Persbericht

Treinend langs bedrijven Kom in de Kas Roelofarendsveen
Gratis pendeltrein op 6 april 2019
Op zaterdag 6 april a.s. is het weer Kom in de Kas in Roelofarendsveen. U bent dan van
harte welkom om een kijkje te komen nemen bij acht verschillende tuinbouwbedrijven in
het gebied Baan/Sotaweg in Roelofarendsveen. Om het voor u als bezoeker nog makkelijker te maken, rijdt er op 6 april een pendeltrein door het gebied waar u gratis gebruik
van kunt maken.
Thema werelds: internationaal en zeer divers
Het thema van Kom in de Kas dit jaar is Werelds. Met dit thema benadrukt de organisatie dat
de tuinbouw een hele mooie, diverse én internationale sector is. Ook in het gebied
Baan/Sotaweg is dat goed te zien. De bloemen, planten en plantenonderzoeken die in dit gebied geproduceerd c.q. uitgevoerd worden, vinden hun weg naar afnemers over de hele wereld. Maar ook de diversiteit aan bedrijven is groot: er is op 6 april aan de Baan/Sotaweg voor
jong en oud van alles te beleven. Van eetbare rozen tot een plantenlaboratorium. En van een
ambachtelijke tulpenteelt op een zorg- en beleveniskwekerij tot een hypermoderne en zeer
innovatieve manier om freesia’s te produceren.
Extra activiteiten, gratis pendeltrein, goede parkeergelegenheden
Bij de bedrijven en onderweg langs de route worden ook gezellige en leerzame extra activiteiten georganiseerd, zoals levendige muziek, een tentoonstelling over de ontwikkeling van de
tuinbouw, een knuffelhoek met dieren en een speurtocht voor de kinderen.
Om het voor u als bezoeker makkelijk te maken zijn er op diverse plekken langs de route parkeergelegenheden gemaakt. De ter plaatse aanwezige verkeersbegeleiders wijzen u graag de
weg. Over het verdere vervoer langs de bedrijven hoeft u zich geen zorgen te maken. Er rijdt
de hele dag een gratis treintje door het gebied: u kunt onderweg in- en uitstappen. Als u liever
van en naar de bedrijven wandelt of fietst, is dat uiteraard ook geen probleem.
Deelnemende bedrijven en openingstijden
De deelnemende bedrijven aan Kom in de Kas 2019 zijn Naktuinbouw, Hogenboom Phloxen,
Wesselman Flowers, Akerboom Freesia, Jong Plant, Rodewijk Rozen, Loos Plants en Buurman Toon. De kas- en schuurdeuren van deze bedrijven staan op zaterdag 6 april a.s. van
10.00 uur tot 17.00 uur wagenwijd voor u open.
Meer informatie over de deelnemende bedrijven en de activiteiten (vanaf 30 maar ook inclusief
route- en parkeeroverzicht) vindt u op https://www.komindekas.nl/waar/roelofarendsveen/ , op
Facebook: Kom_in_de_Kas Raveen en in de lokale media.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie geschikt:
Voor meer informatie over Kom in de Kas Roelofarendsveen kunt u contact opnemen met
Annemieke de Man: 06 – 12888747.
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