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Egmond-Binnen, 2 februari 2014 
Gaafgroene evenementen in 2014 
 
Gaaf Groen is een vrij nieuw concept voor evenementen om mensen te inspireren meer 
biologische, ecologische, authentieke en duurzame producten te gebruiken in hun dagelijks 
leven. Het hoofdthema van de evenementen is groene groei met zowel traditioneel tuinieren als 
ook innovatieve technieken zoals permacultuur, balkontuinieren en andere methoden om de 
wereld mooier te maken. Daarnaast biedt Gaaf Groen ruimte aan voornamelijk kleine bedrijfjes 
om hun ecologische producten en/of diensten te presenteren.  
 
De geschiedenis van Gaaf Groen begon in de lente van 2013 en groeide vervolgens ‘als kool’.  
De eerste editie van Gaaf Groen vond plaats op 8 september 2013 in het Sportpaleis Alkmaar 
met een beurs en was meteen een groot succes. Met rond de 130 deelnemers en 2000 
bezoekers was het een waar feest. Reviews over de beurs zijn op de website te lezen, zie: 
http://www.gaafgroen.nl/pagina/nieuws.html en foto’s zijn te vinden op 
https://www.facebook.com/gaafgroen 
 
Daarna heeft het team van Gaaf Groen in vrij korte tijd een wintermarkt in Egmond aan Zee 
georganiseerd. Heel anders als de beurs in Alkmaar, maar wederom bijzonder gezellig, charmant 
en natuurlijk voor herhaling vatbaar. Dat doen we dan ook graag! Zie foto´s op facebook: 
http://tinyurl.com/nanjolk 
 
De initiatiefnemers van Gaaf Groen zijn Bea Möllers & Lisa Nieuwenhuis, moeder en dochter. 
Bea werkt met BeaMedia al jaren voor bedrijven in de biologische sector, in de organisatie van 
evenementen en als expert voor marketing & pr van nieuwe merken. Verder werkt ze al meer 
dan 20 jaar als vertaalster NL <-> DE voor eigen klanten, meestal in combinatie met 
tekstschrijven en vormgeving van drukwerk en digitale media. De organisatie van evenementen 
is haar favoriete bezigheid. Lisa werkt in de antroposofische kinderopvang en is net zoals haar 
moeder gefascineerd door het organiseren van evenementen. Niets is mooier dan maandenlang 
aan de voorbereidingen te werken en dan het resultaat te zien met en voor geïnspireerde en 
blije mensen.  
 
Voor veel standhouders zijn de evenementen van Gaaf Groen een unieke kans om zich te 
presenteren. In principe vinden de gaafgroene evenementen op een zondag plaats en de 
deelnamekosten zijn laag. Kleine bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om dagen van huis 
te zijn en peperdure standplaatsen op beurzen te betalen. Hans Baas van BAASKAAS POLDER 
Zuivel weet dit mooi te verwoorden: ‘Voor de kleine boer is de prijs te stoer!’  Deelname aan de 
evenementen van Gaaf Groen is echter wel haalbaar.  
 
De bezoekers reageren verglijkbaar, uit hun eigen perspectief. Bijvoorbeeld deze mooie reactie 
van een bezoeker van de wintermarkt: ´Ik was vandaag in Egmond op de gaaf groen markt en 
kwam zeer onder de indruk terug. Wat een geweldige inspirerende markt! Hoopvol ook. 
Eindelijk weer kwaliteit. Een verademing naast al die over de top glitter en glamour doorsnee 
kerstmarkten! En niet minder sfeervol. Lof voor de organisatie, kom graag nog eens terug. 
Hartelijke groet van Carla.´ 

http://www.gaafgroen.nl/pagina/nieuws.html
https://www.facebook.com/gaafgroen
http://tinyurl.com/nanjolk
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Blij met de mooie feedback gaat het gaafgroene team vrolijk door. Voor 2014 staan 4 
evenementen op de agenda, als volgt: 
 
 Een co-creatie met de Lente Tuin en Woonbeurs in de Expo Haarlemeermeer in het 

laatste weekend van maart, 28 t/m 30 maart, met het Gaafgroen Paviljoen. 
 De Lentebeurs op zondag 25 mei 2014 op Renbaan Duindigt in Wassenaar, met een 

inhoudelijk programma in de grote zaal van het landgoed. 
 De Nazomerbeurs op zondag 7 september 2014 in het Sportpaleis Alkmaar, met een 

inhoudelijk programma in de hal van het Sportpaleis. 
 De wintermarkt in Egmond aan Zee op 30 november 2014, vakantiepark de Roompot. 
 

De inschrijvingen van deelnemers stromen al binnen en zijn actueel te raadplegen via 
http://gaafgroen.nl/pagina/exposanten.html 
 
Nieuwe deelnemers worden ontvangen met een welkomstbericht op facebook via het account 
gaafgroen, zie: 
https://www.facebook.com/gaafgroen  
Ook verloten wij hier iedere week twee entreekaarten voor de eerstvolgende beurs. 
 
Heeft u beeldmateriaal nodig? U kunt natuurlijk de foto’s van facebook gebruiken en wij sturen u 
ook graag beeldmateriaal op basis van uw wensen.  
 
Wij staan open voor iedere vorm van ecologische samenwerking. U mag ons graag bellen of 
mailen om ideeën uit te wisselen en/of wensen te uiten. Samen veranderen wij de wereld in een 
gaafgroene oase  
 
Met gaafgroene groetjes, 
 
Bea & Lisa 
 
Bea Möllers 
Lisa Nieuwenhuis 
T: 06 33 098 303 
I: www.gaafgroen.nl 
E: info@gaafgroen.nl 
Samenweid 35 
1935AZ Egmond-Binnen 
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