Persbericht
KOM IN DE KAS VOL WERELDSE WONDEREN
OP ZATERDAG 6 APRIL 2019
IJsselmuiden, 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 zaterdag 6 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die
achter het glas van de kas schuil gaat. In regio IJsselmuiden nemen negen bedrijven deel. Van
10.00 tot 16.30 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. De opening vindt plaats op vrijdag 5 april
om 15.30 uur bij Uitgekookt Van Marle B.V.
Keten in beeld
De regio is zeer divers wat betreft bedrijven die meedoen met Kom in de Kas. De teelt van tulpen, perkplanten, chinese groenten, witlof, paprika, komkommer en aardbei zijn er te zien. Het
glastuinbouwgebied van IJsselmuiden staat bol van ervaring, innovatie en inspiratie. Jong en
oud kunnen hier wereldse ervaringen opdoen. Naast de teeltbedrijven doen dit jaar enkele andere bijzondere bedrijven mee die actief zijn in de keten. Zo doet Postuma, groothandel in
aardappelen, groenten en fruit mee, en is Uitgekookt/Van Marle, een maaltijden-service- en
cateringbedrijf te bezichtigen. De verse ingrediënten die zij in de maaltijden gebruiken worden
veelal geteeld in het nabij gelegen teeltgebied. Ook kan een kijkje worden genomen bij Driepak, een bedrijf dat verpakkingen in allerlei soorten en maten levert aan de horeca en de teeltbedrijven. Tesamen met de teeltbedrijven krijgt de bezoeker meer inzicht in de gehele keten.
Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. Op al de bedrijven worden er meerdere stands
ingericht door onder meer scholen, opleidingen, toeleveranciers en partners, waarbij over allerlei thema’s zoals biologische gewasbescherming uitleg wordt gegeven. Ook zijn er weer diverse attracties in het gebied waar de kinderen zich kunnen uitleven: een stormbaan, klimtoren
skelterbaan en diverse springkussens. Ook kunnen de bezoekers uitleg krijgen over de biomassacentrale die in de Koekoekspolder wordt gebouwd en is er een echte paprika-oogstrobot
te zien! Niet alleen de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn
voor de kinderen zeker aantrekkelijk. 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 2019 voor de 42e keer georganiseerd. In IJsselmuiden nemen negen 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 10.00 tot 16.30 uur op zaterdag 6 april. Parkeren kan bij de deelnemende
bedrijven, maar het advies is om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Parkeren voor invaliden
is bij ieder bedrijf mogelijk. 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
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor meer informatie over Kom in de Kas IJsselmuiden kunnen journalisten contact opnemen
met Wilbert van den Bosch via telefoon 06 – 21 28 55 93.

Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

