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Van het bestuur
De afgelopen maanden heeft er weer aardig wat bedrijvigheid plaats gevonden binnen Groei&Bloei, zoals lezingen
en excursies. Ook zijn we ‘verhuisd’ van de Krakeling naar
De Duurzaamheidswinkel. Het is wellicht nog even wennen,
maar we vinden dat we een goed alternatief hebben gevonden met voldoende ruimte voor alle leden en parkeerplaatsen op loopafstand.
Achter de schermen zijn we druk geweest met het bedenken
en organiseren van het programma voor 2020 en hebben
we contact gehad met diverse organisaties om te kijken of
we samen een groenere leefomgeving kunnen creëren.
Verder mogen we, met dank aan Hélène en Marika en Riet,
maar liefst zes nieuwe adverteerders verwelkomen.
Vanaf deze plek wensen we iedereen een mooi groen jaar,
met zo af en toe een Groei&Bloei activiteit om je kennis te
verrijken en gewoon omdat het reuze leuk is om mee te
doen!

Uitnodiging jaarvergadering op
10 februari

Wij nodigen jullie van harte uit om de jaarvergadering bij
te wonen op 10 februari. We starten om 21.30 uur en
eindigen om 22.00 uur.
Voor die tijd kun je een lezing bijwonen over vogels (zie
blz. 4) en daarna is er pauze waarin je een drankje krijgt.
In de pauze kun je de jaarstukken doorlezen. We hopen
op een grote opkomst!
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Excursie FlevoFlora tuinplanten op 11
januari
FlevoFlora is een dynamisch tuinbouwbedrijf, gevestigd in
Marknesse. Het bedrijf is ruim acht jaar geleden opgericht
door Dirk van Diepen. De totale oppervlakte is 5,0 hectare,
waarvan 25.000 vierkante meter kassen en 25.000 vierkante meter teeltvloeren buiten.
FlevoFlora is gespecialiseerd in de teelt van tuin- en terrasplant Hebe ‘Addenda’®, winterbloeier Helleborus en kleine
naaldboom Picea glauca ‘Conica’. Naast de tuinplanten,
wordt in de kassen vollegrond groente geteeld voor zaadwinning. Deze zaadteelt gebeurt in opdracht van grote
zaadleveranciers in Nederland.
Het bedrijf levert aan de groothandel en diverse tuincentra
in zowel binnen- als buitenland. Hierbij staan kwaliteit,
aandacht en zorg voor de tuinplanten centraal. FlevoFlora
is MPS-A+ gecertificeerd, dit betekent dat de planten
duurzaam geteeld worden.

Ben je ook nieuwsgierig geworden naar FlevoFlora, geef je
dan op en ga met ons mee naar Marknesse. Let op: neem
een dikke trui of jas mee want het is koud in de kassen.
Om tien uur worden we verwacht en we gaan rond 12 uur
richting het Wapen van Ens. In dit restaurant in Ens krijgen
we een heerlijke lunch; bestaande uit een broodjes buffet
met iets warms en een kopje koffie of thee.
Deze excursie is gratis voor de vrijwilligers die actief
waren in 2019. Vermeld daarom bij je aanmelding dat
je vrijwilliger bent.
Vertrek: vanaf het Zuiderwagenplein om 9.15 uur.
Kosten: Leden: € 15,- niet-leden € 22,-.
Aanmelden kan tot en met 31 december. Dit doe je via
het aanmeldformulier op de website, www.lelystad.groei.nl.
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het te betalen bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611
042 tnv Groei & Bloei Afdeling Lelystad, ovv FlevoFlora.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46277 455
Locatie: Oosterringweg 1, Marknesse

De Helleborus is een echte winterbloeiende plant. De
bloeiperiode loopt van december tot half april. De Helleborus wordt ook wel kerstroos , winterroos of lenteroos
genoemd en groeit het beste op een zonnige tot half
schaduwrijke plaats. Deze wintergroene vaste plant wordt
20 tot 40 centimeter hoog, met dikke bladeren en grote
bloemen in verschillende kleuren en soorten. Het bedrijf
levert niet rechtstreeks aan particulieren, maar speciaal
voor ons kunnen de 11e Helleborussen gekocht worden. In
januari is er nog keus genoeg!
Wij krijgen een kopje koffie of thee en daarna een rondleiding door het bedrijf waar maar liefst 5.000 vierkante meter
kas wordt gebruikt voor opkweken, vervroegen, overwinteren en veredelen van de planten.

