
PERSBERICHT  

Nieuwe verkooporganisatie gladiolen opgericht. 

Vigo Gladiolus ziet het levenslicht  

15 augustus 2022 – Officieel op 1 mei van dit jaar is de bollenwereld een nieuw 
samenwerkingsverband rijker. Zes ervaren gladiolenkwekers van naam hebben de krachten 
gebundeld in een nieuwe verkooporganisatie gladiolen (VOG bv) en gedoopt in de naam Vigo 
Gladiolus. De exclusieve verkoop van het uitgangsmateriaal is uit handen genomen door 
Intermediair Groep Holland BV (IGH).  
 
Vigo Gladiolus 
De kwekers Martien van Boven uit Nieuw Vossemeer, Marcel Duijkers uit Castenray, Theo 
Theunissen uit Heumen, Peter van der Boomen uit Boekel, Marcel Nijenhuis uit Espel en Klaas 
Gootjes uit Dirkshorn hebben de handen ineen geslagen en brengen hun gladiolen uitgangsmateriaal 
nu gezamenlijk onder één naam op de markt. De naam Vigo Gladiolus is afgeleid van het woord 
‘vigoureus’ wat groeikrachtig en energiek betekent.  De pay off ‘where it all starts’ refereert aan de 
kwaliteit van het uitgangsmateriaal dat Vigo Gladiolus voor haar klanten produceert en zorgt voor de 
beste vermeerdering van kralen en pitten en de teelt van de mooiste gladiolenbloemen.  
 
Exclusief 
Vigo Gladiolus zorgt ook voor een groot scala aan exclusieve rassen die zijn veredelt door de 
aangesloten bedrijven en zijn alleen verkrijgbaar onder de licentienaam bij de nieuwe 
verkooporganisatie. Het assortiment bestaat daarmee uit de bekende en vertrouwde variëteiten 
aangevuld met nieuwe groeikrachtige soorten en verrassende nieuwe kleuren. 
 
Samenwerking met IGH 
Vigo Gladiolus verkoopt haar gladiolenbollen exclusief via Intermediair Groep Holland BV. IGH is een 
gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van bemiddeling van aan- en verkopen van 
bloembollen en aanverwante producten. Rob Brouwer is het aanspreekpunt voor Vigo Gladiolus en 
zorgt  met zijn grote netwerk, kennis van de markt en van gladiolen dat klanten voor al hun vragen 
zich bij hem kunnen melden. 
 
Vierdaagse Nijmegen 
Op 22 juli j.l. tijdens de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen was het groot feest in het dorp 

Molenhoek waar de wandelaars doorheen komen. De leden van Vigo Gladiolus deelden hier -zo’n 5 

kilometer voor het eindpunt op de Via Gladiolus in Nijmegen- de gehele middag gratis gladiolen uit 

aan de deelnemers van deze tocht. Theo Theunissen van Theunissen bloembollen, al sinds jaar en 

dag hofleverancier van deze mooie bloem tijdens de Vierdaagse en initiatiefnemer van de 

uitdeelactie: “Het is geweldig om te zien hoe gladiolen en de Vierdaagse bij elkaar horen. Iedereen is 

vrolijk op zo’n dag en daar horen de mooie kleuren van de gladiool prachtig bij”.  

 

Noot voor de redactie: 
Voor vragen, extra beeldmateriaal en verkoop kunt u contact opnemen met Rob Brouwer van IGH op 
emailadres rob@ighbv.nl. De website vigogladiolus.nl is in de maak. 
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