekers
vast te leggen.”
Sfeerbeelden
Naast het kinderentertainment maakt
Rosemarie de pr-foto’s voor het
bestuur en verzorgt ze de fotografie
voor de officiële Lentetuinkrant.
“Van de opbouw en opening tot het
evenement zelf maak ik sfeerbeelden
van de tuin en de beurs. Deze
foto’s staan op folders, de website
en andere social mediakanalen.
Ook de foto’s van de stands van de
inzenders zijn van mijn hand, deze
ontvangen de kwekers na afloop
van de Lentetuin.” Op de Lentetuin
Breezand is ook eigen werk van
Rosemarie tentoongesteld. Dit betreft
fotoreportages die dagelijks gemaakt
worden van families, bedrijven en
bruiloften. Sinds vorig jaar ook meer
studiofoto’s, omdat ze over een
studioruimte beschikt. Wie alvast een
kijkje wil nemen kan terecht op haar
website: www.apfotografie.nl.
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VAN DE GIESEN MAKELAARS
www.exclusief-wonen.com

Warmenhuizen

Tel.: 0226-393133
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Tel.: 0226-422807
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Tel.: 0226-422807
Kijk op onze site voor
alle informatie:
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• RenovatieRenovatieen Totaalsloop
• Grondsanering
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
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www.exclusief-wonen.com
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Warmenhuizen
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Kijk op onze site voor alle informatie:

www.vandegiesen.nl

Mr.W.C.M.Baalman
Helder advies voor o.a. uw:
• Testament • Huwelijkse voorwaarden • Verklaring van erfrecht
• Schenkingen en besparing op de erfbelasting
Postbus 3 • 1766 ZG Wieringerwaard
Noord Zijperweg 9
Notaris kantoor
Telefoon: (0224) 22 19 41 • Fax: (0224) 22 19 98
Mr. W.C.M. Baalman E-mail: info@notarisbaalman.nl
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vlakken kunnen helpen”, zegt
hypotheekadviseur Marian Koning.
De wereld van hypotheken is zeer
dynamisch, waardoor ze bij Van Lierop
Adviesgroep altijd bovenop de trends
zitten. De laatste jaren worden de
regels wel strakker, maar er zijn toch
heel veel mogelijkheden. De rente
is momenteel natuurlijk heel laag
en voor starters en ondernemers
is er een hoop te regelen. Iedereen
moet tegenwoordig wel eigen geld
meebrengen, maar dat is al heel goed
doorgedrongen bij de klanten.”

D

e verbondenheid met de
Lentetuin Breezand is daarom
zeer groot: “Het is een prachtig
regionaal evenement met een
grote uitstraling naar de rest van
Nederland en de wereld”, vertelt
directeur Frank van Lierop. “Als
bedrijf willen we graag iets terug
doen naar onze relaties en we zijn
blij dat we dat op deze manier
kunnen doen.” Veel van de relaties
hebben banden met meerdere
facetten van het bedrijf. De 25-jarige

Irene Langelaan is sinds kort register
makelaar taxateur, waarbij ze zich
voornamelijk bezig houdt met de
verkoop van particuliere woningen.

De aankomende tijd is het
bedrijf druk bezig met meerdere
nieuwbouwprojecten,
waaronder
Groenhof in Breezand, maar ook
in onder andere Middenmeer,
Wieringerwaard en Anna Paulowna. Bij
dit soort grote projecten wordt vaak
de expertise van meerdere partijen
binnen Van Lierop Adviesgroep
“Ik merk dat als bedrijven tevreden aangeboord. “De makelaar begeleidt
klant bij ons zijn, ze ook voor privé de verkoop, daarna kunnen ze voor
woningen bij ons aankloppen. Dat is de financiering bij ons op gesprek
een heel fijne lijn.”
komen. Zodra het huis er staat kunnen

we weer samen naar de verzekeringen
kijken. Zo schakelt het allemaal door
binnen de verschillende facetten”, aldus
verzekeringsadviseur Jacco Vlaming.
“Alle informatie is dan al in huis”, vult
Langelaan aan. “Als één van mijn
collega’s iets nodig heeft, kan dit direct
opgevraagd worden. De lijnen zijn kort.”

langs basisscholen in de Noordkop
om kindervrijkaarten rond te brengen.

mogen dit jaar ook zeker komen
met hun potjes.” Vervelen doet de
vrolijke vrijwilliger zich in geen geval.
Voor Autobedrijf Rick van Lierop
rijdt hij het hele land door om auto’s
op te halen. Ook bij de Poldertuin is
Mooiman actief. Daar zorgt hij samen
met vijftien andere vrijwilligers voor
het bollen ophalen, planten, rooien,
harken, en overige werkzaamheden
die moeten gebeuren. “Ik vermaak me
prima. Net als de Lentetuin Breezand
valt en staat de Poldertuin met de hulp
van vrijwilligers. Gelukkig zijn ze er!”

Goed communiceren
“De klant ervaart het positief dat
we intern goed communiceren en
dat we ze daardoor op meerdere

George Mooiman is een vrijwilliger
die zelden ‘nee’ zegt als hij om
hulp wordt gevraagd. Hij is altijd
bereid om te helpen. Voor de
Lentetuin Breezand regelt hij de
Hyacintenactie op de basisscholen,
brengt de kindervrijkaarten in het
rond en is het aanspreekpunt voor
de algemene inzending. “Ik kom
soms tijd te kort”, zegt Mooiman
met een glimlach. Als dank voor
zijn jarenlange en veelvuldige
vrijwillige inzet, ontving hij dit jaar
het Jo Vermaire Lentetuinboeket en
een heerlijke taart.

D

e 74-jarige Mooiman is trots op
de Lentetuin Breezand. “Het is
een prachtig evenement. Er komen
zo veel mensen op af. Breezand wordt
echt op de kaart gezet. Voor kwekers
is het een ideale samenkomst,
iedereen spreekt elkaar. Ook voor
de jeugd uit het dorp is het een
belangrijk evenement. Iedereen
helpt en werkt mee. En dan ’s avonds
met elkaar een biertje drinken.”
Hyacintenactie
Een wedstrijd waar inwoners van
de voormalige gemeente Anna
Paulowna mee zijn opgegroeid is de
Hyacintenactie. Leerlingen van zeven
basisscholen in Anna Paulowna,
Breezand
en
Wieringerwaard,
en medewerkers van Van Lierop
Adviesgroep en Koopman & Co
gaan proberen een Hyacint-op-pot
te broeien. Deze actie is bedacht
door Piet Mooiman, de vader van

George. “Hij is er 55 jaar geleden mee
begonnen op de Spoorbuurtschool.
Mijn vader zat er in het bestuur. Vanaf
de eerste editie keurde ik de hyacinten.
Later is de actie in samenwerking
met de Lentetuin Breezand opgezet.
Inmiddels delen we ongeveer
zestienhonderd hyacinten uit. We
krijgen er rond de honderdtachtig
terug. De kinderen krijgen bij het
inleveren een zakje snoep, dus dat
stimuleert wel.” Mooiman vormt met
Rober van den Berg de jury. Naast de
Hyacintenactie gaat Mooiman ook

Algemene inzending
Tot tien jaar geleden is Mooiman
inzender geweest. “Sindsdien ben ik
verantwoordelijk voor de algemene
inzending. Iedere kweker die geen
inzender is kan een pot langs komen
brengen. Ik heb ook drie potjes die
ik show. Gemiddeld doen er aan de
algemene inzending zo’n tien kwekers
en liefhebbers mee. Op dinsdag gaan
we het opstellen en geïnteresseerden

