Greenity Talks met de Bollenjongens

Samen kijken naar
de toekomst
Na de serie ‘De Bollenjongens’ bij TV West zijn ze een begrip geworden, de elf ‘bollenjongens’
uit de Bollenstreek die in tien afleveringen laten zien hoe het bollenvak in elkaar zit.
Op woensdagavond 22 december schuiven vijf van hen aan tafel bij een nieuwe editie
van Greenity Talks. Natuurlijk komt het succes van de serie aan bod. Daarnaast zal
het gesprek gaan over hoe zij hun toekomst in het bollenvak zien.
Tekst:Monique Ooms | Fotografie: René Faas

D

e Bollenjongens hadden al
langer de wens om het bollenvak positiever voor het voetlicht
te brengen. Een ontmoeting
met programmamaker Johan Overdevest
leidde er uiteindelijk toe dat die wens
bewaarheid werd. Het resultaat is een
tiendelige televisieserie die kijkers over de
hele wereld wist te trekken. Dat de serie
zo’n succes zou worden, heeft de jonge ondernemers verrast. Nu de ‘Bollenjongens’ onderhand een merknaam is
geworden, lijkt een vervolg voor
de hand te liggen.

In Greenity Talks zal gespreksleider en
Greenity-redacteur Monique Ooms met
de bollenjongens die aan tafel zitten
terugblikken op de serie. Hoe hebben ze
de opnames ervaren? Wat heeft de serie
hun gebracht? En: komen er nog meer
afleveringen aan? Het gesprek zal ook
gaan over hun visie op de toekomst. Het
bollenvak zit vol stevige uitdagingen,
variërend van strenge wet- en regelgeving
en een scherper middelenbeleid, tot aan

de problematiek rond huisvesting en
bedrijfsuitbreiding. Hoe treden zij deze
uitdagingen tegemoet? Wat drijft hen in
hun dagelijks werk?

VIJF VAN DE ELF
Aan tafel zitten vijf van de elf bollenjongens: Allan Visser (W.A.M. Pennings),
Daan van Steijn (Fields, Source of Flowers),
Frank Heemskerk (M. en L. Heemskerk),
Lucas van Haaster (Royal van Zanten
Flowerbulbs) en Bart Heemskerk (Jac.
P. Heemskerk & Zn.). Het gesprek zal te
volgen zijn via het YouTube-kanaal van
Greenity. De link voor de livestream zal
worden gepubliceerd via de socialmediakanalen van Greenity en via de nieuwsbrief. Blijf ons volgen, dan blijf je vanzelf
op de hoogte.

Greenity Talks
Aan tafel met de Bollenjongens
Woensdag 22 december
Aanvang: 19.30 uur
YouTube-kanaal Greenity
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