PERSBERICHT

Erica, 9 maart 2018

Publieksevenement KOM IN DE KAS staat in het teken van EEN KLEURRIJKE TOEKOMST.
Kwekerijen van bloemen, planten en groenten in Erica openen op zaterdag 7 april van 10.00 tot
17.00 uur en zondag 8 april van 11.00 tot 16.00 uur de deuren voor het publiek.
Het startsein wordt zaterdag om 10.00 uur gegeven door de landelijke voorzitter van de LTO, de
heer Marc Calon. De opening wordt muzikaal omlijst door het Trompetduo de Gebroeders
Weggemans. Dit vindt plaats bij Polman BV aan De Tuinderslaan 31 in Erica.
De 41e editie van het evenement ‘Kom in de Kas’ wordt georganiseerd door Promotiegroep
Tuinbouw Emmen. Het thema dit jaar is EEN 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.
Acht gastvrije ondernemers werken mee. U bent welkom in kassen met komkommers, chrysanten,
bromelia’s, orchideeën , alstroemeria’s, palmen, klein fruit en pot- en perkplanten.
Dit evenement laat zien wat zich achter de glazen wanden afspeelt .
Programma
Bij Polman BV aan De Tuinderslaan 31 is een tentoonstelling ingericht door leerlingen van het AOC
De Groene Welle uit Zwolle. Het onderwerp van de tentoonstelling is ‘Wereldwijd’ waar de
continenten verbeeld worden.
Op zondagmorgen om 10.00 uur is er een Oecumenische viering m.m.v. verschillende koren bij Van
Geel Orchideeën aan de Beekweg 30 in Erica. Dit wordt georganiseerd door de PKN-kerk en de RKkerk van Erica. U bent van harte welkom !!
Op zondag 8 april vanaf 16.00 uur worden bloemen, planten en andere producten die bij de
tentoonstelling te zien zijn verkocht. Voor kinderen zijn er diverse leuke en leerzame activiteiten. Zo
krijgen ze de kans om een leuke prijs te winnen door mee te doen aan een kleurwedstrijd. Natuurlijk
is het ook mogelijk om mooie bloemstukken te kopen. De entree is gratis.
Het evenement is te volgen via https://www.facebook.com/promotiegroeptuinbouwemmen/
of via de site www.komindekas.nl

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06-10576747 of een email sturen naar info@tuinbouwemmen.nl