Preventie
Niet alleen bij de directie heeft de
Lentetuin Breezand een plek in het
hart veroverd, maar ook bij vele
werknemers. Vlaming bezoekt het
evenement graag. “Ik heb in mijn
jeugd ook in de bloembollen gewerkt,
dus ik weet hoeveel werk er aan vooraf
gaat. Daarnaast ken ik natuurlijk ook
vele klanten die aanwezig zijn.” De
afgelopen jaren is Vlaming veel bezig
geweest met preventie bij bedrijven.
“Tussen 2000 en 2010 zijn er heel veel
branden geweest bij agrariërs. Meer
dan de helft van die branden had te
maken met elektrische installaties.
Daardoor zijn er extra eisen gesteld
wat betreft keuringen. Per bedrijf
kijken we wat specifiek nodig is om het
zo veilig mogelijk te maken. Ook als er
nieuwe richtlijnen komen, brengen we
ze tijdig op de hoogte. Zo werken we
samen aan een veilige omgeving.”
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Molenvaart 253 in Anna Paulowna
T: 0223 754 300
W: www.restaurantdepolderei.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

Lentetuin menu:
Carpaccio van het kalf, geserveerd met oude kaas, pijnboompitten en rucola sla.
Of

Zalm tartaar, geserveerd met truffelmayonaise en filodeeg koekje.
Varkenshaas uit de pan, geserveerd met champignonspeksaus.
Of

Kom
genieten van ons
Lentetuin menu
voor maar
€ 32,50 p.p.

Tonijn tartaar steak, geserveerd met gefrituurde uienringen en wasabi mayonaise.

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

Trio van frambozen, bestaand uit frambozenijs,
frambozen bavarois en gemarineerde frambozen.

Beerse
Makelaardij
Uw partner in
advies & taxaties

info@beersemakelaardij.nl
06 - 44 66 47 77
www.beersemakelaardij.nl

T: 0223 52 12 95


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

ingenieurs voor groei

D� s�h���� �u��� ��
�ro�uc� �� �e������

Overweg 17, 1713 HX Obdam - Tel.: (0226) 35 24 39 - info@agrofocus.nl
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Van half maart tot en met half mei verandert een groot
deel van Noord-Holland in één grote bloemenzee.
Het begint in maart met het krokusseizoen. Daarna
komen de narcissen en hyacinten op en tenslotte
laten de tulpen hun kleuren zien, vanaf midden april
tot begin mei. Eind april zijn onze tulpenvelden het
mooist. Er zijn dan veel bloemenevenementen.

www.bloeiendzijpe.nl

H

olland Boven Amsterdam promoot onze regio en
verleidt bezoekers van buiten de provincie hierheen
te komen. Ook de Lentetuin Breezand is aangesloten
bij de campagne Tulpen boven Amsterdam, uitgevoerd
door Holland Boven Amsterdam. Ter promotie
van de bloembollensector lichten we een aantal
evenementen uit.
Kijk voor het complete overzicht
en een agenda op
www.hollandbovenamsterdam.com

www.poldertuin.strikingly.com
De Poldertuin wordt ook wel de Kleine Keukenhof genoemd.
In het najaar planten vrijwilligers honderdduizenden bollen
in de grond, die in het voorjaar tot bloei komen. Het is een
tuin met voorjaarsbloeiers (245 soorten tulpen, 36 soorten
hyacinten, 127 soorten narcissen en 32 soorten bijzondere
bol- en knolgewassen). De bloembollen zijn beschikbaar
gesteld door bloembollenkwekers uit de regio. De opening
is op zaterdag 13 april. De Poldertuin bestaat 36 jaar en is
gevestigd aan de Molenvaart 2 in Anna Paulowna.

De stichting Bloeiend Zijpe zet zich met behulp van vrijwilligers in om de polder Zijpe als mooiste bloembollenstreek
van Nederland op de kaart te zetten en iedereen hiermee
op een laagdrempelige, pure manier kennis te laten maken.
Dit doen ze door verschillende evenementen te organiseren. Van 5 april tot en met 5 mei is er een unieke kunstexpositie in BolleNoord. Naast het werk van regionaal bekende
kunstenaars is er ook fotografische kunst te zien. Op 20 april,
27 april en 4 mei zijn er fotoworkshops tussen de bollen, gehouden door fotograaf Johan Pronk. De populaire fietsdag
is op zondag 28 april. Er is fietsronde van ongeveer veertig
kilometer uitgezet langs de bloeiende bloembollenvelden.
Sportievelingen komen zaterdag 4 mei aan hun trekken.
Dan vindt de recreatieve
crossloop van 7,5 kilometer door de bollenvelden plaats.
Kijk voor het complete overzicht op
de website.

Cultuur in de schuur, zondag 5 mei: Vier bollenschuren,
vier verschillende optredens. Naast een muzikaal optreden,
is de ontvangst in elke schuur gastvrij en met een kort
verhaal over bloembollen.
www.bloemendagen.nl
De 66ste editie van de Bloemendagen vindt plaats van 27 april
tot en met 1 mei. De voormalige gemeente Anna Paulowna
staat dan in het teken van geur en kleur. Bezoekers kunnen
ruim honderd mozaïeken, bewegende werkstukken, versierde
straten en bruggen bewonderen. Mozaïeken zijn schilderijen
gemaakt op tempex. Hierop worden hyacintennagels geprikt
met spelden. Op elke vierkante meter gaan wel 10.000
bloemetjes. De mozaïeken zijn echte kunstwerken, gemaakt
door jong en oud. Tijdens de Bloemendagen staan ze in de
tuinen van de makers opgesteld. Met een deelnemerslijst en
plattegrond, die gratis op te halen zijn bij de informatiepost
of uit de infohokjes langs de kant van de weg, kunnen
bezoekers een route bepalen en met eigen vervoer (fiets,
auto, motor) of met de daarvoor beschikbare bussen langs
de kunstwerken rijden. ‘s Avonds zijn de meeste mozaïeken,
bruggen en straten verlicht. Dat is een prachtig gezicht!

Tulpen plukken, april en mei: Pluk zelf tulpen uit de
www.kleurrijkjulianadorp.nl

Tulpen Pluktuin van de Floratuin. Hier staat een prachtig
assortiment van meer dan honderd soorten tulpen
opgeplant.

Julianadorp beleeft in april één van haar mooiste maanden
van het jaar. Kleurrijk Julianadorp laat bezoekers optimaal
genieten van de bloemen en biedt een gevarieerd
programma aan in april en mei. Hier een selectie, kijk voor
het complete programma op de website.

Bollentoer, april en mei: Ga mee door de bollenschuur
onder leiding van een enthousiaste boer of boerin die
bezoekers alles vertelt over het reilen en zeilen bij een
bloembollenbedrijf.
Wandeldag, zondag 28 april: Er zijn twee prachtige
routes van 7,5 en 15 tot 20 kilometer uitgestippeld. Wandel
tussen de bloembollenvelden, maak foto’s en geniet van de
weidse uitzichten.

Achterste rij van links naar rechts: Cees Hollander,
Martin van Baren, Peter Ruitenburg, Ton Wormsbecher,
Jan Muntjewerf, Frans van Stein en Jan van Graas. Voorste
rij van links naar rechts: Ron Wagenaar, Hans Snoek,
Han Beelen, Bram Dorsman, Peter Houterman, Kees Leek,
Jan Berbee, Jan van Nuland, Adrie Duijnhoven, Jan de Boer.
Zittend voor: Elly Doolaard en Machteld Kroon.

