PERSBERICHT – GAAFGROEN PAVILJOEN OP DE LENTE TUIN EN WOONBEURS
HAARLEMMERMEER, donderdag 6 maart 2014
Goede dag,
Met veel plezier delen wij u mede dat het ons gelukt is om een unieke samenwerking aan te gaan met de organisatie
van de Lente Tuin en Woonbeurs van 28 t/m 30 maart in de Expo Haarlemmermeer. Met een Gaafgroen Paviljoen
bieden wij bedrijven met biologische, ecologische en authentieke producten & diensten een plek om zich te
presenteren en onze bezoekers te inspireren om duurzamer te kunnen leven. De beurshal van de Expo
Haarlemmermeer werd voor de Floriade 2012 gebouwd en fungeert als locatie voor diverse evenementen. Groene
evenementen zijn daar natuurlijk optimaal op hun plek.
Gaafgroen is in de lente van 2013 ontstaan vanuit de behoefde om kleine bedrijven een platvorm te bieden om zich
aan de bewuste consument voor te stellen. De initiatiefnemers Bea Möllers en Lisa Nieuwenhuis zijn moeder en
dochter. Begin 2013 hadden ze het idee om frisse en vrolijke evenementen met biologische, ecologische en
authentieke producten en diensten te organiseren. Dat werd Gaaf Groen, een eigentijds en vlot concept voor
markten, beurzen en festivals. De eerste editie van Gaaf Groen was een meteen een groot succes, de beurs in het
Sportpaleis Alkmaar op 7 september 2013. De beurs had meer dan 2000 bezoekers en zeer tevreden standhouders.
Foto's zijn te vinden op https://www.facebook.com/gaafgroen en reviews over de beurs zijn op de website te lezen:
http://www.gaafgroen.nl/pagina/nieuws.html
Daarna was er op zeer korte termijn de mogelijkheid om een wintermarkt in Egmond aan Zee te organiseren. De
wintermarkt was net zoals de beurs een mega succes. Bezoekers werden heel blij door het ruime en diverse aanbod
duurzame producten en biologische voeding. Beide evenementen vinden in 2014 voor de tweede keer plaats, op
dezelfde locatie, zie agenda op de homepage van www.gaafgroen.nl
Gaafgroen begint het seizoen 2014 met het Gaafgroene Paviljoen op de LTWB. De deelnemers staan steeds actueel
op de website van de LTWB: http://lentetuinenwoonbeurs.nl/haarlemmermeer/gaafgroen‐paviljoen
Graag zetten wij hier een aantal deelnemers in het zonnetje. Wij beginnen natuurlijk met het thema tuinieren en het
bedrijf Wereldzaden. Dit geweldige bedrijf heeft een enorm aanbod zaden voor alle tuinwensen en allerlei handige
producten om eigentijds te tuinieren. De Bolderik komt met een speciaal assortiment wilde bloemzaden om de
bijen en andere nuttige insecten van voeding te voorzien. Claudia van Bruggen biedt met haar bedrijf met Rood met
Zwarte Stippen ook particulieren de mogelijkheid om lieveheersbeestjes ter bestrijding van luizen aan te schaffen.
Eerder was dit alleen maar mogelijk voor grote bedrijven in de tuinbouwsector.
The Beebox biedt een pakket met verse groenten en fruit van boeren uit de buurt. De boer krijgt een eerlijke prijs
voor zijn producten. De afnemers zijn blij omdat ze de pakketten thuis geleverd krijgen en omdat ze met de
wekelijks nieuwe verrassende recepten weer echt eten op tafel kunnen zetten.
Blooming Naturals laat de bezoekers zien hoe ze zelf hun cosmetica kunnen maken. Inmiddels zijn er ingenieuze
recepten bekend, die geen houdbaarheidsmiddelen nodig hebben. Juist deze middelen zorgen ervoor dat we
dagelijks zo veel gif door de riolen spoelen. Zelfgemaakte cosmetica en verzorgingsproducten zijn ook veel beter
voor je huid en kosten maar een fractie van de dure biologische merken.
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Voor kleding gelden vergelijkbare verhalen en gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die ecologische kleding zonder
gif en kinderarbeid aanbieden, zoals onze deelnemer Van Bamboe. Kleding wassen kan tegenwoordig ook met
zelfgemaakt wasmiddel. Het kost haast niets. Met een blok natuurlijke zeep van onze Geurenman Willem kan je
liters wasmiddel zelf maken. Even de zeep raspen, in heet water oplossen en weer op laten stijven. Voilà, liters
wasmiddel zijn klaar en voor een lekker geurtje kan je naar eigen smaak een etherische olie toevoegen. Goed voor
het milieu en de portemonnee.
De tuin is voor veel mensen belangrijker dan het huis. Bij Tuinkoken kan je voor een zachte prijs bijzonder charmant
kookgerei kopen, zoals Hongaarse driepoten met een soeppan of een echte tuinkachel met een schorsteen.
Aanvullend komt de Portugees met handgemaakt en handbeschilderd aardewerk uit Portugal. Als ze zijn mooie
aardewerk ziet wil je geen gewoon keukengerei meer uit de gewone winkel.
Mandenmakerij de Kim is een van de laatste echte mandenmakers in Nederland en demonstreert ter plaatse de
oude kunst van het vlechten met natuurlijke materialen. Natuurlijk AST komt met meubelen uit hout, waar je de
oorspronkelijke boom nog in ziet. De Hooimaker komt met bijzonder mooie meubelen uit Finland en een uitgebreid
assortiment ecologische producten voor huis en tuin. Hij heeft ook steeds verrassingen mee, die niemand anders
heeft zoals houtstammetjes, waar eetbare paddestoelen uit groeien.
Paddestoelen zijn sowieso een thema op de beurs als optimale vervanger van vlees. Een mooi voorbeeld is onze
deelnemer Gro Holland. Het succesverhaal van het bedrijf begon bij La Place. Gro Holland liet de koffieprut ophalen
en kweekte er oesterzwammen op. Deze oesterzwammen werden vervolgens weer bij La Place geserveerd. Zo mooi
kan het leven zijn. Inmiddels maken ze ook bitterballen, kroketten en andere etenswaren met de naam Terrabites bij
Gro Holland.
Zo mooi kan het leven zijn als we samenwerken en elkaar inspireren. Gaaf Groen biedt hun deelnemers en
bezoekers een platvorm om elkaar te leren kennen en plannen te maken voor een mooiere wereld. U bent hartelijk
welkom om het Gaafgroen Paviljoen op de Lente Tuin en Woonbeurs te bezoeken. Graag ontvangen wij een mailtje
met uw gegevens zodat we u kunnen ontvangen. Foto’s kunt u van onze facebook‐pagina downloaden of ons mailen
als u foto’s in hoge resolutie nodig hebt.
U mag ons ook altijd bellen of mailen met vragen, wensen en ideeën voor de leukste beurs aller tijden.
Gaafgroene groetjes,
Bea & Lisa
Gaaf Groen
www.gaafgroen.nl
info@gaafgroen.nl
06 33 098 303
Samenweid 35
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