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Groenvoorziening is een prachtig vak. Dat 
ervaren de groenspecialisten van AB Midden 
Nederland iedere dag. Of het nu gaat om de 
aanleg van een tuin, het onderhoud in het 
stadsplantsoen, het verzorgen van een boom 
in de binnenstad of het maaien van een sport-
veld, het zijn allemaal werkzaamheden waar 
medewerkers van AB Midden Nederland blij 
van worden. 

Korte en langdurige projecten
AB Midden Nederland levert een breed scala 
aan medewerkers met onder andere hoveniers, 

greenkeepers, bosmaaiers en maaimachinisten. 
De vakkrachten kunnen voor korte en langduri-
ge projecten worden ingehuurd. Bij AB Midden 
Nederland heerst een cultuur van aanpakken in 
een gemoedelijke, informele sfeer. 

In vaste dienst
AB Midden Nederland neemt medewerkers in 
vaste dienst. Op die manier staat het uitzend-
bureau garant voor de kwaliteit die geleverd 
wordt. Kom langs op de Nationale Demodag 
Hoveniers om kennis te maken. Dan kunnen de 
mogelijkheden voor uw bedrijf besproken wor-

den. Natuurlijk bent u ook van harte welkom 
voor een afspraak op een van onze kantoren. 
Wij hebben vestigingen in Houten, Bunschoten, 
Barendrecht, Sliedrecht, Veenendaal en 
Zaltbommel.

Uitzendbureau AB Midden 
Nederland neemt hoveniers in 
vaste dienst

www.abmiddennederland.nl

AB Midden Nederland is een coöperatie die de 

continuïteit van boerenbedrijven wil waarbor-

gen. Door de jaren heen is het uitzendbureau 

uitgegroeid naar meerdere sectoren, waaron-

der het hoveniersvak. 

Cadeaukaart om weg 
te geven bij oplevering 
van een tuin
Het magazine presenteert artikelen over plant-
families, botanische tuinen, bezoektuinen, 
groene vakantiebestemmingen, kunst in de 
tuin en zowel hedendaagse als klassieke tuinen. 
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en 
wordt gelezen door zowel de consument als 
de professional. Leuk voor hoveniers om weg 

te geven bij oplevering van een tuin of als ein-
dejaarsgeschenk: cadeaukaart Gardenvision. 
Met deze cadeaukaart geeft u een abonnement 
cadeau dat na vier uitgaven automatisch stopt. 
De kaart is te personaliseren met een foto, een 
logo en adresgegevens. 

Ook tijdschrift De Tuin in vier seizoenen is als 

exposant met een stand op 25 september aan-

wezig tijdens de Nationale Demodag Hoveniers 

in Eemnes. 

www.tijdschriftdetuin.nl

DEMO DAG HOVENIERS