Wil jij ook een steentje
bijdragen aan het
fantastische evenement
dat Lentetuin Breezand
heet? Laat van je horen
via info@lentetuin.nl.
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1		 Gebr. Alkemade
2		 Alliance Bloembollen
3		 Assembol Flowerbulbs
4		 Comb. Berbee - van Lierop
5		 M.C. Zonneveld bv
6		 Boltha bv
7		 Comb. A.A. Duineveld & Zn - Bijvoet
8 Comb. Fluwel - V.O.F. Rotteveel Burgerbrug
9		 Gemengde inzending
10		 De Goede Bloembollen
11		 Hortus Bulborum
12		 Gebr. Hulsebosch
13		 Hulsebosch Bloembollen
14		 Kapiteyn Group
15		 Kesteloo Bloembollen
16		 W. van Lierop & Zn.
17		 Ligthart bloembollen
18		 Mak Breeding
19		 Maters Bloembollen
20		 Maveridge
21		 Meelébo
22		 L.W.A. van der Poel
23		 P. Th. Rotteveel & Zn.
24		 A.C.M. Smit & Zn.
25		 Teeuwen & Zn.
26		 Vertuco
27		 Bloembollenkwekerij Fa. Veul
28		 Q.J. Vink
29		 J.G. Weijers
30		 Westend Bulb
31		 Van Woesik Veredeling
32		 World Flower bv
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13 Inzender: Hulsebosch Bloembollen bv
Middenvliet 19, 1787 PN Julianadorp
Hulsebosch Bloembollen is met hun bedrijfsuitbreiding van afgelopen jaar volledig klaar voor
de toekomst. De omvang van de onderneming
nadert de tweehonderd hectare. Het familiebedrijf telt vijf vaste werknemers en is uiteraard
ook weer te zien op de Lentetuin Breezand.
“Dit wordt ons zesde jaar dat we meedoen”, zegt
Roland Hulsebosch (33), die het belang van de
show erkent. “Bezoekers kunnen ons sortiment
zien, zodat men ziet wat we telen. Zo raken
ze betrokken bij wat we doen. De Lentetuin
Breezand is een prachtige show voor jong en
oud. Bezoekers kunnen kennis maken met de
bloembollenwereld.” De inzending van
Hulsebosch Bloembollen bestaat uit tulpen,
lelies, hyacinten en narcissen. Het bedrijf
probeert zich te onderscheiden met kwaliteit
en duurzaamheid. “Diversiteit staat daarbij hoog
in het vaandel.”
Roy (l) en Roland Hulsebosch

16

07 Gecombineerde inze

A.A. Duineveld & Zn e

Jack Bijvoet (57) en Paul Duineveld (40) uit Burgerbrug bundelen de krachten en zijn samen al elf
jaar inzender van de Lentetuin Breezand. “Naast
het feit dat we dit erg leuk vinden, krijgen we zo
ook een gevarieerde inzending”, vertelt Bijvoet.
“Onze inzending is gevarieerd met handelssoorten
die voor de consument te koop zijn. We showen
onder andere Spring Colours-soorten. Deze tulpen
telen we met nog een aantal kwekers en hebben
inmiddels een mooie plek in de droogverkoop
verworven. Verder laten we hyacinten, narcissen
en lelies zien. We vinden het belangrijk om de
consument en export te laten zien wat we telen.”
Op de vraag wat Bijvoet en Duineveld van de
Lenteteuin Breezand vinden, antwoorden de
heren resoluut: “Het is de mooiste bloembollenshow met de grootste variaties aan verschillende
bloembollen die er geteeld worden in het Noordelijk Zandgebied. Het evenement is een mooie
gelegenheid om collega’s en potentiële kopers te
kunnen spreken.”
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27 Inzender: Bloembollenkwekerij Fa. Veul
Boermansweg 28A, 1761 LL Anna Paulowna
www.veul.com

7

25

31
19
2
15

De inzending van Veul Bloembollen bv bestaat
voornamelijk uit tulpen en narcissen. “Voor het
tweede jaar op rij showen we ook Amaryllis”, zegt
Frans Veul jr. (34). “We vinden het belangrijk om
een nette inzending en een representatief product
neer te zetten.” Veul is sinds 2008 inzender. “In de
beginperiode van de Lentetuin Breezand is mijn
vader inzender geweest. Ik heb dit weer opgepakt
en ik ben ook alles zelf gaan broeien in een kas
achter mijn huis. Ik doe mee om ons assortiment
meer bekendheid te geven.” De inwoner van Anna
Paulowna is blij met het evenement. “Het klinkt
misschien een beetje cliché, maar het is de mooiste
tentoonstelling die het vak kent. Niet alleen de
uitstraling van de hal zelf, maar ook de diversiteit
van bloemen en planten in de show. Je ziet waar
onze regio goed in is.”

Frans Veul jr. en sr.

9
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ending:
en Bijvoet bv

Jack Bijvoet (l) en Paul Duineveld

De Gouden Bolbloem is de prijs der prijzen onder
de inzenders van de Lentetuin Breezand. Deze prijs
heeft grote erkenning in het bollenvak. De kweker
die de mooiste combinatie maakt van drie soorten
bolbloemen op de Lentetuin Breezand wint de
Gouden Bolbloem. Alle inzenders zijn al weken bezig
om hun producten in topkwaliteit te krijgen voor hun
stand op de bloementuin. Tot en met dinsdagavond
26 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 27 februari; dan wordt
de prestigieuze Gouden Bolbloem uitgereikt.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Meelébo bv
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.

25 Inzender: Teeuwen en Zonen bv
Meerweg 22, 1764 KG Breezand
www.teeuwenbv.nl
Mark (23) en Joris (18) Teeuwen zetten een traditie voort.
Teeuwen en Zonen is al sinds de vierde editie inzender. Eerst
in combinatie met de buren Van de Geest, en later alleen.
Na een tussenpauze is het bedrijf sinds 2005 weer inzender,
omdat zij de Lentetuin en de saamhorigheid misten. Voorheen broeide het bedrijf de bollen in Zwaagdijk, vanaf dit
jaar doen ze dit zelf in samenwerking met Jari Conijn. De
inzending is gevarieerd. “Die bestaat uit tulpen, hyacinten,
narcissen, muscari’s met als hoofdteelt calla’s”, zeggen
Mark en Joris. Vorig jaar won het bedrijf met ‘De Zeemeermin’ de persprijs en de prijs voor het mooiste bloemstuk. “Wij
hopen dat ons bloemstuk weer een eyecatcher van onze
inzending wordt. Wij vinden een nette verzorgde inzending
belangrijk, waarbij de kwaliteit hoog in het vaandel staat.
We willen ons assortiment laten zien en daarmee meteen de
verschillende mogelijkheden van onze producten showen.”
De calla is het hoofdproduct. “Deze showen wij in de vorm
van potplanten en als snijbloem door middel van diverse
bloemstukken. Ons veelzijdige assortiment draagt bij aan
een gevarieerde inzending .”