Koffieochtenden bij Intratuin Lelystad
op 28 januari en 4 april
Leden én introducés zijn welkom op onze gezellige koffieochtenden bij Intratuin, dus als je een leuke vriend(in) of
buurvrouw/buurman hebt die kennis wil maken met onze
vereniging, nodig ze uit!
Er staan weer twee koffieochtenden gepland, en wel op
dinsdag 28 januari en zaterdag 4 april van 10.00 – 11.00
uur, dus noteer het in je agenda en op de kalender! Hierna
zullen we nog een uurtje beneden bij de lift staan om Intratuin bezoekers te enthousiasmeren om zich aan te sluiten
bij onze vereniging.
Koffie en thee (de ‘gewone’ varianten) worden door Intratuin
op vertoon van je Groei&Bloei lidmaatschap tegen een
gereduceerd tarief aangeboden (€ 1,50 per consumptie) en
hierbij ontvang je ook nog eens een voucher die recht geeft
voor eenmalig 10 % korting op het gehele assortiment
(niet op cadeaubonnen en lopende acties)!! Let wel: Deze
korting is alléén geldig tijdens deze koffieochtend!
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Unieke Bloemschikshow op 30 januari
De Aeres VMBO en afdeling Lelystad van Groei & Bloei
organiseren samen een unieke bloemschikshow. Dit is nog
nooit eerder op deze wijze gepresenteerd in Lelystad.
Op het podium worden bijzondere bloemencreaties gemaakt door Henriëtte van de Schaaf, eigenaresse van
Acanthus Kwekerij in Nagele, en Jan Post. Beiden zijn
docent met jarenlange ervaring in het bloemvak. Zij laten
ons zien wat ze kunnen en dit is heel goed te volgen
doordat de handelingen die gefilmd worden op een scherm
te zien zijn.
Aan de zijkant van het podium staan leerlingen die het talentvak Bloem hebben gekozen en het leuk vinden om ons
iets te laten zien over inpakken van bloemen, technieken,
materialen enz. We kunnen ze in de pauze aan het werk
zien. Tevens is er een stand aanwezig waar je kennis kunt
maken met alle activiteiten die door de plaatselijke afdeling
van Groei & Bloei georganiseerd worden.
Na afloop worden er een aantal bloemstukken verloot.
Dus als u kennis wilt maken met de Aeres VMBO, met Groei
& Bloei en wil genieten van mooi bloemwerk kom dan 30
januari naar onze bloemschikshow!
Entree voor deze avond is € 2,50 voor Groei & Bloei leden
(op vertoon van de lidmaatschapspas) en voor niet-leden
€ 5,- Dit is inclusief een kopje koffie of thee en een lot met
kans op een bloemstuk.
Datum: 30 januari 2020 om 19.30 uur in de Aula van de
Aeres VMBO te Lelystad. Tjalk 25-58. De zaal is open om
19.15 uur.

