
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

WITLOF INTERACTIEF 

Witlof trekdag 2013 

 

Geachte witlof teler, 

 

 

Op vrijdag 28 juni organiseren TTW- Systeem B.V.  en LTO Vollegrondsgroente.net gezamenlijk de 

witlof trekdag in hotel ‘Van der Valk’ te Gorinchem. In gemoedelijke sfeer komt de witlofsector samen op 

deze locatie om te discussieren over wat zij het liefst doet: het telen van witlof. 

 

Witlof interactief 

Het thema voor dit jaar is ‘Witlof interactief’. Op de witlof trekdag gaan wij discussieren over verscheide-

ne onderwerpen die betrekking hebben op de teelt van de witlof, bezien vanuit de moderne interactieve 

mogelijkheden.  Hoe kijkt u als teler tegen witlof trekken aan? Hoe doet uw collega dat? Onder leiding 

van Arie Struik (TTW- systeem B.V.) zal een discussie met de zaal gevoerd worden. 

 

Inspirerende sprekers 

Daarnaast zullen wij verschillende sprekers te horen krijgen op de witlof trekdag. Onderwerpen als on-

dernemerschap, duurzaamheid, toekomstvisie, Productschap Tuinbouw, automatisering en mechanise-

ring in de witlof sector zullen de revue passeren. Daarvoor vragen wij niet de minste sprekers: 

 Dirk Bakker, directeur, van Iperen 

 Jacob Van Den Borne, ondernemer, Van Den Borne Aardappelen 

 Landelijke Kerngroep Witlof 

 Gerard Korse, ondernemer, Tolpoort 

De verschillende verhalen worden door Hans Vroegindeweij (TTW-Systeem B.V.) samengevat waarna 

wij graag met u discussiëren over hoe dit in de witlofsector en uw bedrijf is toe te passen.  

 

Innerlijke mens 

Uiteraard wordt de innerlijke mens niet vergeten op deze dag. Na de ontvangst met een drankje kunnen 

wij gezamenlijk aansluiten bij het uitgebreide lunch buffet. En ook bij de afsluiting wordt aan de innerlijke 

mens gedacht middels een uitgebreid diner buffet.   

 

Tijdens deze momenten alsook in de pauze is er ruime gelegenheid om met uw collega’s bij te praten of 

een bezoek te brengen aan het ‘beursplein’ waar enkele standhouders u meer kunnen vertellen over 

hun producten. Vervolgens sluiten wij de dag af met een komische noot.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programma 

12.00 uur Ontvangst met drankje 

12.30 uur Uitgebreid Lunch buffet 

13.15 uur Openingswoord 

13.30 uur sprekersprogramma met o.a.: 

  Gerard Korse, ondernemer, Tolpoort 

  Jacob van den Borne, ondernemer, Van den Borne Aardappelen 

  Dirk Bakker, directeur, van Iperen 

  Landelijke Kerngroep Witlof 

  Hans Vroegindeweij, teelt voorlichter, TTW- Systeem bv. 

17.00 uur Aperitief met aansluitend humor op het podium 

18.00 uur  Diner buffet 

20.00 uur Afsluiting 

 

 

Deelname 

Voor deelname aan deze dag kunt u zich opgeven via de website:  

http://www.formdesk.com/ltovollegrondsgroentenet/machtigingsformulier_witloftrekdag2013 

U kunt dit formulier ook vinden door te gaan naar: www.vollegrondsgroente.net  en daar vervolgens 

onder ‘agenda’ de witlof trekdag op te zoeken.  

 

De kosten voor deelname betreffen €85,- (exl. BTW) p.p. voor leden of klanten van TTW – Systeem B.V.  

en/of LTO Vollegrondsgroente.net. De kosten voor overige deelname bedragen €110,- (exl. BTW) p.p. 

 

U kunt inschrijven tot en met maandag 24 juni. 

 

Het belooft een interessante dag te worden, en wij hopen u dan ook te mogen begroeten op vrijdag 28 

juni te Gorinchem.  

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De organisatie Witlof trekdag 2013 
 
 
 
 
 
 
TTW- Systeem b.v.  LTO Vollegrondsgroente.net  Locatie gegevens 
Nanke van der Laag  Ronnie de Hoon   Hotel Gorinchem v.d. Valk 
E: nvdlaag@ttw.nl   r.de.hoon@vollegrondsgroente.net  Van Hogendorpweg 8-10 
T: 0187-648226   T: 06-53588324    4204 XW Gorinchem 
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