Joris (l) en Mark Teeuwen
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Standhouders
Voorjaarsbeurs
Expo

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

DeZeepkist.NL
Nieuwkoop
www.dezeepkist.nl
Luxe Franse zeepjes en
Provençaalse cadeauartikelen

MR Promotions
Bolsward
www.industrielijm.nl
Industrielijm

Sarotex
Ridderkerk
www.sarotex.nl
Welasoepen, draaddoorhaler,
Doesburgse mosterd

Aromashop Nederland
Koedijk
www.aromashop.nl
Home & Wellness parfums

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

Nederlandse Transplantatie Stichting
Leiden

Sofiben Dress your Bedroom
Halsteren
www.sofiben.com
Dekbedovertrekken met doorlopende rits over 3 zijden

Fixmybody.nl
Winkel
www.richardkooijman.nl
Herstelbehandelingen

Oppenberg
Oosterhout
Dekbedovertrekken en
hoeslakens

Stokman Renault & Dacia
Den Helder
www.stokman.nl
Renault & Dacia dealer

Bakkerij Slijkerman
’t Zand - Wieringerwerf
www.bakkerijslijkerman.nl
Brood- en banketproducten

Helders Naaimachinehuis
Den Helder en Schagen

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

Sysas
Bussum
www.sysas.nl
Pannen

BioTECK
Oudenhoorn
www.bioteck.nl
Biologische gebruiksartikelen

Het Droptrommeltje
Sneek
www.droptrommeltje.nl
Snoepgoed

Rabobank Kop van
Noord-Holland
Den Helder, www.rabobank.nl
Particuliere en zakelijke
bancaire producten

Taylor Groep
Den Helder
www.taylorgroep.nl
Duurzame installaties

Blije Voeten
De Meern
www.blije-voeten.nl
Voetmassageapparatuur

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

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

Tuinmachine Service
Mart Boukes
Kolhorn
www.martboukes.nl
Tuinmachines

By Hart
Schoorl, www.byhart.eu
o.a. Texelse schapenvachtpantoffels en (wol)producten
van Puur Nepal

Marano Wellness
Herveld
www.maranowellness.nl
Comfy massagekussens en
Zenshi Pro nekmassage

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

Tulpen Boven Amsterdam
Alkmaar

Celina Mode
Gaanderen
www.celinamode.com
Italiaanse dameskleding

Matthijs van Os
Niederkrüchten
Groentesnijder,
smoothiemaker

Rolia
Haalderen
Sieraden, horloges,
sjaals & poncho’s

Ultra Pure Nederland
Hoorn
www.ultrapurenederland.nl
Waterzuivering en waterontharders

De Prieelspecialist
Joure
www.deprieelspecialist.nl
Buitenverblijven, tuinhuisjes, bergingen

MegaAnchor Europe
Nieuwe Niedorp
www.mega-anchoreurope.com
Alternatief voor betonnen
funderingen

Sammy Dakstyling
Edewecht
www.dakstyling.nl
Milieuvriendelijkeda
kreiniging

Worsten Express
Tzummarum
www.worstexpress.nl
Droge worst

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

Mereboer Uitvaartzorg
Hippolytushoef
www.mereboeruitvaartzorg.nl
Uitvaartzorg

Omnihout B.V.
Den Helder
Bakker Huidverzorging
www.omnihout.nl
Abbekerk besturing,
Ventilatoren,
demomateriaal
www.ginseng-creme.com
Ginseng crème

www.heldersnaaimachinehuis.nl

Naaimachines en aanverwante producten

www.transplantatiestichting.nl

AVH Machinebouw

ACH Accu Centrale Hippo

CleanLight

CreHumus

Hobaho

Kaandorp-Wijnker

Lisse
www.hobaho.nl
Bemiddelen, veilen en
ketendiensten

Anna Paulowna
www.kaandorp-wijnker.nl
Klimaatbeheersing in
bollencellen en -kassen

Agrifirm

CNB

GMN bv

IT-Solution

Kolen-Peters Direct Oil

Hippolytushoef
www.achhippo.nl
Breed assortiment in accu’s

Apeldoorn
www.agrifirm.nl
Gewasbescherming

Den Helder
www.avh-machinebouw.nl
Landbouwmechanisatie

Wageningen
www.cleanlight.nl
Lichttechnologie

Lisse
www.cnb.nl
Bemiddelen, veilen en
ketendiensten

Promotie Noord-Holland Noord

Standhouders
Agri vakbeurs

AB Vakwerk

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

www.hollandbovenamsterdam.com

Emmeloord, www.crehumus.nl
Specialist in biologische
bodemverbetering en
plantversterking
Breezand
www.gmnbv.nl
Teeltadvies, gewasbescherming en bemesting

Breezand
www.it-solution.nl
Hardware, software en
beveiliging

Bladel
www.kolenpeters.nl
Smeeroliën, brandstoffen
een aanverwante artikelen

Lonza - Blue Sense

Omnihout bv

Olof Schuur bv

Witte Koeltechniek bv

Amboise Cedex (Frankrijk)
www.bluesense-water.com
Assortiment: ECA-water

Anna Paulowna
www.olofschuur.nl
Installatietechniek

Den Helder
www.omnihout.nl
Ventilatoren, besturing en
demo-artikelen

Noord-Scharwoude
www.lekkerkoud.nl
Koelinstallaties voor bloembollensector
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De Lentetuinbeurs - bestaande uit de Agri vakbeurs met standhouders uit de agrarische
sector en de gezellige gezinsbeurs; de voorjaarsbeurs - is dit jaar vernieuwd. “We willen
meer beleving creëren”, zegt Ted Beelen, sinds dit jaar voorzitter van het expobestuur.
“Bij binnenkomst is er direct wat te doen. Er is meer entertainment en het thema keert
hoogstwaarschijnlijk terug met een straatartiest of levend standbeeld. De tent is anders
ingedeeld. Standhouders van de Agri vakbeurs staan aan één kant bij elkaar en aan de
andere zijde vinden bezoekers de Voorjaarsbeurs.”

D

eze plannen ontstonden bij het
expobestuur in augustus. “We
zaten na onze eerste vergadering
te brainstormen over de toekomst
van de Lentetuin Breezand”, vertelt
de 30-jarige Beelen. “De beurs werd
voorspelbaar, aan ons te taak om dat
te veranderen. De belangrijkste vraag
was: waar willen we naartoe? Er
ontstonden veel ideeën en iedereen
was enorm enthousiast. We vonden
het zonde om veel concrete plannen

voor ons uit te schuiven en we
besloten om dit direct toe te passen.”
Bezoekersbeleving
Het expobestuur werd in tweeën
gesplitst. Beelen: “De ene helft ging
aan de slag met de indeling van de tent,
de andere helft met het verbeteren
van de bezoekersbeleving. De tent is
anders ingedeeld. Bezoekers komen
binnen op een plein in plaats van
een gangpad. In het midden van het

plein staat een stijlvolle koffiecorner.
Je ziet ook direct het restaurant. De
Agri vakbeurs en de Voorjaarsbeurs
zijn gescheiden. Dit kwam onder
meer naar voren uit feedback van
standhouders. Dit biedt voor de Agri
vakbeurs de ideale gelegenheid om
in een informele setting relaties te
spreken en te netwerken.”
Open podium
Hier blijft het niet bij. Ook het

De soortenkenniswedstrijd om
de Koopman & Co Zandhaastrofee wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 2 maart van 11.00
tot 15.30 uur in de tenniskantine, tussen de bloemenshow
en de EXPO-beurs. De organisatie is
in handen van het bestuur van de
Tulpenkeuring Breezand en geeft
via hun Facebookpagina tips voor

Streetfood, een koffiecorner en
een bar bij de Agri vakbeurs. Het
zijn vernieuwingen die cateringbedrijf Fooddelicious/Brekers
dit jaar doorvoert. “We hopen
hiermee de saamhorigheid
verder te vergroten”, vertelt
Ivan Louer (51). Hij is met zijn
bedrijf voor de negende editie
de cateraar van de Lentetuin
Breezand. “De bezoekers worden
gastvrij ontvangen en op hun
wenken bediend.”