Vogels om ons heen door Eduard
Opperman op 10 februari
Vogels zijn overal en verschillende vogels hebben zich zelfs
helemaal aangepast aan het leven bij de mens en in de
stad. Steeds meer mensen in Nederland vinden het leuk
om vogels te kijken en te fotograferen. Sommige mensen
gaan er speciaal voor op pad, anderen vinden het juist leuk
om de vogels in hun eigen tuin te leren kennen. Vanavond
neemt Eduard Opperman, reisleider voor vogel- en natuurreizen en fotograaf, je mee in de wondere wereld van de
vogels. Aan de hand van mooie beelden zal hij veel vertellen over de herkenning van vogels in en om je huis en in
het park. Maar niet alleen de herkenning, vooral ook veel
leuke weetjes over deze vogels komen aan bod. Hoe oud
wordt een vogel eigenlijk? En is die roodborst die in de
winter in mijn tuin zit nu dezelfde als die ik in het voorjaar
zie? En waarom zingen die vogels eigenlijk? Waarom
trekken sommige soorten helemaal naar Afrika? Al dit soort
vragen kunnen op deze informatieve avond aan bod komen.
Heb je zelf een vraag, dat kan natuurlijk ook op deze avond.
Daarnaast zal Eduard nog wat tips geven over hoe je de
tuin vogelvriendelijk kunt maken en meer vogels in de tuin
kunt krijgen. Voeg hierbij een toefje Haagse humor en zijn
mooie foto’s en de avond kan niet meer stuk.
Locatie: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51, 8224 KL
Lelystad.
Tijd: maandag 10 februari, 19.30 uur; zaal open om 19.15
uur.
Gratis voor leden; niet-leden betalen € 5,- inclusief
koffie of thee in de pauze.
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Workshop Nat Vilten door Machteld
Kruizinga op 26 februari
Machteld Kruizinga van Woolsome Woolsome verzorgt op
woensdag 26 februari een workshop ‘Nat vilten voor beginners’. Er zijn drie ontwerpen mogelijk.
1. Twee onderzetters met bloemen voor pannen, vazen of
glazen (voor de voorbeeldfoto, zie website),
2. Een klein toilettasje voor in je handtas waar je desgewenst bloemen op kunt vilten,
3. Een vogelhuisje met vilten vogeltje. Het vogeltje wordt
bij tijdnood door Machteld gemaakt.
Graag bij aanmelding vermelden welk ontwerp je wilt gaan
maken!
Je dient zelf een schort en een oude handdoek mee te
nemen. Een plastic tas is handig om het gemaakte viltwerkje in mee naar huis te nemen. De workshop vindt plaats bij
meer dan vier aanmeldingen, er is een maximum aantal
van 8 deelnemers per avond. Bij veel interesse is een
tweede avond eventueel mogelijk.
Locatie:
Indien 4-6 cursisten in Machteld’s atelier, Bongerd 36
in Lelystad.
Indien meer dan 6 cursisten in De Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein in Lelystad.
Je krijgt na 16 februari telefonisch of per mail bericht waar
de workshop plaats vindt.
Datum en tijd: woensdag 26 februari, van 19.00 uur tot
22.00/22.30 uur
Kosten: Leden € 20 p.p. en niet-leden € 25 p.p. Aanmelden: tot uiterlijk 16 februari via het formulier op de website. Betaling via rekeningnummer NL34 INGB 0670 6110
42 tnv Groei & Bloei afdeling Lelystad ovv ‘Viltenworkshop’.
Je aanmelding is pas definitief na betaling.
Voor thee/koffie en wat lekkers wordt gezorgd!
Contactpersoon: Marion Kamsteeg

Workshop ‘Snoeien doet bloeien’ olv
Peter Kouwenhoven op 7 maart
Snoeien blijft voor veel mensen een spannende aangelegenheid. Zomaar je schaar zetten in je mooie, bloeiende
struiken? Dat is toch doodeng? Toch is snoei een belangrijk
onderdeel van het groei- en bloeiproces. ‘Snoeien doet
groeien’ is al een heel oude stelregel. Maar hoe moet dat
dan?
Dat kun je leren op zaterdag 7 maart bij Groei&Bloei Lelystad. Peter Kouwenhoven, hovenier sinds jaar en dag, en
van het kaliber: je moet vooral dóen en niet teveel praten,
gaat de deelnemers een aantal principes uitleggen. Om ons
vervolgens te ondersteunen in onze eigen pogingen de
struiken in de tuin van Ada Robers onder handen te nemen.
Je kunt daar oefenen op zowel sierheesters als vruchtdragende struiken. Het wordt dus duidelijk een ‘doe-ochtend’.
We beginnen om 9.15 uur met koffie/thee en een korte inleiding. Daarna gaan we in de tuin aan de slag. Neem
vooral je eigen snoeischaar(en) en ander snoeigereedschap mee. Peter kan aan de hand daarvan ook weer uitleggen wat je het beste waarvoor kunt gebruiken. Wij zorgen
voor een hand-out, waarbij ook ruimte is voor eigen aantekeningen. Een pen of potlood is dus ook wel handig.
Tijd : zaterdag 7 maart van 9.15-12.00 uur
Locatie: in de tuin van Ada Robers, Groene Velden
153-155, Lelystad
Kosten: € 5,- voor leden; € 10,- voor niet-leden
Aanmelden: tot uiterlijk 28 februari via het formulier op
de website. Betaling via rekeningnummer NL34 INGB 0670
6110 42 tnv Groei & Bloei afdeling Lelystad ovv ‘Snoeiworkshop’. Je aanmelding is pas definitief na betaling. Het
maximum aantal deelnemers is 12.
Contactpersoon: Pieter Wielinga 06 50 66 41 76.
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Openingstijden
fabriekswinkel:
Vr t/m zo
12.00 - 17.00 uur

