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A genda
4 sep Orchideeënevent, voor telers en kopers
van potorchidee, 15.00 - 20.00 uur, Anthura,
Bleiswijk. Contactpersoon: Jacco Kaarsemaker
06 53368851
t/m 30 sep Mechatronica en robotisering event,
Demokwekerij Westland.
Info: www.demokwekerij.nl
9 aug Bloemencorso Rijnsburg.
Info: www.rijnsburgcorso.nl
27-30 aug Plantarium, vakbeurs voor de boomkwekerij, Boskoop-Hazerswoude.
Info: www.plantarium.nl
28-31 aug Nationale zomerbloemententoonstelling, Oude Kerk, Naaldwijk. Info: www.nzbt.nl
3-4 sep Autumn Fair, Naaldwijk.
Info: www.floraholland.com
tot 19 sep Aanmelden voor Tuinbouw Ondernemersprijs via www.tuinbouwondernemersprijs.nl
25 sep Start Masterleergang Hortibusiness
2014-2015, Wageningen. Info: www.wageningenur.nl
5-7 nov IFTF, vakbeurs, Vijfhuizen.
Info: www.iftf.nl
5-7 nov Trade Fair, Aalsmeer.
Info: www.floraholland.com

LTO Glaskracht Nederland
18 aug Gewasbijeenkomst pioen over schimmels
en gebreksverschijnselen, 19.15 uur, Buurthuis
De Deel in Heerhugowaard.
18 sep Water Event, toelichting onderzoek Glastuinbouw Waterproof, rondleidingen en workshops, Bleiswijk, 12.30-20.00 uur.
23 sep Gewasbijeenkomst lelie, resultaten onderzoek naar energiezuinige belichting, Lisse, 19.0022.00 uur.
Meer informatie: www.ltoglaskracht.nl

Buitenland
14-17 aug Internationale tuinbouwvakbeurs Flora
Olomouc, Olomouc, Tsjechië.
Info: www.flora-ol.cz
22-24 aug Floratec-IPM India, Bangalore, India.
Info: www.messe-essen.de
27 aug Florall, vakbeurs, Gent, België.
Info: www.florall.be
28-30 aug Green is Life, beurs, Warschau,
Polen. Info: www.greenislife.pl
2-3 sep Four Oaks Trade Show, Cheshire.
Info: www.fouroaks-tradeshow.com
17-19 sep FlowerExpo, Moskou, Rusland.
Info: www.flowers-expo.ru/en
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Binnenland

Leeftijd: 41 en 46 jaar Bedrijfsnaam: WIN BLOOM Plaats: Noordwijkerhout
Teelt: alchemilla Oppervlakte: 4 ha buiten, 0,5 ha vast glas en 0,15 ha rolkas

Jacco van Wieringen en Theo Nulkes
Runnen jullie het bedrijf met zijn tweeën?
Jacco: „Nee, mijn broer Dennis is ook partner. Zijn voornaamste focus ligt op onze
nevenactiviteit: het uitzendbureau NWH Jobs. We hebben altijd zelf onze Poolse werknemers opgeleid waardoor collega’s informeerden of ze ook van hen gebruik konden
maken. Zo is het idee zeven jaar geleden ontstaan om een eigen uitzendbureau op te
starten, mede omdat door de samenwerking die ruimte ontstond.”

Hoe is de samenwerking ontstaan?
Theo: „Jacco en Dennis ken ik vooral uit het sociale leven in Noordwijkerhout, meer dan
uit het tuinbouwwereldje. Ik zag het niet zitten om het bedrijf van mijn vader alleen voort
te zetten. Dat kan tegenwoordig alleen met de juiste mensen om je heen. Dus zocht
ik het in de samenwerking. Bij de broers klopte ik aan voor stekmateriaal en hoorde ik
hun interesse in vaste kassen en grond, die zij steeds moesten huren. Dus een prima
combinatie op papier, die ook in de praktijk uitstekend blijkt te werken.”

Zet de recente naamsverandering in WIN BLOOM zoden aan de dijk?
Jacco: „WIN BLOOM is een veel kortere en meer internationale bedrijfsnaam dan
Bloemenkwekerij van Wieringen-Nulkes. Daarmee weten wij veel beter onze bedrijfsstrategie uit te dragen tot ver in de keten. En die strategie is het jaarrond kwalitatief
goede bloemen leveren met een langer vaasleven.”

Is het richten op één teelt niet te risicovol?
Theo: „Jaarrond telen en het hebben van een neventak spreiden de risico’s al behoorlijk.
Bovendien teelden we tot vorig jaar nog monnikskap, maar daarvan was de vraag te
gering. Dus hebben we ons verder gespecialiseerd in vrouwenmantel, waarvan wij de
enige kwekerij in Europa zijn die ze van januari tot april kunnen leveren.”

Hoe hebben jullie de dag van nationale rouw beleefd
Jacco: „De tv-beelden hebben diepe indruk op me gemaakt. Ik begrijp sowieso niet dat
mensen elkaar zo veel leed kunnen aan doen. Als wordt samengewerkt zoals wij samenwerken dan zullen in de wereld veel minder conflicthaarden zijn.” Theo vult aan: „Beetje
hetzelfde als Jacco. Ik hoop dat het niet bij krachtige woorden blijft, maar dat ook daden
volgen. Dat zal lastig worden. Geen gas meer afnemen van Rusland of er geen bloemen
meer heen sturen, treft toch vaak weer onschuldigen in hun portemonnee.”

Nog tijd voor hobby’s?
Onderstaande symbolen hebben de volgende betekenis en verwijzen
naar de website vakbladvoordebloemisterij.nl

!

Documenten en linken
naar website
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Jacco: „Ik breng mijn tijd het liefst door aan de zijlijn bij VVSB, want daar voetballen mijn
drie zoons. Dan blijft er jammer genoeg te weinig tijd over voor golfen.”
Theo: „Ik heb mijn handen vol aan bestuurswerk binnen VVSB.”
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