Z

odra de bezoekers vanuit de
bloemenshow
binnenkomen
in de Expo-tent, kunnen zij in het
midden van het plein een kopje koffie
of thee halen bij de koffiecorner.
“Je krijgt dit in een kartonnen
beker, zodat je al lopende over de
beurs kunt genieten van koffie of
thee”, zegt Louer. “In het restaurant
kunnen bezoekers aan een tafel
plaatsnemen. Uiteraard kan daar ook
koffie met gebak worden besteld.”
De grootste verandering in het
restaurant is ‘streetfood’. “Er staat een
grote keukenwand waar bezoekers
hun eigen eten samenstellen en
bestellen. Denk hierbij onder meer
aan een hamburger van de grill of

entertainment wordt verbeterd. Aan
het einde van de voorjaarsbeurs
staat een open podium. Dit biedt
mensen op een laagdrempelige
manier de mogelijkheid om hun
bedrijf, dienst of product te promoten
bij de bezoekers van de Lentetuin
Breezand. “Het podium kan gehuurd
worden voor zestig minuten. Er
kunnen workshops, demonstraties
en lezingen gegeven worden. Voor
lokale ondernemers kan het afnemen
van een stand een drempel zijn.
Dankzij dit podium kunnen ze wel
op de Lentetuin Breezand actief zijn.
En mogelijk levert dit in de toekomst
weer nieuwe standhouders op.” Naast
het podium wil de organisatie ook de
evenementenzaal meer gebruiken.
Dit werd nu alleen gebruikt op
woensdag tijdens de receptie en
met de feestavonden. Ondernemers,

een broodje beenham. Dit is een
eerste stap richting foodtrucks. Dat
wordt de doelstelling volgend jaar.
In mijn eigen ogen vergroot dit de
beleving van het evenement enorm.”
Met elkaar verweven
Hier blijft het niet bij. Bij de Agri
vakbeurs komt een bar te staan.
Vakgenoten kunnen elkaar onder
het genot van een borrel en een
bitterbal spreken. Louer is blij met
alle veranderingen. “Dit geeft een
boost aan de Lentetuin Breezand. De

eerste stap is vorig jaar genomen met
de nieuwe evenementenzaal waar de
feestavonden werden gehouden. Dit
gaf ons al zoveel rust. We hoefden niet
meer drie keer op- en af te bouwen van
restaurant naar feesttent. Dit jaar gaan
we weer stap verder. Het restaurant en
de beurs worden met elkaar verweven,
het wordt één geheel. Het zal misschien
wennen zijn voor de bezoeker, maar
daar spelen we op in. We zullen de
mensen goed begeleiden. Wij kijken er
naar uit en we hebben heel veel zin in
de Lentetuin Breezand!”

stichtingen en instanties die een
bijeenkomst, presentatie, vergadering
of een borrel tot duizend personen
willen organiseren kunnen de zaal
huren. Geïnteresseerden voor zowel
het podium als de evenementenzaal
kunnen contact opnemen met Lisa
van Lierop via entertainment@
lentetuin.nl.
Enthousiasme
De uitdaging is groot voor het
expobestuur. Beelen kijkt er positief
naar uit. “De plannen komen voort
uit enthousiasme. Ook onder de
bestuursleden. Dat maakt het
werk alleen maar leuk. Het is een
rigoureuze verandering die we
natuurlijk niet ieder jaar zullen doen.
We willen nu doorpakken. Als dit
aanslaat, dan hebben we een goed
platform om mee door te gaan.”

deelname. Als deelnemer wordt
u uitgedaagd de juiste naam bij
de juiste cultivar te plaatsen.
Meedoen kan op zes verschillende onderdelen: tulpen, narcissen,
hyacinten, lelies, bijzondere
bolgewassen bloeiend en calla’s.
Deelname is gratis. De soortenkenniswedstrijd wordt dit jaar
voor de 35ste keer gehouden.

Lentetuinkrant Breezand
2019de Lentetuin Breezand
Deze adverteerders zijn standhouder
op
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Kruiswijk 18 1761AR Anna Paulowna 0223-521222 www.olofschuur.nl

ieuw!

N

Bernina 4-serie

Ook dit jaar staan wij weer op de lentetuin en
nemen weer de nieuwste snufjes mee.

Hierbij een kleine inspiratie.

Ook dit jaar zijn wij aanwezig
op de Lentetuin!

www.heldersnaaimachinehuis.nl
Wij zijn dealer van :

www.it-solution.nl
Tel: 0223-531386

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

info@it-solution.nl

VAN INSTALLATIES

➤ ADVISERING

➤ PROGRAMMA’S VOOR
BOLLENCELLEN EN KASSEN

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

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

Lentetuinkrant Breezand 2019
Deze adverteerders zijn standhouder
op de Lentetuin Breezand
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Ik groei door
uitdaging
Hoe groei jij?
Ga voor alle Agri & Food vacatures naar
abvakwerk.nl/groei

Samen bereiken we
meer!
Als bloembollenteler en/of broeier bent u
continu bezig met ondernemen en innoveren.
De specialisten van Agrifirm staan aan uw zijde
om u voor, tijdens en na de teelt te begeleiden
met totaaloplossingen voor het beste resultaat.
Agrifirm is een coöperatie en biedt alles wat
nodig is voor de teelt van gewassen: van
gewasbescherming en meststoffen tot bollennetten, bloempapier, aquatrays en zaaizaden.

Middenmeer
abvakwerk.nl

Industrieweg 60, 0227-502341

Meer informatie
Kijk voor meer info op www.agrifirm.nl

Stapelaar, heftuck accu’s

Volledige fabrieks garantie
Voor een eerlijke en uiteraard de scherpste prijs
De Wieken 5 1777 HT Hippolytushoef
0227-591775 / 06-13208280 / WWW.ACHHIPPO.NL

.
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Sorteerplaten
Plantmachines
Rooimachines
Trilzeven
Rollenzeven
Shavers
Speciaal machines

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

verkoop@avh�machinebouw.nl—Breeuwersweg 2— Den Helder

085�4016808 — WWW.AVH�MACHINEBOUW.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

Anna Paulowna

Wist u dat:

Tel: 0223-532481

De beste boxspring
vind je bij Beddenspecialist
JAC NOTA

Steunzolen in

Veiligheidsschoenen vóór april 2018 een CE
KeurmerK moeten hebben!! Deze schoenen zijn
anders hierna niet méér gecertificeerd!!
Wij leveren gecertificeerde steunzolen!
De Podo Praktijk vóór alle steunzolen. info@opgoedevoet.nl

OPENINGSTIJDEN

Beddenspecialist Jac Nota
Corn. de Vriesweg 50, Dirkshorn | T: 0224 551523
www.beddenspecialist-jacnota.nl

MA
Di
WO
DO
VR
ZA

GESLOTEN
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
09:30-17:30
19:00-21:00
09:30-17:00
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Residence De Eese

De Prieelspecialist

Stokman Renault & Dacia

Het team van de Prieelspecialist

Residence De Eese

Gert-Jan van Saase

Bedrijf: De Prieelspecialist heeft ruime ervaring in het
produceren en leveren van priëlen, tuinhuizen, garages,
carports, buitenkeukens en schuurtjes. Hierbij werkt het
bedrijf met goede kwaliteit grondstoffen. De fundering
van het bouwwerk en de kozijnen zijn van hardhout en
er wordt altijd getimmerd met op verantwoorde wijze
verduurzaamd hout.

Bedrijf: Residence De Eese is gelegen in een bosrijk gebied
in Noordwest-Overijssel, op een steenworp van Drenthe en
Friesland en grenzend aan de boscomplexen De Woldberg
en De Eese. Naast chalets en groepsaccommodaties
biedt het vakantiepark plaats aan een gezellige camping.
Residence De Eese onderscheidt zich zeker door de ligging.