Schoepenweg 59C - Lelystad - T. 0320 22 16 35

Excursie naar Keukenhof met de bus
op zaterdag 18 april.

Het thema van het park in 2020 is A World of Colours.
We zijn in het Keukenhof rond 14 uur om de files op de
heen-en terugweg te vermijden. En aan het eind van de
middag is het park minder druk, wat ons wel prettig lijkt. Na
een kopje koffie of thee met iets lekkers houdt onze voormalige voorzitter Marika Schnitker speciaal voor ons een
inleidend praatje. Zij werkt al jaren als vrijwilliger op Keukenhof, samen met andere Groei & Bloei collega’s uit het
hele land. Ze vertelt over de geschiedenis van het park, wat
er te zien is, de inrichting van de perken, de tuinwikkeling
van de wijze van inplanten, wat lasagnebeplanting is en
welke stukken het meest interessant zijn om te gaan bekijken.
We kunnen dan zelf de orchideeëntentoonstelling in het
Beatrixpaviljoen, de binnentuinen, de enorme Hostacollectie of de Amaryllissen in het WAP gaan bewonderen.
Als je aan het eind van de dag in een restaurant iets wil
eten (op eigen kosten) zullen we om zes uur verzamelen in
het Willem Alexander Paviljoen. Maar je bent ook vrij om
zelf eten mee te nemen en nog wat langer in het park rond
te lopen. Het vertrek met de bus richting Lelystad is gepland
om 19 uur.
De bus vertrekt vanaf het Zuiderwagenplein om 12.30
uur.
De kosten voor de entree, de busreis en koffie of thee
zijn voor leden: € 35,- , niet-leden betalen € 40,-.
Aanmelden kan voor 1 april. Dit doe je via het aanmeldformulier op de website, www.lelystad.groei.nl. Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het te betalen bedrag
overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611 042 tnv Groei
& Bloei Afdeling Lelystad, ovv Keukenhof.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46277 455
Locatie: Stationsweg 166A Lisse

