Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZONDAG 8 APRIL 2018
Someren, 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 Someren nemen vijf 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.
Gastvrije tuinders
De kassen verkennen kan dit jaar in Someren bij vijf bedrijven. Wijnen Perkplanten & Zorgtuinderij combineert de perkplantenteelt met een zorgtuinderij voor dagbesteding. Decoratietakken Knoops doet iets wat bijna niemand doet in Nederland, namelijk het produceren en
verkopen van unieke decoratietakken. Bij JGS B.V. rijden volautomatische oogstkarren rond
om de miloenen paprika’s te vervoeren. De teelt van champignons kan men bekijken bij Beerepoot B.V. en bij Boomkwekerij B & B Nagel vindt men de beste kwaliteit blauwe bessenstruiken, Rhododendrons en andere sierheesters. Een hele grote diversiteit aan bedrijven.
Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld bij JGS B.V. paprikasmoothies proeven en bloempotjes versieren bij Wijnen Perkplanten & Zorgtuinderij. Bij enkele
bedrijven staan springkussen en er is ook dit keer weer een kleurwedstrijd en een prijsvraag
uitgeschreven. Hoofdprijs van de prijsvraag is vier kaartjes voor Klein Costa Rica!
Kinderen kunnen bovendien 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 Someren 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 uur tot 16.00 uur op zondag 8 april. Parkeren kan bij de bedrijven, volg de
aangegeven route naar de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Bezoekers met een invalide
parkeerkaart kunnen tot aan de bedrijven rijden. 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.komindekas.nl.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De opening van Kom in de Kas Someren vindt plaats op zondag 8 april om 8.30 uur. Dit is een
bijeenkomst waarbij de Rabobank Peelland Zuid, Bas van Dun (Geothermie Brabant B.V.) en
de burgemeester van Someren, mw Lidia Blok zullen spreken. Pers is hierbij welkom. Voor
meer informatie over Kom in de Kas kunnen journalisten contact opnemen met Toos Wijnen
via telefoon 06 – 38 37 23 00.
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