Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZATERDAG 7 APRIL EN ZONDAG 8 APRIL 2018
Groningen, maart 2018 – De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit vol verrassingen.
Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 7 april en zondag 8 april kan de consument kennis maken
met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In de regio Groningen
nemen drie bedrijven deel. Van 10:00 tot 17:00 uur openen ze hun deuren om de mensen te
laten zien en ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.
Kleurrijke toekomst
De kassen verkennen kan dit jaar in de regio Groningen bij drie bedrijven. In de kassen worden kleurrijke producten gekweekt. Bloemen en planten in prachtige tinten die ook in steeds
meer kleuren beschikbaar zijn.Bij Reinhart Orchideeën vindt men zeer zeldzame en een groot
assortiment orchideeën,en geeft men uitleg over winterharde orchideeën voor in de tuin. Tevens is hier een Ikebana tentoonstelling in samenwerking met de Ikebana Vereniging Nederland en TerraNext in Eelde. Het thema is “Bloemenweg van Oost naar West”. De Japanse
manier van bloemschikken (Ikebana) en de westerse manier door TerraNext. Bij Doff Kwekerijen geven ze water met spuitbomen, tevens uitleg over de spruitenteelt in de kas en op het
land. Kwekerij De Klimroos is onderdeel van Zorgpost Hoogezand-Sappemeer. De Kwekerij
heeft een warme kas, een koude kas, twee tunnelkassen (voor snijbloemen) en een grote
pluktuin. De cliënten die op de kwekerij werken geven u graag een rondleiding.
Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkussens, springen op een trampoline, vissen voeren en workshop mozaïeken doen. Niet alleen
de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn voor de kinderen
zeker aantrekkelijk. Kinderen kunnen meedoen aan een interactieve speurtocht waarmee de
beleving in de kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de
KomInDeKas app te downloaden (geschikt voor Android en Apple). Kom in de Kas is een uitje
voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis. Kijk op
www.komindekasgroningen.nl waar wat te doen is.
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt
in 2018 voor de 41e keer georganiseerd. In Groningen nemen drie bedrijven deel om te laten
zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder bedrijf
heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. Op zaterdag
en zondag zijn Reinhart Orchideeën en Doff kwekerijen open. Alleen op zaterdag is open:
Novo Kwekerij de Klimroos. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven. Kom in de Kas is
gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas ook via Facebook, Twitter en Instagram.
Voor meer informatie kijk op www.komindekasgroningen.nl.
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
De opening van Kom in de Kas Groningen vindt plaats op vrijdag 6 april om 15.00 uur bij
Reinhart Orchideeën in Haren , door de voorzitter Esther Hoogland van de Nederlandse Ikebana vereniging. Pers is hierbij welkom. Voor meer informatie over Kom in de Kas kunnen
journalisten contact opnemen met Wilma Reinhart via telefoon 06 – 14 78 15 60.

Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