Wie kent Keukenhof niet? Waarschijnlijk is iedereen er
weleens geweest. De geschiedenis van Keukenhof gaat
terug tot de 15de eeuw. Gravin Jacoba van Beieren
(1401-1436) haalde uit het Keukenduin groente en fruit voor
de keuken van kasteel Teylingen. In 1641 werd kasteel
Keukenhof gebouwd en het landgoed groeide uit tot een
oppervlakte van ruim 200ha.
In 1949 had een groep toonaangevende bloembollenkwekers en -exporteurs, het plan opgevat om op het landgoed
een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te
maken. De gemeente Lisse stelde, dankzij een zeer enthousiaste burgemeester, het terrein ter beschikking en het
lentepark Keukenhof was een feit. In 2020 bestaat het park
dus 71 jaar.
In acht weken tijd laat Keukenhof zien wat de Nederlandse
sierteelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk op de 7
miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen, waarbij rond de
100 inzenders hun levende catalogus laten zien. Elke inzender krijgt een deel van het park toegewezen. De ontwerpers van Keukenhof maken het ontwerp voor het hele
park. Over de invulling van ‘hun deel’ is er nauw overleg
met de inzender over de kleuren, de hoogtes en bloeitijd.
In de herfst levert de inzender alle bloembollen aan, die
vanaf september de grond in gaan. De miljoenen bollen
worden door de 35 tuinlieden van Keukenhof ingeplant, wat
zo’n 3 maanden duurt. Verder zijn er zo’n 20 bloemenshows
waar 500 bloemenkwekers snijbloemen en potplanten laten
zien.
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Bloemschikken bij Groei & Bloei
Lelystad
Na alle prachtige kerststukken wordt het weer tijd voor
bloemstukken met frisse voorjaarsbloemen. Onder de
deskundige begeleiding van Sabina Bijl leren we door
middel van verschillende technieken om mooie stukken te
maken van deze bloemen. De opzet van de lessen zal dit
jaar iets anders zijn; we hebben de beschikking over een
leslokaal in Aeres vmbo (voormalig Groenhorstcollege).
Beginners en gevorderden krijgen dezelfde basisopdracht
maar voor de gevorderden zal er meer uitdaging zijn dan
voor de beginners. Op deze manier kunnen we van elkaar
leren. Het is de bedoeling dat je zelf bloemen, een snoeischaar of mesje ed mee neemt
De lessen worden gegeven op woensdagavond van
19.30-21.30 uur. De datums voor de bloemschikcursus zijn:
5 februari, 26 februari, 18 maart, 8 april en 6 mei
Locatie: Aeres vmbo, Tjalk 25-58.
Kosten: leden €42,00, niet leden betalen €57,00.
Aanmelden: uiterlijk 9 januari via het aanmeldformulier
op de website van Groei & Bloei, www.lelystad.groei.nl
(onder Diversen). Je aanmelding is definitief na betaling.
Je kunt het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 tnv Groei & Bloei Afdeling Lelystad, ovv
Cursus Bloemschikken. Zie ook de spelregels op de website.
Contactpersoon: Reny Jonker
Lelybloem
Naast bovengenoemde bloemschikcursus is er ook nog
Lelybloem. Deze groep enthousiaste bloemschikkers werkt
eens in de 6 weken samen een opdracht uit. Dit is meestal
een basis die weer vaker te gebruiken is. Hier zijn geen
kosten aan verbonden, voorwaarde is wel dat je lid bent
van Groei & Bloei. Ook hier neem je je eigen materiaal en
gereedschap mee.
De locatie voor Lelybloem is de Duurzaamheidswinkel,
Stadhuisplein 51. De avond waarop we schikken is
maandag, dinsdag- of woensdagavond . De volgende
bijeenkomst wordt gezamenlijk aan het einde van iedere
bloemschikavond gepland.
Contactpersoon: Reny Jonker

Planten en dieren in en rond de vijver
- Een lezing van Frans van der Graaf
op 27 april.
Als we over vijvers gaan praten kunnen we daar makkelijk
een hele dag mee vullen. Daar er voor de lezing slechts
anderhalf uur beschikbaar is, moeten we ons beperken tot
de hoofdpunten.
Tijdens deze lezing zal ik niet ingaan op de aanleg van een
vijver. Met name op het gebied van aanleg is er voldoende
documentatie voor handen. Ik ga u ook niet vertellen hoe
we een koivijver in stand moeten houden. De nadruk ligt op
de natuurlijke vijver met vissen, kikkers, salamanders,
waterplanten en de problemen die zich hierbij voor kunnen
doen. Welke problemen komen we zoal tegen; troebel
water, groen water, draadalgen, waterlelies die te groot
worden, niet meer bloeien of boven komen drijven, onderwaterplanten die heel de vijver volgroeien of juist dood gaan,
eendenkroos, reigers, e.d. Alles heeft een oorzaak en voor
alles is een oplossing.
Maar er zijn niet alleen maar problemen met de vijver, we
kunnen er ook heel erg van genieten. Soms zul je op je
knieën en met je neus tegen het wateroppervlak moeten
kijken om al het dierenleven onder water te kunnen zien.
Wat makkelijker zichtbaar zijn de populaire vijverplanten
als waterlelie, dotterbloem, kattestaart, snoekkruid en de
prachtige zwanebloem en natuurlijk de uiterst belangrijke
zuurstofplanten. Bij het grotere dierenleven moet u denken
aan vissen, kikkers salamanders, insekten maar ook aan
reigers, egels, eenden en katten.
Tot slot vertel ik u over het onderhoud van de vijver door
de seizoenen heen. Natuurlijk zullen de vragen van de
bezoekers de invulling van de avond bepalen. Ik zal
trachten op al de vragen een antwoord te geven, zodat u
tevreden en met een helder beeld over vijvers en de bewoners naar huis gaat. Deze avond over ‘planten en dieren in
en rond de vijver’ zal beslist geen saaie, avondvullende
diavoorstelling worden maar een praktisch gerichte avond
op vijvergebied waarbij u volop de gelegenheid krijgt om
vragen te stellen.
Graag tot ziens op 27 april 2020
Frans van der Graaf.
Locatie: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51, 8224
KL Lelystad.
Tijd: 19.30 uur; zaal open om 19.15 uur.
Gratis voor leden; niet-leden betalen € 5,- inclusief
koffie of thee in de pauze.
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26 oktober 2019 “Heerlijke Hollandse
Herfst”, wedstrijd te Eefde.

