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De glastuinbouwsector in onze regio is even karakteristiek als innovatief. Van
historische tuinbouw tot hypermoderne bedrijven en van aardbeien tot perkplanten.
Maak gebruik van deze unieke gelegenheid en ervaar het zelf!

Rabobank is trotse sponsor van Kom in de Kas

neem een unieke
kijk in de
glastuinbouw

Kom in de Kas op
zondag 8 april en

Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor sporters is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de kansen 
kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij Flynth. Niet 
voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

voor succes.”

“Vertrouwen 
is essentieel 

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Elst GLD 088 236 77 00 of kijk
voor meer informatie op www.flynth.nl

Kom in de Kas.

Dit seizoen flexibel 

personeel inzetten? 

U werft en begeleidt de medewerkers op de vloer, 

wij zorgen voor de rest. Als u kiest voor Payroll Select 

maakt u gebruik van:

>  Uw eigen Account Manager voor al uw personeels-

vraagstukken

>  Eenvoudig en snel uw medewerkers inschrijven 

met uw mobiele apparaten

>  Servicedesk voor uw medewerkers

>  Opleidingen & cursussen voor uw medewerkers

>  Verzuimbegeleiding

> +31(0)570 85 05 55 > www.payrollselect.nl

VOORDELEN VAN 

PAYROLLING

> Volledige ontzorging

>  Geen doorbetaling  

bij ziekte

>  Geen arbeidsrechtelijke 

risico’s

>  Meer flexibiliteit



 

 

 

 

Sinds jaar en dag zorgt Graser ervoor dat vele mensen een 
leuke baan vinden die bij hen past. Dit doen wij in 

verschillende sectoren.  

 

Omdat wij de Glastuinbouw een warm hart toedragen 
nodigen wij u van harte uit om de deelnemende bedrijven 

aan “Kom in de kas” in grote getalen te gaan bezoeken. 

 

Als u gemotiveerd bent en een leuke baan zoekt of als u op 
zoek bent naar goed personeel neem dan gerust contact 

met ons op of kom bij ons langs. 

 

 

Graser Personeelsdiensten BV 
Industriestraat 1a 
6851 EM  Huissen 

026-2022314 
www.graser.eu 

ZONDAG 8 APRIL 2018 
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Elektrotechniek 
Verwarmingstechniek 

Nijverheidsweg 10, 6691 EZ, Gendt 
+31 481 421867, www.trintech.nl, info@trintech.nl 

Watertechniek 
Automatisering 
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Mea Vota (Tuinbouwmuseum)
Boskoops Glorie 33, 6851 VH Huissen
De tuinbouw in Huissen kent een rijke historie. De druiven- en 
tabaksteelt waren heel belangrijk. Op het hoogtepunt stonden 
er circa 300  druivenkassen  in  Huissen.  Hierdoor  ontstond 
een zeer karakteristiek agrarisch landschap. Door intensive-
ring, schaalvergroting, vernieuwing, woningbouw gaat  het 
karakteristieke, kleinschalige  glastuinbouwgebied,  met zijn  
specifieke  kassen  rond  het  gebied  Huissen  –  Angeren, 
steeds  meer  verloren.  De  geschiedenis  van  dit  bijzondere 
tuinbouwgebied  en  van  de  tuinders  in  dit  gebied,  is  steeds 
minder zichtbaar. Rond de Bloemstraat, een gebied dat van 
oudsher  deze  tuinbouw  bestemming  had,  wordt  thans  een 
nieuwe woonwijk gerealiseerd. Midden in dit gebied bevindt 
zich het monumentale  tuinderscomplex  “Mea  Vota”  waar 
nog steeds druiven geteeld worden. De belangrijkste rassen 
zijn  Frankentaler,  Witte  Emile,  Black  Alicante  en  Muskaat. 
Op het complex bevindt zich nog altijd een aantal originele 
druivenkassen,  die  de  status  van  gemeentelijk  monument 
hebben.  De  bij  het  complex  behorende  woning  en  schuur 
hebben eveneens de status van gemeentelijk monument. Kom 
langs tijdens ‘Kom in de Kas’ en ontdek de historie van de Huis-
sense tuinbouw. 

- Demonstreert biologische bestrijding dmv hommels   
   plaatsvind en laat diverse films zien over de Huis 
   sense tuinbouw.  
- Rondleiding en wijnproeverij in de wijnkelder
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HELDEN VAN DE KAS

BRENG MIJ TOT LEVEN
Download de KomInDeKas app

     

Bijsterhuizen 3009 
6604 LP Wijchen 

Postbus 6695 
6503 GD Nijmegen 

Kvk 12059924 
 

Tel:       024 - 344 81 95 
Fax:      024 - 366 24 69 
Mobiel:  06 - 55 124 679 

 
bschouten@greenvice.nl 

www.greenvice.nl 

 
De specialist voor de tuinbouw ! 

✓ BEDRIJFSADVISERING 

✓ ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 

✓ STRATEGISCHE PLANNING 

✓ BEDRIJFSFINANCIERING EN LIQUIDITEIT 

✓ FISCALITEITEN 

✓ MANAGEMENTADVIES 

✓ ENERGIEADVIES 

✓ SPARINGPARTNER  
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