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Proef de
lente
Magnolia siroop

Kind in Bloei: moestuinieren op school
Op het Voedselcafé dat wij organiseerden met Jong Leren
Eten zijn twee mooie ideeën ontstaan: ‘Moestuinieren voor
ieder Bilts Kind’ en ‘Gezonde School van de Toekomst’ (kijk
hier de aftermovie). Het eerste idee is inmiddels omgedoopt
tot ‘Kind in Bloei’, omdat een schooltuin een plek is waar alle
kinderen natuurlijk kunnen ontwikkelen. We kregen er
subsidie voor van gemeente De Bilt. En we zijn nu echt aan
de slag met een pilot! Samen met scholen maken we het
mogelijk dat kinderen zelf met hun handen in de grond
werken, dus zelf zaaien, verzorgen en oogsten.

Het is Lente, de Magnolia
staat in bloei! Maak deze
heerlijke bloemige
magnolia siroop. Lekker
door een Prosecco, maar
ook een bijzondere
limonade.

Bekijk dit recept en nog
veel andere heerlijke
recepten op onze
website.

Heb je belangstelling voor dit project, als school of als
moestuincoach? Laat het ons weten!

Inspiratiemiddag
Op woensdagmiddag 18 mei is er van 15-18 uur een inspiratiemiddag over tuinieren op school.
Ontdek welke vorm van schooltuinieren bij jouw school past en welke hulp beschikbaar is.De
middag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het basisonderwijs in gemeenten Bunnik,
De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
>> Lees meer

Biltse Streekmarkt: van lokaal naar streek
Komende vrijdag 22 april is er weer een Biltse Streekmarkt.
Heel fijn dat de markt weer georganiseerd kan worden zonder
corona restricties. Iedereen is dus van harte welkom om
heerlijke producten te komen zien en te komen proeven.
Deze keer hebben we ook 2 nieuwe ondernemers. Niet uit De
Bilt maar wel uit de streek. Het gaat goed met de Biltse
voedselproducenten dus kijken we voor een divers aanbod ook naar voedselondernemers uit de
streek.
Er is op de markt weer een mooi aanbod van groente, fruit, brood, zuivel, kaas, vlees, bonbons,
cider, ijs, borrelplanken, vlinderplanten en heerlijke hapjes.Ook kun je terecht voor duurzame
kadootjes, verzorgingsproducten en zelfs een natuurcoach en een houdingsadvies.
Kijk op de www.biltsestreekmarkt.nl voor alle deelnemers.
Om 17:30 uur is er swingende muziek van de Biltse Band D-tune.
De weersvoorspellingen zien er goed uit dus we verheugen ons op een gezellige markt op het
terrein van Kinderboerderij De Schaapskooi, Melkeweg 1 B in Bilthoven. Dat ligt achter het
Lichtruim.
Kom jij ook?

Hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Op vrijdag 22 april kun je op de Biltse Streekmarkt met
Leontien van de ToekomstTuin je eigen zonnebloemen gaan
kweken. Je krijgt een bloempotje, dat je eerst mooi mag
verven, 3 zonnebloemzaden en een dagboekkaart waarop je
alles kunt bijhouden. Leuk om te doen en goed voor bijen en
andere insecten. En de pitten zijn later voedsel voor allerlei
vogels.
Stuur uiterlijk 14 september een foto naar ndc@odru.nl. De
kweker van de hoogste zonnebloem krijgt een leuke prijs. We
zullen de mooiste foto’s ophangen op de Biltse Streekmarkt
op 14 oktober.

Grond gezocht!
Een enthousiast team van drie mensen is op zoek naar een
perceel van 1 à 2 hectare, om een kleinschalig, biologisch
gecertificeerd tuinbouwbedrijf op te zetten. Doel is het
creëren van een vernieuwende groen(t)e ontmoetingsplek,
met producten en activiteiten voor de lokale gemeenschap.
Heb je zelf grond hiervoor beschikbaar of ken je iemand die
grond te koop of te verpachten heeft: aarzel niet een neem
contact op met
Marleen Preller, tel. 06 15 16 66 47.

Agenda
vrijdag 22 april
Biltse Streekmarkt
woensdag 18 mei
Inspiratiemiddag
tuinieren op school
vrijdag 24 juni
Biltse Streekmarkt

Contact
Heb je ideëen of vragen voor ons?
We horen ze graag.
Mail ons op info@biltsheerlijk.nl
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Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@biltsheerlijk.nl toe aan uw adresboek.