Op deze dag namen Reny, Marion, Alie en Loes - als groep
- deel aan deze regionale wedstrijd, met als “coach” Harriët.
Er waren 5 groepen deelnemers voor dit onderdeel. In de
zaal naast ons was hetzelfde thema aan bod, maar nu door
individuele deelnemers (waarvan 1 man). Opdracht voor de
groep, met het thema Heerlijke Hollandse Herfst, was het
aankleden van een dinertafel voor twee. Als aanloop hiernaartoe om een eenduidig beeld te krijgen, zijn we meermalen bij elkaar geweest om te brainstormen en te oefenen.
De dag van de wedstrijd na een peptalk van onze coach,
hebben we met veel plezier aan deze opdracht gewerkt.
We waren op tijd klaar en na een lunch heeft Frits Hoogers
(geen jurylid) de werkstukken besproken. Aansluitend
volgde de uitslag van de jury......ons werkstuk kreeg de
vierde plaats! Al met al een hele leuke belevenis en zeker
een aanrader!
Alie en Loes

Marja Hilberink in haar gezellige woonwinkel 'Het Tuinhuis'.

'Maak kennis met... Marja Hilberink
van Het Tuinhuis'

Het leek ons een leuk idee om onze adverteerders een
platform te geven in het Lelyblad, om iets over hun bedrijf
te vertellen. Voor het eerste 'Maak kennis met... ' interview
is Sanne naar 'Het Tuinhuis' op de Groene Velden gegaan.
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Al twintig jaar (vanaf 27 november 1999) runt Marja Hilberink haar winkel Het Tuinhuis op de Groene Velden 31. Als
echte 'concept store' staan de vrolijke kerstengeltjes, de
metalen kaarsenhouders, het Scandinavische keukengerei
en de frisse kamerplanten tussen het houten kinderspeelgoed en de kleurrijke kleding. Elk hoekje verrast je opnieuw
als je door de winkel loopt; niet alleen visueel vanwege de
verschillende spulletjes, maar ook vanwege de bijpassende
geuren, geluiden en textuur. ''Mensen kunnen hier wat
beleven”, zegt Marja. ''Ze proeven de sfeer, gebruiken al
hun zintuigen en zijn echt even weg. Daarvoor komen ze
hier.”
Naast huis en tuindecoraties verkoopt eigenaar Marja Hilberink kamerplanten en vaste en éénjarige buitenplanten.
''De opzet is altijd geweest om iets groens ervan te maken
met een showtuin buiten en kamerplanten en groendecoraties binnen.” Om de winkel heen hangen de bomen en
struiken vol kunst en vliegwerk. Binnen wordt je verleid om
telkens weer wat dichterbij te gaan kijken wat er allemaal
om je heen staat. Overal is goed over nagedacht in haar
verkoopteam. Ze houden van brainstormen en creatief
bezig zijn.
Ben je benieuwd naar de rest van dit interview? Kijk dan op
www.groei.lelystad.nl.

