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EEn dag op pad mEt EEn fruittElEr tijdEns EEn opEn dag

Kersenteler én Fruitmasters-lid Corstiaan Oudijk uit Moerkapelle was een 
van de deelnemers aan Kom in de Kas op 2 en 3 april. Het Kom in de Kas 
evenement is één van de manieren waarop fruittelers het grote publiek kennis 
laten maken met hun bedrijf. Er zijn tal van mogelijkheden om een open dag 
in te vullen. Wij waren nieuwsgierig hoe Corstiaan de open dag op zijn bedrijf 
vormgeeft en  bezochten zijn kas waar ruim twintig verschillende soorten 
kersenbomen te zien zijn.
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Een vrolijke en gezellige 
sfeer in de kas

Dag op pad met
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KOM IN DE KAS
Op 2 en 3 april vond de 39e editie van 

deze open dag plaats. Kom in de Kas 

is het grootste publieksevenement van 

de Nederlandse glastuinbouw. Jaarlijks 

bezoeken honderdduizenden mensen 

het evenement en zetten honderden 

gastvrije groenten-, bloemen-, planten-

kwekers en fruittelers de deuren van 

hun kassen open voor het grote publiek. 

Zo ook een aantal Fruitmasters-telers. 

Sportief Bezoekers wandelen 

heerlijk rond in de kas en genieten 

van de prachtige bloesem. 

Leerzaam Via een kassentocht komen bezoekers 

meer te weten over het lekkere fruit in de kas. Bezoekers 

stellen vragen en luisteren naar boeiende verhalen van 

de teler.  

Smullen de jongere bezoekers gaan culinair aan de slag 

met de activiteit ‘pimp je Zonnigfruit cupcake’ door creatief 

een cakeje te versieren.  

Beestjes Bezoekers bekijken de nuttige beestjes in de kas. Een imker legt uit hoe 

hommels en bijen hun steentje bijdragen door de bloesem te bestuiven.

Lekker Er zijn verschillende kersenlekkernijen 

verkrijgbaar, zoals kersenflappen en kersenijs. maar ook 

allerlei soorten jam. 

Vermaak Kinderen vermaken zich met een echte kraan in 

het zand. 
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Al het moois Bezoekers bezoeken massaal de kas en laten zich verrassen 

door al het moois dat groeit en bloeit. 
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