Persbericht
KOM IN DE KAS VOL WERELDSE WONDEREN
OP ZONDAG 7 APRIL 2019
Meijel - Grashoek - Helenaveen, maart 2019 – De Nederlandse glastuinbouw is werelds! Van
oorsprong tot afzet, van import tot export, en van wereldse tradities tot wereldse gerechten.
Tijdens Kom in de Kas op zondag 7 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In regio Meijel-Grashoek-Helenaveen
nemen vijf bedrijven deel. Van 11.00 tot 16.00 uur openen de tuinders hun deuren om de
mensen te laten zien en te laten ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.

Vijf gastvrije Tuinders
Voor de heerlijke zoete aarbeien kun je naar Aardbeienkwekerij Penninx, zij maken gebruik van
een zogenaamd doorteeltsysteem. Dit betekent dat het bedrijf van één planting twee keer oogst.
De lekkerste biologische appels, peren en pruimen vind je bij Levels Biofruit. Dit biologisch fruitteelt
bedrijf is sinds 1968 gevestigd in de prachtige omgeving rondom Meijel. Boomkwekerij Klimplant is
de grootste kwekerij van kant en klaar hagen. Het bedrijf kweekt voornamelijk de Hedera helix
‘Woerner’, een zeer winterharde variant die geschikt is voor het planten in heel Europa. Multigrow
is een moderne kwekerij met de nieuwste teelttechnische ontwikkelingen en een ver geautomatiseerde productie van komkommers. Voor 800 verschillende soorten vaste planten kan men langs
bij De Peelkant Meijel, zij kweken ze voor de zakelijke markt.
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond is betrokken bij de gehele organisatie van het evenement. Tijdens Kom in de Kas organiseren de deelnemers verschillende activiteiten bij op locatie. Daarnaast is er een auto- en fietsroute tussen de deelnemers en door het prachtige landschap van de regio Meijel-Grashoek-Helenaveen. Er gaat een rijke cultuurhistorie schuil achter
dit gebied. Bezoekers kunnen een hapje eten bij een van de drie cateringpunten bij de deelnemende bedrijven.
Meer te beleven
Er valt veel te leren, zien en te beleven. Er zijn indrukwekkende demonstraties van verschillende
machines, die in de kas worden gebruikt. Daarnaast zijn er proeverijen, waar je het lekkerste fruit
en verse sap kunt proeven en kopen. Juist het bezoeken van alle bedrijven maakt de ervaring
compleet. Daarbij kunnen bezoekers meedoen aan een prijsvraag, zij kunnen de vragen alleen juist
beantwoorden door alle bedrijven te bezoeken. De kinderen kunnen het werk zelf in de kas ervaren
door een plantje te stekken of zelf te zaaien. Voor de ontspanning kunnen ze zich uitleven op het
springkussen. Kom in de Kas is een uitje voor het gehele gezin, lekker in de buurt en helemaal
gratis.
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt
in 2019 voor de 42e keer georganiseerd. In Meijel-Grashoek-Helenaveen nemen vijf 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. De
openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur op zondag 7 april. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven, maar het advies is om zoveel mogelijk op de fiets te komen. 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, Instagram en Twitter.
Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl of op www.komindekaslimburg.nl.

Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
De opening van Kom in de Kas regio Meijel-Grashoek-Helenaveen vindt plaats op zondag 7
april van 8.00 tot 10.30 uur bij Multigrow, Kievit 29 in Grashoek. Dit is een ontbijtnetwerkbijeenkomst voor genodigden. Verschillende sprekers doen een woordje en de deelnemers worden voorgesteld. Daarna netwerken onder het genot van een lekker ontbijt. Pers is
hierbij welkom. Voor meer informatie over Kom in de Kas kunnen journalisten contact opnemen met Janne Damen via telefoon 06 22 17 64 64.
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