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Mensen blij maken
met pioenen
Ze hebben een grote liefde voor pioenen. Dus
stapten ze samen in het bedrijf van hun oom
Peter Leegwater in Grootschermer. Arend en
Thijmen Leegwater hebben grootse plannen
voor de toekomst van Peonia BV.

Arend en Thijmen Leegwater
29 en 27

Mede-eigenaren Peonia BV
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In deze coronatijd…
“Hebben wij gelukkig nog genoeg werk en inkomsten om ons bedrijf draaiende te houden. De bloemen die we verwerken, bieden we aan bij de veiling
en rechtstreeks aan de klant.”

Wat ons drijft, is…
“Doorgroeimogelijkheden. Een van de redenen dat
wij het bedrijf van onze oom hebben overgenomen,
is dat we de ambitie hebben om door te groeien in
ons vak. En natuurlijk om steeds beter te worden in
het kweken van pioenen.”

Kwaliteit is…
“Aan de beoordeling van de klant. Als hij tevreden
is, weten wij dat we op de goede weg zijn.”

Wij zien nog kansen in…

Wij worden boos/gelukkig van…

“Verbetering en versnelling van de bloemverwerking. Dat proberen wij te bereiken door vaker naar
Chili te reizen, daar de kwekers en inpakkers te
bezoeken en hen zo te coachen dat zij de kwaliteit
leveren die de Europese markt verwacht.”

“Boos van slechte bloemen en blij van goeie bloemen. Het leven kan soms lekker simpel zijn.”

Ondernemerschap is…

Over vijf jaar…
“Hopen wij de nummer 1 leverancier van pioenroos
te zijn op de Europese off season-markt.”

Wat ons het meeste bezighoudt is…

“Risico’s durven nemen, investeren, vallen en
opstaan. Voor de markt uitlopen, dan ben je de
concullega’s altijd net een stap voor.”

Wat mij raakt, is…

Volgende
keer
DAAN
KNEPPERS
“Onze opvolger
is Daan Kneppers
van Green Works
International BV,
omdat we altijd
fijn zakendoen
met hem in de
pioenenwereld.
Zij verbouwen
fantastische
planten voor
het kweken van
sierbloemen.”

“Familie, vrienden en doorgroeien in ons werk. Wij
proberen altijd kwaliteit voorop te stellen om zo
onze klanten te voorzien van de mooiste pioenen
die ons seizoen te bieden heeft.”

“De blijdschap die je ziet bij mensen als ze een
mooie bos pioenen krijgen. Dat is onbetaalbaar.
Natuurlijk begrijpen we dat heel goed, wij worden
ook elke keer weer geraakt door de schoonheid van
onze pioenen.”

Onze omgeving is…

Ik zou nooit…

“Liefdevol, interessant, uitdagend en er is altijd
genoeg te doen.”

“Liegen voor een extra zakcentje en zo het vertrou29 januari 2021
wen van de klant beschadigen.”
29 januari 2021
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