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Nieuwsbrief  mei 2017 

Bedrijfsbezoek 
 
Jaarlijks proberen wij met onze leden een bedrijf in onze gemeente te bezoeken. Intussen 

hebben we al veel mooie bedrijven gezien en al veel kennis over onze gemeentelijke 

bedrijvigheid kunnen vergaren.  

Dit jaar gaan wij naar Van der Avoird Trayplant in Bavel. In Bavel zult u zeggen maar dat is toch 
geen bedrijf uit Gilze en Rijen. Klopt maar van der Avoird Trayplant heeft vijf locaties waarvan 
vier in Molenschot en de hoofdlocatie is net buiten onze gemeentegrens. Bovendien is het 
bedrijf van oorsprong zo Molenschots als maar zijn kan. Het adres is: De Leeuwerik 1 4859 AC  
Bavel. 
 

 
Luchtfoto van de hoofdlocatie Van der Avoird Trayplant, De Leeuwerik 1 in Bavel 

 
Van der Avoird Trayplant is een gespecialiseerd bedrijf in het opkweken van aardbei-
en framboosuitgangsmateriaal. Dit varieert bij aardbei van stek tot trayplant en bij frambozen 
van bewortelde stek tot longcane (wat dat is hoort u later). 
Toen ik directeur eigenaar Peter van der Avoird vroeg hoe ik zijn bedrijf het beste aan u kon 
voorstellen schreef hij mij het volgende: 
 
Frambozen en aardbeienplanten bij Van der Avoird Trayplant BV 
Kan het nog gezonder??? Kan het nog lekkerder??? Midden in het Brabantse landschap ligt het 
prachtige Molenschot. En juist hier is de kraamkamer van de frambozenmarkt voor Europa 
gevestigd. Van der Avoird Trayplant produceert elk jaar voor een 850-950 ha 
frambozenmateriaal voor heel Europa.   
In 2002 zijn we begonnen met het telen van aardbeienplanten en inmiddels produceren we op 
vijf locaties met 36 ha  ruim 15 miljoen aardbeien- en frambozenplanten die over heel Europa 
geleverd worden.  Op het bedrijf werken 27 mensen vast  en tijdens de schoolvakanties werken 
er tot ruim honderd scholieren. Daarnaast zijn er nog eens zeventig tot honderd uitzendkrachten 
werkzaam in de grote piek van april tot en met mei. Op de nieuwe vestiging aan de Leeuwerik 
in Bavel zult u zien hoe de frambozen en aardbeien als kleine maar ook bijna volwassen 
planten groeien. Ook zult u de nieuwe infrastructuur en techniek zien die ons helpen om deze 
plantjes te ontwikkelen. 
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Daarna zullen we in onze proeftunnel de gelegenheid geven om het eindproduct te laten zien 
en te laten proeven. In de proeftunnel zullen jullie verschillende rassen smaken en grootte van 
vruchten zien. 

Met vriendelijke groet 
Peter van den Avoird 

 
  
Het programma van woensdag 31 mei ziet er als volgt uit: 

- Ontvangst om 14.00 uur met koffie of thee 
- Presentatie over het bedrijf 
- Rondleiding door het bedrijf (locatie Leeuwerik) in twee groepen 
- Afronding bedrijfsbezoek 
- Ca. 16.45 uur einde bezoek 

 
U moet zich voor het bezoek aan van der Avoird Trayplant aanmelden bij:  
Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen, (vóór zondag 28 mei) 
Of via email: info@heemkringmolenheide.nl. Zonder aanmelding vooraf kunt u niet deelnemen 
aan dit bezoek.  
 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m juni 2017 
 
maandag 2 mei  van 19.00 tot 21.00 uur  maandag 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur      
dinsdag 3 mei    van 13.30 tot 16.30 uur    dinsdag 7 juni    van 13.30 tot 16.30 uur   
 
Weer mogen wij enkele nieuwe leden aan u voorstellen 
 
Dhr. J. Wouters  Rijen 
Mevr. P. Defilet  Gilze 
 
Noteer de volgende knallers alvast in uw agenda: 
 
Zaterdag 1 juli excursie en vrijdag 22 september jubileumviering veertig jaar Heemkring 
Molenheide 
 
Gezocht voor onze werkgroep facilitaire dienst! 
Wie voelt zich geroepen om een kopje koffie te schenken voor onze leden bij een heemavond 
en voor de bezoekers van de tentoonstelling op de eerste zondag van de maand? 
Uit een bestand van 430 leden zullen er toch wel enkele mensen zijn die gastheer of gastvrouw 
willen zijn, want VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Wilt u meer informatie, bel even 0161 452425, Gonnie Cornelissen. 
 

Onze tentoonstelling is aanstaande zondag 7 mei 
open !! 
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