Bedrijf: Stokman specialiseert zich in verkoop,
onderhoud en reparatie van de merken Renault & Dacia en
biedt voor iedere klant een complete mobiliteitsoplossing.
Het bedrijf heeft vestigingen in Alkmaar, Zwaag en Den
Helder. Service staat hoog in het vaandel. In totaal werken er
vijftig enthousiaste en vakkundige mensen.

“In een straal van honderd kilometer rondom Joure
plaatsen we zonder voorrijkosten”, zegt Wiepie Wijtsma
(41), eigenaar van het bedrijf met haar man Gerben.
“Noord-Holland past daar prima in en we hebben dan ook
al in menig tuin in deze provincie een prieel, tuinhuis of
overkapping geplaatst. Willen mensen bij ons langskomen
voor inspiratie, dan ligt Joure met de A7 als toegangsweg
erg centraal.” De Prieelspecialist staat voor het eerst op de
Lentetuin Breezand. “Er werden de afgelopen jaren steeds
minder tuin-evenementen georganiseerd. Ook al is de tuin
voor ons allen steeds belangrijker geworden. Op de beurs
zullen we een tuinhuis met overkapping laten zien. Niet
alleen voldoende opbergruimte, maar ook een heerlijke
plek om van de tuin te genieten; beschermd tegen de
regen, de wind en de volle zon. De Lentetuin Breezand is
een plek waar mensen aan het einde van de winter weer
zin krijgen in de lente, de zomer en de tuin.”

Lentetuin: Het vakantiepark is gelegen in een bosrijk
gebied. De omgeving is uitgevonden voor wandelaars,
fietsers en waterliefhebbers. “Wij staan op de Lentetuin
Breezand omdat de kop van Overijssel makkelijk te bereiken
is voor inwoners van Noord-Holland”, vertelt Joop Post (72).
“Binnen een mum van tijd bevindt men zich in een totaal
andere omgeving. Daarom is ons aanbod zeer geschikt
voor de doelgroep welke naar de Lentetuin Breezand
komt. Het evenement is voor ons een mooie manier om
ons te presenteren.” Residence De Eese is een veelzijdig
vakantiepark waar ontspanning, gezelligheid en ontdekken
hand in hand gaan. Bovendien hoeven jong en oud zich
geen moment te vervelen. Uitgebreide informatie is te
vinden bij de stand. “Bezoekers krijgen de mogelijkheid
om met ons rad van fortuin een mooie korting te winnen.
Wij hopen dat we een betrouwbare uitstraling hebben.
Aan onze gastbeleving hechten we veel waarde en we
doen er alles aan om onze gasten een fantastische tijd te
laten beleven.”

Lentetuin: “Met de merken Renault & Dacia hebben
we een zéér gevarieerd aanbod aan personenauto’s,
bedrijfsauto’s en elektrische voertuigen”, vertelt verkoopadviseur Gert-Jan van Saase (28). “Voor zowel de
particuliere als de zakelijke klant hebben we daarnaast
verschillende oplossingen op het gebied van financiering en
leasing en kan ook de verzekering ondergebracht worden
bij Stokman.” Op de Lentetuin Breezand laat Stokman een
greep uit het aanbod van de personen- en bedrijfswagens
van Renault zien. Ook de volledig elektrische Renault ZOE is
aanwezig. “Daarnaast kunnen bezoekers bij ons terecht voor
al hun mobiliteitsvragen. Ook hebben we bij onze stand
een aantal leuke acties en aanbiedingen. Dit evenement is
voor ons de mogelijkheid om in één keer een grote groep
mensen kennis te laten maken met Stokman en de service
die we kunnen bieden. In het huidige ‘digitale tijdperk’
komen steeds minder mensen naar de showroom en op
deze manier proberen we met Stokman naar de mensen toe
te komen.”

CleanLight

Witte Koeltechniek

Kaandorp-Wijnker

Lentetuin: De onderneming is gevestigd in Friesland.

Maarten van Eijk

Dirk Witte

Hans Eijk (l) en Rico Snoek

Bedrijf: CleanLight is een bedrijf uit Wageningen dat
UV licht levert voor de ontsmetting en ziektebestrijding
in de bloembollensector. De onderneming heeft vijf
werknemers in dienst en wereldwijd hebben ze meer dan
vierduizend gebruikers. Afwisselend zijn eigenaar Arne
Aiking en accountmanager Maarten van Eijk aanwezig op
de Lentetuin Breezand.

Bedrijf: Witte Koeltechniek is gespecialiseerd in het
ontwerp en de installatie van professionele systemen voor
het koelen van agrarische producten, bloemen, bloembollen
en levensmiddelen. Door het conditioneren in koel- of
vriescellen blijft de kwaliteit van de opgeslagen goederen
langere tijd behouden. Het bedrijf telt twintig medewerkers.

Bedrijf: Kaandorp-Wijnker levert elektrotechnische
installaties. Ze ontwerpen zelf installaties voor
klimaatbeheersing van kassen en opslagcellen voor
bloembollen. Met creatieve oplossingen, hoogwaardige
kwaliteit en snelle service is de onderneming al meer dan
dertig jaar een begrip in de Noordkop.

Lentetuin:
Witte Koeltechniek is een trouwe
standhouder. “De Lentetuin Breezand is door zijn
professionele maar laagdrempelige opzet een ideale
locatie om veel van onze klanten in een ontspannen sfeer
te ontmoeten”, zegt Dirk Witte (57). Hij is met Willem Witte
eigenaar van het bedrijf uit Noord-Scharwoude en aanwezig
tijdens de evenement. “Dit jaar ligt ons accent, net als tijdens
de vorige editie, op het bieden van juiste informatie inzake
de afbouw in de beschikbaarheid van de synthetische
koudemiddelen (freon) en de mogelijkheden die er zijn
met natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak (NH3)
propaan (R290) en CO2. Daarnaast houden we de andere
mogelijkheden om met minder energieverbruik te kunnen
koelen tegen het licht.” Op de Lentetuin Breezand ziet Witte
veel relaties en schudt er vele handen. “Het is ieder jaar weer
een succes. Ook dit keer verwachten we weer veel bekende,
maar ook onbekende gezichten ‘warm’ te mogen begroeten
op onze ‘koude’ stand!”

Lentetuin: De eigenaren Rico Snoek (44), Hans Eijk (44)
en Hans Wijnker (58) zullen allemaal aanwezig zijn tijdens de
Lentetuin Breezand. “Wij verwachten op onze stand namelijk
het merendeel van onze klanten te begroeten en wellicht
nieuwe klanten te ontmoeten”, zegt Snoek. “De Lentetuin
Breezand is een uitgelezen mogelijkheid om onze klanten
te spreken, aangezien het hele bloembollenvak aanwezig
is.” Kaandorp-Wijnker onderscheidt zich door betrouwbare
Sercom klimaatregelingen, elektrotechnische licht- en
krachtinstallaties te leveren. “Ook zijn we specialisten
op het gebied van klimaatbeheersing in bollencellen en
-kassen met behulp van de Sercom klimaatcomputer. Verder
zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van maatwerk
zonnepaneelsystemen en warmtepompsystemen in combinatie met zonnepanelen. In onze stand laten we de
laatste trends zien op het gebied van klimaatbeheersing in
bollencellen en -kassen, en op het gebied van verduurzaming
van woningen en utiliteitsgebouwen.”

