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Pia Teeuwen

Van: Greenport Duin- en Bollenstreek <communicatie@greenportdb.nl>

Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 17:45

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Greenport Duin- en Bollenstreek / mei 2022

 

Niet goed leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser  

  

  

 

Keukenhof Bloembollcongres: nieuwe traditie? 
 

Vorige week (dinsdag 17 mei) vond het eerste Keukenhof Bloembollencongres plaats. Als 

Greenport zijn we blij met actieve partners in de regio, zoals Keukenhof, die ondernemers 

in onze sector helpen aan de slag te gaan met de uitdagingen die de sector heeft. Lees 

meer en bekijk de videocompilatie >>>  
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Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in de strijd 

tegen aaltjes 
 

De teelt van bloembollen moet verduurzamen. Daarvoor is virusvrij uitgangsmateriaal 

nodig, maar ook de vollegrond na opkweek moet schoon zijn. In het project 'PPS Bollen @ 

Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt' werken diverse partijen aan een methodiek om 

grond duurzaam te verbeteren zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben. In dit project 

is er een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research, Vertify, 

kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), 

onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Op vrijdag 13 mei was de kick-off met alle partners 

bij Keukenhof. Lees meer >>>  
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Poolse Magdalena Dorman: "Ik weet uit eigen ervaring 

welke vragen er zijn" 

  
Magdalena kwam in 2010 voor de tweede keer naar Nederland om te werken. Dit keer om 

nooit meer weg te gaan. In haar functie als support planner bij NWH Jobs is ze onder 

andere het eerste aanspreekpunt voor de internationale medewerkers die NWH Jobs 

uitzendt. “Ik weet uit eigen ervaring met welke vragen internationale medewerkers 

rondlopen. Het is belangrijk dat zij goed opgevangen worden en alle relevante informatie in 

hun eigen taal krijgen.” Lees meer >>>  
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Wil jij leren en werken in het groen? 

 

Heb jij nog geen opleiding voor komend 

schooljaar gekozen? En ben je 

geïnteresseerd in leren en werken in 'het 

groen’? Kijk dan eens op 

www.heroesingreen.nl of Yuverta mbo 

Aalsmeer voor de ruime keuze in het 

opleidingsaanbod en de mogelijkheden 
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die er zijn. 

Nieuw in het aanbod is onder andere de 

BBL-opleiding Hovenier op locatie in 

Boskoop. 

   

 

Hoe weet je wat je moet doen? 

 

Waar haal jij kennis en inspiratie vandaan 

om je bedrijf verder duurzaam te maken? 

Wie is jouw voorbeeld? En hoe haal jij de 

juiste informatie naar jou toe? Vragen 

waarop wij, net als onderzoekers uit 

Rotterdam, graag jullie antwoorden willen. 

Die antwoorden kunnen wij dan weer 

gebruiken om activiteiten van onszelf en 

anderen nog beter op jullie behoeften af te 

stemmen. Wil je meedoen? Maak een 

paar minuten van je tijd vrij en vul de 

enquête in.  

  

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)  
 

Wil je als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-

innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor jou?  

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. 

Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's 

van de Missies voor de toekomst. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-

samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld 

beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars (TKI = 

Topconsortium voor Kennis en Innovatie). In 2022 kan je twee type vouchers aanvragen: 
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kleine vouchers van €5.250 en grote vouchers van € 9.000. Het subsidiepercentage voor 

vouchers met een waarde van €5.250  is verhoogd naar 70%. Lees meer >>> 

 

  

 

Winnaar ronde 3 Tuinbouw Battle haalt gigantisch bedrag 

op 
 

In maart 2022 startte de laatste ronde van de Tuinbouw Battle. Verschillende scholen uit 

de regio deden ook deze ronde weer mee, zo ook de Tweemaster uit Leiden. De school 

daar direct naast won al een keer een ronde van de Tuinbouw Battle. 

 

De leerlingen van de Tweemaster mogen zichzelf trotse winnaars noemen. Met een 

gigantische opbrengst - voor Giro 555 - en een prachtig verslag koos de jury hun als 

terechte winnaar. Ook de andere scholen maakten mooie verslagen en zamelden flink veel 

geld in voor Giro 555. Lees meer >>>  

 

  

  

After movie kick-off Vier de Lente Festival 
 

Kijk gerust mee naar de after movie van de kick-off van Vier de Lente Festival van zondag 

24 april. Een festival waarmee Greenport Duin- en Bollenstreek als partner jongeren op 

een eigentijdse manier wil betrekken bij het mooie bollenvak en de trots voor de streek (en 

sector) wil laten bloeien en groeien. Wij kunnen concluderen dat de eerste editie met een 
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podium tussen de tulpenvelden, de grootste artiesten, de ondergaande zon en compleet 

uitverkocht een succes was. Op naar 2023! Blijf op de hoogte via de nieuwsbrieven van 

Vier de Lente Festival. Aanmelden kan via www.vierdelente.com.  

 

 

  

 

Contactgegevens 
 

 

 

Andries Middag 

Programmamanager 

 

E-mail: andries@greenportdb.nl 

Tel: 06-537 28 355   
 

 

 

Annemieke de Man 

Projectleider 

 

E-mail: annemieke@greenportdb.nl 

Tel: 06-128 887 47  
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Eva van der Kwast 

Communicatiemedewerker 

 

E-mail: eva@greenportdb.nl 

Tel: 06-518 85 881   
 

 

  

 

Agenda 

 

28 maart - Webinar internationale medewerkers 

2 juni - GreenportLIVE: Wat kan waterstof voor jou betekenen? 

2 juni - GreenportLIVE:Welke route naar klimaatneutraal neem jij? 

11-12 juni - Kom in de kas 

14 t/m 16 juni - GreenTech Amsterdam 

29 juni - Evenement Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek 
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Als je dergelijke e-mails van Greenport Duin- en Bollenstreek in de toekomst niet meer wilt ontvangen,  

kun je je afmelden.  
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