Volkstuinders Vereniging In Doesburg

1e Jaarlijkse Zadenruilbeurs
vrijdag, 22 maart 2019
Het Grotenhuys, Doesburg

inloop vanaf 19:45

Deel je overvloed aan groentezaden, kruidenzaden, bloemenzaden,
bollen, knollen en planten, zelf geoogst, uit de winkel of gekweekt en
kom ruilen!
Het idee van een zadenruilbeurs is om speciale en of overtollige
zaden en plantgoed uit te wisselen, zogezegd te ruilen.
Waarom naar de zadenruilbeurs komen?
 bijzondere zaden ontdekken
 biodiversiteit vergroten in je moestuin
 uitleg krijgen over het hoe en waarom van zaadwinning
tijdens de lezing
 gezellig en leerzaam

Ruil zaden met andere tuiniers en ontdek bijzondere zaden!

Het mooie is dat je informatie kan geven én krijgen over hoe de plant
groeide, in welke weersomstandigheden zij het goed doet en wanneer
het beste te zaaien, te oogsten én hoe het gewas gegeten kan worden.
Als informatief onderdeel, komt Henk Hoogink vertellen over
zaaitechnieken en zaden winnen. Henk heeft zelf al jaren een moestuin
en is gepassioneerd natuurgids bij IVN en Natuurmonumenten.
Hoe gaat de zadenruilbeurs in zijn werk?
 Kom met je te ruilen goed en stal deze uit op de klaargezette
ruiltafels. Dit kan tussen 19.45 en 20.15 uur.
 Zorg ervoor dat duidelijk is om welk zaad het gaat.
Nederlandse naam en bij voorkeur ook de Latijnse naam. Het
jaartal waarin de zaden geoogst zijn, de houdbaarheid, land
van herkomst, waar gekocht, wel of niet biologisch.
 Schrijf je naam op het kaartje dat je van ons krijgt en zet dat
bij je zaden zodat iedereen weet van wie de te ruilen zaden
zijn.
 Om porties geruilde zaden mee naar huis te nemen zorgen wij
voor kleine envelopjes.
 Het enige wat jij hoeft mee te nemen is je te ruilen goed!
Voor, en nadat de zaden geruild zijn is er tijd voor een bakje koffie en
een koekje, of een borrel. De koffie is gratis, maar voor de borrel wordt
een kleine bijdrage gevraagd.
Er is geen entreegeld, maar i.v.m. de catering is het fijn als je laat
weten of je mee wilt doen. Dit kan door een mailtje te sturen naar:
vvidruilbeurs@ziggo.nl

Graag tot ziens op 22 maart!