Lentetuin: CleanLight onderscheidt zich doordat het op
verschillende momenten in het proces van de bloembollen
en/of de bloemen virussen, bacteriën en schimmels kan
afdoden. “Dit doen we op biologische wijze met speciaal
UV licht”, aldus de 36-jarige van Eijk . “Dit licht kunnen we
op proceswater - zoals ontsmetting/dompel-, kook- of
spoelwater - toepassen. Daarnaast ook op de verwerkingslijn
voor de bollen of op de verwerkingsapparatuur om
daar ver-smering of her-besmetting te minimaliseren of
te voorkomen. Ons specialisme zit hem uiteraard in de
UV lampen met de afdodende werking tegen virussen,
bacteriën en schimmels. Daarnaast natuurlijk ook in
onze op maat gemaakte toepassingen voor alle diverse
ondernemers uit het vak. Er is geen bedrijf hetzelfde, maar
onze toepassingen vinden keer op keer succes omdat het
probleem ‘gelukkig’ wel hetzelfde blijft. Op de Lentetuin
Breezand showen we twee van onze apparaten.”
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AAN DE SLAG IN UW EIGEN BUURT?


Nieuwbouw
Met
gevoel
voor woongenot
en comfort,op te knappen of uit te breiden,
Wilt u met de buurt uw leefomgeving verbeteren
door
bijvoorbeeld
de speeltuin
Renovatie
jeuken uw handen om het stukje gemeentegroen
voor uw deur nieuw leven in te blazen of heeft u een ander
voor
sfeer enustijl,
idee voor uw buurt? Meld uw idee bijMet
onsrespect
aan. Wij
helpen
graag om uw idee te realiseren.
Verbouw en Onderhoud
Geheel naar wens en met een op maat gemaakt advies,
Interieur
Passend bij iedere woonwens,

TEAMKERNBEHEER.NL

aakt advies,

Voor een passende prijs en persoonlijk contact bent
u bij ons aan het juiste adres.
Iedere situatie is uniek en zal zo behandeld worden!















Grote sloot 282 te Schagerbrug • 06-11387554 •
info@bartmolbouw.nl • FB: Bart Mol Bouw •
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UW BESTE MAAT IN PREFAB

Regionaal

www.apak.nl

www.primaprefab.nl

Agrarische sector
Houten bergingen

www.agratechniek.com

Daken & wanden

Nationaal

(Inter)nationaal

Hoofdsponsor

A.H. Prins • Alb. Groot BV • Amazing Kids • André Molenaar Zonwering •
Bakkerij Slijkerman • Cafetaria Ben • De Graaf Bloembollen BV •
Dekker Granen en Kunstmest BV • Firma J.C. Overdevest •
GreenPort Noord-Holland Noord • Hobaho Top 7 • Hollands Noordkop •
Hollands Kroon Architectuur • Vermaire Breezand • Kapiteyn BV •
Jongejans Luchttechniek BV • JVW Uitgeverij • Kraakman Perfors BV •
Klaver Agrarisch Vastgoed BV • Kraanbedrijf JKV • Loonbedrijf L. Kos •
PF Onings • Rietvink transport • Roozing Auto • Tuincentrum Hollander •
Visions Pictures • Wiba Banden • H. Kuijper Sloopwerken BV •
Drainagebedrijf Jimmink Julianadorp BV • Wellwaij Belting •
Uitzendbureau Polderkracht • Kwantes Makelaardij • Smeders Internet •
Pekaar Bestratingsmaterialen BV • Bar de Dors(t)vlegel
Bakker Veegservice • Benno Wals Agrarische bemiddeling • Holland Staal •
Berbee Vastgoed advies • Bouwbedrijf F.X. Huiberts BV • Bruyn Machine Industrie •
Firma J.C. van Dijk en Zn’s • IGH BV • Kennemer Plasticindustrie • Mak Breeding BV •
Boeketcadeau.nl • Bike Totaal Theo Schra

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,
Loodgietersbedrijf Dick Vaars, GMN BV,
Rabobank, 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
Installatieservice, Van Kampen, DA
Anna, Kapiteyn BV, ABN Amro, Hollands
Noordkop, Haarlijn 10, Hubo Broers,
Woningbouwvereniging Anna Paulowna,
Olof Schuur, Van Westen Elektro BV, Veko
Lightsystems en Agratechniek BV.
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IR G

INGENIEURSBUREAU RIJNDERS & DE GROOT

Harry de Groot
registerconstructeur
0223 52 37 45
info@irghk.nl
Charlottaring 6
1761 AX Anna Paulowna

Fa. P. Muntjewerf & Co.

BOUWBEDRIJF F.X. HUIBERTS BV

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
1764 AV Breezand

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
HITACHI MOTORKETTINGZAAG
New Pure Fire motor

Compostering
Transport

Tel.: 0223-521355

Containervervoer

Fax: 0223-523046

Mobiele kranen

info@famuntjewerf.nl

Kuubskistenvervoer

Frank mobiel:

Verkoop organische

06-53130685

meststoffen

Vanaf

€ 215,-

Ergonomische
softgrip

incl. BTW

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

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

Verkooppunt

Aspen
Brandstof

J.C. De Leeuwweg 26 | 1764 NG Breezand | 0223-523590
www.wijnkermechanisatie.nl
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Wij schilderen niet
alleen de decors voor
de Lentetuin, maar
geven ook fantastische
workshops en hebben
een WINKEL VOL VERF

v.l.n.r. Annemieke Moes, Tom Beerepoot en Irma Singelenberg-Takes

GALERIE
KEES DOOLAARD

Woning verkopen? Bel ons! Tel. 0223-747431
www.phverheul.nl

Kijk ook op

www.keesdoolaard.com

Middenweg 9B
1761 LD Anna Paulowna
E-mail: doolaard@hetnet.nl
Tel.: 0223 621610
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Metaalbewerking en afhaalmagazijn
Metaalbewerking en afhaalmagazijn

Leuningwerk
Leuningwerk

Trappen
Trappen

Omkastingen
Omkastingen

Keukens en meubels
Keukens en meubels

Medische apparatuur
Medische apparatuur

Zelfrijdende
machines
Zelfrijdende
machines

Reparatie
Reparatielandbouwmachines
landbouwmachines

Revisie
Revisie grijpers
grijpers en
en graafbakken
graafbakken

Hydrauliek/besturingen
Hydrauliek/besturingen

Zeef-spoeltrommels
Zeef-spoeltrommels

Werk
olie-gas
industrie
Werk
olie-gas
industrie

draai-enenfreeswerk
freeswerk
draai-

Plaatwerk
Plaatwerk

Constructiewerk
Constructiewerk

Werk
sluizen
enen
bruggen
Werkaan
aan
sluizen
bruggen

Inmeet en tekenwerk
Inmeet en tekenwerk

Luifels en beplating
Luifels en beplating

Mekos precisie egaliseermachines
Mekos precisie egaliseermachines

Mekos Schagerbrug
Schagerbrug BV
Mekos
BV Nijverheidsweg
Nijverheidsweg55 1751
1751HG
HGSchagerbrug
Schagerbrug
Tel.(0224)571555
Tel.(0224)571555

info@mekos.nl
info@mekos.nl

www.mekos.nl
www.mekos.nl

Uitzenden
Uitzenden
Payrollen
Payrollen
Detacheren
Detacheren
Werving &&selectie
Werving
selectie

TOES VERKOOP HANDEL

Huisvesten
Huisvesten

PANTONE Reflex Blue CVU

Mondial Uitzend is gespecialiseerd op
het gebied van uitzenden, payrollen,
detacheren en werving & selectie.
Daarnaast verzorgen wij huisvesting
voor buitenlandse flexwerkers.
Met onze uitgebreide expertise en
jarenlange ervaring bieden wij u altijd
de juiste oplossing.
Mondial uitzend staat voor sevice &
betrokkenheid.

