OOGSTMARKT 2019
BIOLOGISCHE TUINBOUWVERENIGING ELDERVELD

Lekker happen, socializen, drinken, proeven, muziek en u laten
inspireren!

TIP:

Kom met het hele gezin heerlijk lunchen bij ons en geniet ondertussen van alle
activiteiten.

WIE: De Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld (BTV)
WAT: Een gezellige oogst- en activiteitenmarkt voor moestuinders en wijkbewoners uit Arnhem
e.o.
• Ruim 40 kramen
• Diverse moestuinen zijn op verzoek te bezichtigen en tuinders tonen hun oogst.
• Muziek wordt verzorgd door onze huisband: De Telers en Marja Kouwenhoven.
Tevens is er een Romeinse markt met allerlei activiteiten bij de Romeinse tuin: Hortus Romanus
(vrij toegankelijk) en kan men Romeinse en Bataafse figuranten ontmoeten .

WANNEER: Zondag 25 augustus a.s. van 12.00 tot 17.00 uur
WAAR: Rond haar verenigingsgebouw De Schuur in het park de Steenen Camer, Hannesstraatje
2a in Arnhem-Zuid, wijk Elderveld.

VOLOP AANBOD van:
•
•
•
•
•
•
•

informatiekramen van diverse organisaties over klimaat, duurzaamheid, tuinieren;
ambachten: houtdraaien en presentatie bijenstand en verkoop honing
diverse biologische soepen gemaakt van geoogste producten uit de moestuinen;
poffertjes, biologische tosti’s, hamburgers en exotische gerechten
vers fruit, wijnen, bieren, patisserie, kaas, tuingereedschap etc.;
cadeauartikelen;
kinderactiviteiten.

K I N D E R activiteiten: OP ONS DUURZAAMHEIDSPLEIN

Groots WATERspektakel voor jong & oud o.l.v. Luuk Wiehink
Kom je eigen WATERSPUWER maken en test hem tijdens de workshop meteen uit!!
Wat ga je doen: je boetseert en creëert van klei een prachtig “hoofd”, wat na de workshop,
water kan spuwen en je na afloop mee naar huis mag nemen . Met deze WATERSPUWER,
voorkom je wateroverlast in je eigen tuin tijdens hevige regenval.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europese Fonds voor de Regionale
Ontwikkeling

En verder voor de KIDS:

OP ONZE ROMEINSEMARKT

Kleiworkshop: Maak je eigen oogstproduct van klei o.l.v. Tineke

Romeinse spelletjes, broodjes bakken en workshop touwknopen

Selfie maken met “echte” Romeinen, Asterix en Obelix

Voor meer informatie of aanmelding kraamhouders: bel of stuur een whatsapp bericht naar: Ludo
Berendsen (06-50624111) of Willy Knelissen (06-54715126) of mail naar markt@btv-elderveld.nl.

