SAPDAG & MEER
22 september van 10.30-16.00 uur
Boerderij ‘t Valcke, Valkeweg 3 in Eefde
Wat is er allemaal te doen op ‘t Valcke?
Persdag voor fruit

Theater in de schuur

Optreden Concordia

Verkoop streekproducten

Kinderactiviteiten

Determinatie van fruit

Stro vlechten

Dorsen van graan

Rondleiding ‘t Valcke

SAPDAG & MEER
Stichting IJsselhoeven organiseert op zondag 22 september diverse activiteiten op
boerderij ‘t Valcke.
U kunt uw appels en peren laten persen door de Welsumse sapmobiel.

Voor het persen van fruit dient u zich van te voren per mail aan te melden bij
inekelenselink@ijsselhoeven.nl.
Vermeld het volgende in de mail:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- het geschatte aantal kilo’s te verwerken (gave en rijpe) appels en peren.
De minimum hoeveelheid fruit die verwerkt kan worden is 75 kilo.
Niet aangemeld fruit kan helaas niet verwerkt worden op 22 september.
Wat is er nog meer te doen op boerderij ‘t Valcke?
Op de deel vindt u kraampjes met ambachtelijke streekproducten zoals jam, meel,
honing en (wal)notenolie. Ook kunt U kijken hoe het stro vlechten in zijn werk gaat.
Trajectum verkoopt diverse spullen gemaakt door cliënten met een licht
verstandelijke beperking.

Als u ca. 5 appels of peren meeneemt kan de heer Rossel deze determineren en
dan weet u de naam van uw fruit.
Voor kinderen zijn er leuke doe-activiteiten, zoals knutselen en schilderen.
Activiteiten:- 11.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur: theater in de boerenschuur
- 12.30 uur en 14.00 uur: optreden van muziekvereniging Concordia
- 13.00 uur: rondleiding ‘t Valcke door Wim Jansen

- 14.30 uur: dorsen van graan
Het belooft een interessante en gezellige dag te worden voor jong en oud!
De toegang is gratis, als u iets wil kopen kunt u bij ons alleen contant afrekenen.
We zien u heel graag op zondag 22 september.
Werkgroep SAPDAG & MEER
Zwaan Makkink, Wilma Makkink, Paul Zoerink, Gerrit ter Avest en Ineke Lenselink