Wij werken
en en
metmet
Wij
werkenvoor
voor
mensen en
doen
datdat
mensen
enwij
wij
doen
met integriteit
met
integriteit

Mondial Uitzend is gespecialiseerd
op het gebied van uitzenden,
payrollen, detacheren en werving &
selectie.
Daarnaast verzorgen wij huisvesting
voor buitenlandse flexwerkers.
Met onze uitgebreide expertise en
jarenlange ervaring bieden wij u
altijd de juiste oplossing.
Mondial uitzend staat voor sevice &
betrokkenheid.
Industrieterrein Witte Paal | 1742 LA Schagen
T: 0224-216518 | E: info@toesmontage.nl

www.mondialuitzend.nl
www.mondialuitzend.nl
0224 591
0224
591569
569

www.toes.nl
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De Fok 13, Schagen, T: 0224 228054
De Fok 13, Schagen, T: 0224 228054
OPEN: WO T/M VR 10.00-17.30, ZAT 10.00-17.00 UUR. ZO, MA, DI: GESLOTEN
www.atmwooncenterschagen.nl
www.atmwooncenterschagen.nl

OPEN: WO T/M VR 10.00-17.30, ZAT 10.00-17.00 UUR. ZO, MA, DI: GESLOTEN

SCHEPERS KEUKENDESIGN

20181212-1
20181212-1

Boxspring DREAM1
Boxspring DREAM1
Electrische boxspring antraciet,
Electrische boxspring antraciet,
inclusief 7 zone pocketveermatras,
inclusief 7 zone pocketveermatras,
topper en hoofdbord.
topper en hoofdbord.
140x200 cm
1099,1099,140x200 cm
160x200 cm
1199,160x200 cm
1199,180x200 cm
1299,180x200 cm
1299,-

Abbestederweg
30B30B
abbestedeweg
1759
NB
CALLANTSOOG
1759 NB Callantsoog | HOLLAND

Bart:
+31 (0)61092201
T.Tel.nummer
+31 (0) 6 10
922 015
Tom:
+31 (0)65367217
T.Tel.nummer
+31 (0) 6 53
672 173

OPEN: WO T/M VR 10.00-17.30, ZAT 10.00-17.00
UUR. ZO, MA, DI: GESLOTEN
www.exporttractors.nl

20181212-1

De Fok 13, Schagen,E-mail:
T: 0224 228054 info@exporttrac
e. info@exporttractors.nl
www.exporttractors.nl

www.atmwooncenterschagen.nl

Te koop
gevraagd:
TE KOOP
GEVRAAGD
Voor export
alle types
- tractoren
- bouwmachines
- Massey Ferguson
- John Deere
- complete
- Same
bedrijfsinventarissen
- Universal / UTB

- Landini
- Ford
- Fiat
Abbestederweg 30B
- Zetor
1759 NB CALLANTSOOG | HOLLAND

Schade,
roest of mankementen geen
Whatsapp:

Tel.nummer Bart:
+31 (0)610922015
Tel.nummer Tom:
+31 (0)653672173
bezwaar.
U kunt
alles aanbieden!
E-mail:
info@exporttractors.nl

graag
0031653672173
www.exporttractors.nl
alles
of mail naar:
tom@exporttractors.nl
TE KOOP GEVRAAGD aaNBIedeN!!
Voor export alle types

Molenvaart 103
1761 AC Anna Paulowna
Tel: (0223) 53 33 45
E-mail: info@scheperskeukendesign.nl
Website: www.scheperskeukendesign.nl

dIreCT
- Massey Ferguson
- John Deere
aNTWoord!
- Same
- Universal / UTB

Neem CoNTaCT
-op!!
Landini
- Ford
- Fiat
- Zetor

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

tŝũďŝĞĚĞŶ͗
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Wieringerwerf tel. (088) 99 00 700
Hoogkarspel
tel. (0228) 56 46 56

Ursem tel. (072) 50 200 95
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Spelregels

Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de Lentetuinquiz! De
quiz bestaat uit vijf vragen waarvan u de antwoorden kunt
u vinden in deze krant. Wie meedoet maakt weer kans op
Om mee te dingen naar de
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 prijzen dienen deelnemers alle
vragen te beantwoorden.
Breezand een mooie prijs in ontvangst nemen!
Bij meerkeuze vragen is slechts
één antwoord mogelijk. Uit de
Meedoen kan op twee manieren: digitaal en per post. Per
deelnemers die alle antwoorden
post kan door onderstaand formulier in te vullen en op te
juist hebben worden via loting
sturen naar: Lentetuin Breezand, Postbus 100, 1760 AC Anna
winnaars getrokken. Met hen
Paulowna. Graag op de envelop vermelden dat het gaat om
wordt telefonisch contact
de Lentetuinquiz. Let er goed op dat u al uw contactgegevens opgenomen om de prijs op te
noteert, inclusief telefoonnummer zodat wij de prijswinnaars
komen halen op de Lentetuin
Breezand. Succes!
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 26 februari. Brieven die
later binnenkomen kunnen we helaas niet meer meenemen.
Deelname via de website kan ook tot en met 26 februari.

Maak
k ans op
mooie
prijzen!

•

Aankruisen wat van toepassing is

Vraag 1:

Vraag 3:

Vraag 5:

Voor de hoeveelste keer wordt
de soortenkenniswedstrijd
om de Koopman & Co
Zandhaastrofee dit jaar
georganiseerd?
25 jaar
30 jaar
35 jaar
39 jaar

Op welke dagen van de
Lentetuin Breezand is er
kinderentertainment?
Alle dagen die de show
geopend is
Zaterdag en zondag
Vrijdag, zaterdag en zondag
Zondag

In deze Lentetuinkrant vindt
u een aantal croissantjes zoals
deze (AFBEELDING). Hoeveel
zijn het er?
5
7
12
15

Vraag 2:

Wat voor soort auto
zal er gegarandeerd
worden geshowd op de
Voorjaarsbeurs?
Volkswagen Golf
Renault ZOE
Dacia Duster
Mazda CX-5

Welke inzender won tijdens de
Lentetuin Breezand 2018 met
‘De Zeemeermin’ de prijs voor
het mooiste bloemstuk en de
persprijs?
Meelébo
Teeuwen & Zonen bv
Bloembollenkwekerij Fa. Veul
Comb. A.A. Duineveld
& Zn en Bijvoet

Vraag 4:

Voorwaarden: Het is noodzakelijk om alle contactgegevens in te vullen. Uw gegevens worden
enkel gebruikt om prijswinnaars op de hoogte te stellen en worden verder niet opgeslagen voor
andere doeleinden. 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 te vervallen.
Naam........................................................................................................................................................................................

Vol = vol op feestavond
Let op: op de feestavonden geldt ‘vol is vol’. Een
online gekochte toegangskaart biedt daarmee
geen garantie tot toegang op de feestavond.
Tip: kom op tijd naar de feestavonden,
vanaf 20.30 uur ben je welkom.

Postcode ........................................................................... Woonplaats ...........................................................................
Telefoonnummer.................................................................................................................................................................
Of doe mee via de website: www.lentetuin.nl/quiz

Feest in evenementenzaal
Net als vorig jaar worden de feestavonden gehouden in de
evenementenzaal. Deze staat op het handbalterrein van ZAP. Ook de
AfBrekersavond op maandag vindt plaats in de evenementenzaal.

De feestavonden op vrijdag
en zaterdag zijn toegankelijk
vanaf 18 jaar.

• In- en verkoop van auto’s en bedrijfswagens
• Onderhoud, APK en diagnose van alle
• Gratis vervangend vervoer bij reparatie
• Verkoop uit voorraad en op zoekopdracht

