EETBAAR ERFGOED

Appeltje
voor de dorst
NEL SCHELLEKENS | KEUNENHUIS - EETBAAR ERFGOED #VANKOPTOTKONT
FRUITGROEP ACHTERHOEK – LAAT JE EIGEN FRUIT DETERMINEREN
ACHTERHOEKSE SAPPERS – APPELS & PEREN RIJP? LAAT ZE PERSEN
BIJENVERENIGING – EERST DE BIJ EN DAN HET FRUIT
HOOGSTAMBRIGADE – BOOMONDERHOUD IS PURE NOODZAAK
ERFGOED KLUS BRIGADE – MAAKT HET ERF OP Z'N MOOIST
SLOW FOOD ACHTERHOEK – LEKKER, PUUR, EERLIJK – EET LOKAAL
GEMEENTE WINTERSWIJK – NATIONAAL LANDSCHAP – WAARDEVOL ERFGOED
BOOGIE WOOGIE – ERFGOED, EDUCATIE, MUZIEK, KUNST = VERBINDING
STREEKPRODUCTEN E.A. – DEMO'S & WORKSHOPS – ALLERLEI VERMAAK

zondag 25 september 2022
van 10.30 tot 16.00 uur
Wooldseweg 127 Winterswijk
voor navigatie : nr 125

Heerlijke dag voor jong & oud die van Achterhoeks erfgoed
& gezelligheid houdt... meer info www.keunenhuis.nl

Programma

zondag
25-9-22

APPELTJE VOOR DE DORST
ERFGOED eetbaar & beleefbaar : er niets mee doen is zo alderbastend zünde
aandacht voor aankleding en onderhoud van erf, tuin & omgeving
over aanplant, snoeien, het belang van oude rassen, insecten, de waarde van
het landschap, wat leeft er, biodiversiteit, de keten #vanbodemtotbord,
#verspillingsvrije verwerking: het tegengaan van voedselverspilling en meer
leer over jouw appels en hun belang met Fruitgroep Achterhoek
eigen fruit? Laat sap persen door de Achterhoekse SapPers
( na aanmelding via site www.achterhoeksesappers.nl)
VERMAAK:
demo’s & workshops (immaterieel & culinair) erfgoed
o.a. bierbrouwen, midwinterhoorn maken, stipwerk, nougat maken, vlas
verwerking, bijenhuis maken, heggenvlechten, landschapschilderen,
wol & vilten, #vanboomtotbord verwerken van de hele vrucht en meer
gloepensgave ERF-markt met heel bijzonder aanbod in de kramen
veel vermaak & veel muziek van oa Different Jacket en Boogie Woogie
BAKWEDSTRIJD!
Maak jij het allerlekkerste baksel van appel en/of peer of ander eetbaar erfgoed?
Doe mee aan de wedstrijd!
Voor basisschoolleerlingen is een speciale “Bakkende Blagen Challenge"
Laat je dat bakken liever aan anderen over?
KOM DAN OM VAN ALLES TE ETEN, TE DRINKEN, TE PROEVEN!
Allerlei originele, heerlijke van-het-erf gerechtjes, snacks, ijs & drankjes
Het wordt een heerlijke, vrolijke dag!
Kom ook!

HELE PROGRAMMA OP
WWW.KEUNENHUIS.NL

info 0653802787

