Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZONDAG 8 APRIL 2018
Venlo - Velden, maart 2018 – De wereld van de glastuinbouw is kleurrijk en zit vol verrassingen. Tijdens Kom in de Kas op zondag 8 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In regio Venlo-Velden nemen zeven bedrijven deel. Van 11.00 tot 16.00 uur openen ze hun deuren om de mensen te laten zien
en ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.
Kleurrijke toekomst
In de kassen worden kleurrijke producten gekweekt. Bloemen en planten in prachtige tinten en
heerlijke glasgroenteproducten die ook in steeds meer kleuren beschikbaar zijn. De glastuinbouw gaat voor een kleurrijke toekomst. Producten worden gekweekt op een efficiënte manier,
er wordt zorgvuldig met energiebronnen, water en voedingsstoffen omgegaan. Alles wordt afgestemd naar behoefte van de plant. En als planten zich niet helemaal lekker voelen wordt dit
zo veel mogelijk op een biologische manier opgelost. Tijdens Kom in de Kas vertellen de kwekers dit kleurrijke verhaal van de sector. Uniek dit jaar is dat er een melkveehouder voor het
eerst mee doet. Mest van o.a. koeien helpt een compostering op gang die groen gas en warmte op kan leveren. De glastuinbouw kan beide restproductenals compostering gebruiken.
Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen, met een kalf op de foto en zich laten schminken. 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.
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 regio Venlo - Velden nemen zeven 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 8 april. Parkeren kan bij de deelnemende
bedrijven. Parkeerwachters regelen het verkeer. 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.komindekaslimburg.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De opening van Kom in de Kas Venlo-Velden vindt plaats op zondag 8 april van 8.00 tot 10.30
uur bij BioVerbeek, Muldersweg 11 in Velden. Dit is een ontbijt-netwerkbijeenkomst voor genodigden. Kort woordje door de burgemeester dhr A. Scholten, LLTB voorzitter Léon Faassen
en voorzitter Kom in de Kas Jac Verbeek. Pers is hierbij welkom. Voor meer informatie over
Kom in de Kas kunnen journalisten contact opnemen met Renée Jenniskens via telefoon 06 –
53 20 58 54.

Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

