
Beste groene lezer, 
 
We zijn ontzettend druk bezig met het opknappen, schoonmaken en inrichten van het Pop Up 
Center! 
Omdat de tijd ontzettend snel gaat, hebben wij besloten de opening te houden op 30 augustus, 
in plaats van 8 augustus. De opening zal deze dag samenvallen met de 
beurs welke al gepland was op deze datum. 
In plaats van in de Hortus vindt de beurs nu bij ons eigen Pop Up Center plaats! 
 
Verschillende bijzondere bedrijven bij elkaar maken het tot een inspirerende plek om naartoe 
te gaan! Kom ruiken aan de biologisch geteelde kruiden, neem zaden mee voor de in de tuin, 
drink een kopje koffie terwijl de kinderen heerlijk spelen, pas die leuke 2e hands broek, voel 
even aan dat zachte schapenvachtje en ga even proef zitten op die kekke jaren vijftig bank! 
Allemaal bijzondere bedrijven met hart voor wat ze doen en 100% achter hun product staan. 
Laat je inspireren, 
kom ervaren, voelen, ruiken en proeven! 
 
Naast de verschillende bedrijven die binnen het centrum voor langere tijd een plekje hebben, 
zullen er op zondag 30 augustus ook veel kramen en stands aanwezig zijn met andere 
inspirerende ondernemers, lezingen, workshops en (kinder)activiteiten. Iedereen is van harte 
welkom om te komen, de entree is gratis! 
Het Pop Up Center en de beurs zullen deze dag geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur. 
Parkeren is gratis, maar als het mogelijk is; 
doe dan groen, en kom op de fiets! 
 
Na 30 augustus is het Pop Up Center van woensdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Adres: Meerweg 11 in Alkmaar 
(voormalig tuincentrum de Hoef). 
 
Heb je nog tijd of spullen over? Wij kunnen nog vele extra handen gebruiken voor allerlei 
verschillende klusjes, en spullen zijn ook altijd welkom. 
 
Tot ziens! 
Groene groetjes, 
 
Bea en Lisa 
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