Persbericht
KLEURRIJKE TOEKOMST
KOM IN DE KAS ZONDAG 8 APRIL 2018
Uden, 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 Uden neemt een heel bijzonder bedrijf deel aan Kom in de Kas, Aardbeien van Jan en Birgitte. Zondag 8 april openen zij de deuren van de hoogste aardbeienkas van Nederland om de mensen te laten zien en ervaren wat
voor moois er allemaal groeit in de kassen. Doel van Jan en Birgitte is het kweken van de echte, Hollandse smaak-aardbeien. Niet alleen mensen verzorgen de planten, ook hommels en
bijen dragen hun steentje bij door de bloemen te bestuiven. De imker geeft hier uitleg over hoe
dit in zijn werk gaat. Naast een rondleiding door de kas, kan men ook de producten zien en
kopen die van de aardbeien gemaakt worden.
Kleurrijke toekomst
Volgens Jan en Birgitte wordt je blij van een aardbei en wanneer je denkt aan een kleurrijke
toekomst, sluit dit bedrijf hier goed bij aan. Wat hen betreft staan aardbeien voor zomer en die
zomer kan in Nederland prima in april beginnen en doorgaan tot en met december, met hulp
van de glastuinbouw. Een innovatief bedrijf dat jaren geleden al een manier bedacht voor de
verkoop van heerlijke verse aardbeien en andere aardbei-producten vanuit een automatiek.
Elke dag kun je van zonsopgang tot zonsondergang heerlijke verse aardbeien uit de muur halen. Dit jaar starten ze zelfs met een aardbeien Drive-in, gelegen bij de aardbeien-rotonde in
Uden!
Meer te beleven
Behalve rondleidingen op dit bedrijf en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook
andere interessante activiteiten georganiseerd. In verband met het thema van dit jaar, Een
kleurrijke toekomst, worden er schilderingen tentoongesteld die door kinderen gemaakt
zijn.(Kunst&Co Uden) Er is muziek. Kinderen kunnen springen op een springkussen, zich laten
schminken, cupcakes versieren, meedoen aan de kleurplatenwedstrijd die vooraf of tijdens
deze dag ingeleverd kan worden. De Trap-in (goede doel) verzorgt pannenkoeken tegen een
kleine betaling. 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 Uden opent het bedrijf Aardbeien van Jan en
Birgitte de deuren om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse en gezonde aardbeien.
De openingstijden zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur (uitloop tot 17.00 uur) op zondag 8 april. De
parkeerruimte wordt duidelijk door borden en verkeersregelaars aangegeven naar een weiland
op ongeveer 200 meter afstand. Mindervaliden kunnen wel bij het bedrijf uitstappen en de auto
door de chauffeur op de parkeerplaats in het weiland laten zetten. 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 bestemd voor publicatie
De opening van Kom in de Kas Uden vindt plaats op zondag 8 april om 11.00 uur met een
welkomstwoord door Jan en Birgitte van den Elzen. Voor meer informatie over Kom in de Kas
kunnen journalisten contact opnemen met Birgitte van den Elzen via telefoon 06- 42 55 14 55.
Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door:

