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NIEUWS VAN DE GROENMOESMARKT VAN 19 MAART 2017
LOCATIE GASTHUISHOEVE, LIEMPDSEWEG 31, 5492 SM SINT-OEDENRODE
SINT
ZONDAG 19 MAART 2017 VAN 10.00 – 17.00 UUR

De laatste deelnemers zijn ingeschreven en met een aantal van 80 is deze lustrumeditie echt
helemaal volgeboekt. Jammer voor de verschillende personen,
personen, bedrijven en organisaties die in
januari/februari verbaasd reageren als ze zich niet meer kunnen inschrijven.
Ik stel hierna wederom enkele deelnemers aan je voor.

ZUIDERZWAM uit Tilburg laat je kennis
maken met oesterzwammen die geteeld worden
op koffiedrab. Het is iets wat ze je zelf ook wilt
leren. In een artikel in ‘De Ondernemer’ werd ze
onlangs geportretteerd onder de titel:
Zuiderzwam verovert horeca met biefstuk onder
paddenstoelen.

PUURCULIVENTS uit Gorredijk kan je alles
vertellen over conserveren en fermenteren van voedsel.
Imke Gerritsen treedt daarmee in de voetsporen van haar
moeder Carolina Verhoeven,, beheerder van het culinair
erfgoedcentrum in Roden die de hele wereld afreist
af
om
inmaken en wecken in ontwikkelingslanden te promoten.

RINEKE DIJKINGA uit het Groningse Sellingen heeft een praktijk voor orthomoleculaire en
natuurgeneeskunde. Ze is expert op het gebied van
eerlijk voedsel hetgeen ze via lezingen en
boekpublicaties uitdraagt. Op de Groenmoesmarkt
wordt ze vertegenwoordigd door Harmien Haan die
eerlijke producten à la Rineke meebrengt.

FLEVO CAMPUS uit Almere inventariseert moestuininitiatieven in
Flevoland en kan je alles vertellen van buurtmoestuin tot
stadslandbouw. En aangezien Flevo Campus ook wegbereider is van de
Floriade 2022 laat ze zien welke connecties er met eetbaar tuinieren zijn.

JAN KUIIPERIJ uit Doetinchem
is moestuindeskundige. Hij geeft er al
meer dan 20 jaar lezingen over en kan een schat aan moestuintips
doorgeven. Hij zal je o.a. laten zien hoe je kluitjes maakt met een
pottenpers. Ton Vreeken, die onlangs is gestopt met het geven
ge
van lezingen heeft Jan Kuiperij als zijn waardige opvolger
aanbevolen.

DE COMPOSTBAKKERS uit Den Haag e.o. zijn op buurtniveau actief om het composteren
in diverse
vormen te
promoten
. In die zin
zijn ze
prima
opvolgers
van Vlaco
uit het
Belgische
Mechelen
die twee jaar lang enkele compostmeesters naar de Groenmoesmarkt afvaardigde.

VRIJWILLIGERS VOOR GROENMOESMARKT
Na mijn oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich 8 nieuwe vrijwilligers gemeld. Allemaal hartelijk
dank voor je bijdrage aan het laten welslagen van dit steeds uitdijende unieke evenement op gebied
van natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel.

MAAK JE OOK PROMOTIE VOOR DE GROENMOESMARKT?
Als iemand flyers kan gebruiken ter verspreiding onder de eigen achterban laat het me dan weten
(info@groenmoes.nl) . Vanaf een aantal van 50 stuks zal ik ze naar het opgegeven adres sturen.
Nieuwsbrieflezers ontvangen de flyer ook bij deze nieuwsbrief zodat ze ook digitaal naar
belangstellenden kunnen worden doorgestuurd. Wie social-mediakanalen zoals Facebook gebruikt
kan een bezoek aan de Groenmoesmarkt aanbevelen. Het mag toch wel uniek heten dat amateurs al
5 jaar lang op professionele wijze een unieke moestuinmarkt weten neer te zetten die uitgegroeid is
tot de grootste van Nederland en Vlaanderen.

E-TICKETS
NOG GEEN E-TICKET?

ENTREEKAART GROENMOESMARKT 19 MAART 2017
Van 10.00 – 17.00 uur
Per auto: Liempdseweg 31, 5492 SM Sint-Oederode
Voetgangers/fietsers/Groenmoesbus: Kremselen 2, 5492 SJ Sint-Oedenrode

Bestel je e-tickets voor de Groenmoesmarkt, voorkom drukte bij de kassa’s en ontvang korting op de
kassaprijs (geen € 6,00 maar € 5,00). Stuur een e-mail naar info@groenmoes.nl, vermeld voor- en
achternaam en woonplaats van degene op wiens naam de tickets moeten worden gesteld onder
gelijktijdige overmaking van aantal tickets x € 5,00 naar rekening NL66ASNB0708599427 ten name
van J. van Eekelen te Best (vanuit buitenland met BIC-code ASNB NL 21). Zodra het verschuldigde
bedrag is ontvangen worden de e-tickets verzonden.
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MUTATIES BIJ DEELNEMERS
Het bedrijf MOESTUINTAFELS heeft zich wegens ziekte moeten terugtrekken. Omdat het een grote
oppervlakte betrof zullen er 2 nieuwe deelnemers op dezelfde plaats komen (deelnemers 68 en 68a):

LOCAFORA uit Sevenum is een soort
marktplaats voor eigen geteelde producten. Via de
website www.locafora.nl word je opgeroepen om
je bij een bestaande buurtmarkt aan te sluiten of er
zelf een te starten. Het initiatief is van Iris van de
Graaf, schrijfster van het bekroonde kookboek Van
Eigen Erf. Maak kennis met haar op de
Groenmoesmarkt. Ze laat in het kader van slow
cooking een moderne versie zien van de hooikist. In de zo geheten ecostoof kunnen gerechten
worden gegaard zonder gebruik te maken van gas of elektriciteit.

BIJT
Wim Kuijper uit Zierikzee heeft zich toegelegd op
kweeksets met cressgroenten. Hoewel hij ze zelf ook
wel kiemgroenten noemt is er duidelijk onderscheid:
van kiemgroenten worden de kiemen gegeten (op de
Groenmoesmarkt vind je al enkele jaren daarvoor
kiemerij De Peuleschil uit het Friese Rottevalle). De
Zeeuwse cressgroenten worden op een van
kiemgroenten afwijkende manier geteeld en bevatten
altijd bladgroen. Wim Kuijper heeft zelfkweeksets
voor thuisgebruik samengesteld.

RIJD GRATIS MET DE GROENMOESBUS
De Telegraaf plaatste op 10 februari j.l. een artikel over de museumbussen uit Veghel (Keldonk)
waarvan er een wordt ingezet als Groenmoesbus tussen station Best en de Gasthuishoeve in SintOedenrode. De bussen zijn eigendom van Stichting Veteraan Autobussen.
De Groenmoesbus rijdt vanaf 10.15 uur met een uursdienst tot 16.15 uur van station Best naar de
Groenmoesmarkt in Sint-Oedenrode. Van 10.45 uur tot 16.45 uur vindt de retourrit plaats.

PRAKTIJKBOEK HET NIEUWE MOESTUINIEREN
Tot nu toe kon ik mijn nieuwste praktijkboek bij voorinschrijving
aanbieden voor de prijs van € 39,95 in plaats van € 44,95. De
kortingsprijs kon ik garanderen tot 15 maart a.s. zodat op de
Groenmoesmarkt – volgens wettelijk voorschrift over vastgestelde
boekenprijzen – de hogere prijs betaald zou moeten worden. Daar heb ik
het volgende op bedacht: wie naar de Groenmoesmarkt komt krijgt een
korting op het entreebiljet bij aankoop van het praktijkboek. Die korting
is van dien aard dat het boek voor € 40,00 kan worden aangeboden. De
boeken zijn in te zien en te koop bij de Groenmoesstand in hal3, nummer
22. Wie zijn of haar boek bij voorintekening heeft betaald kan het
afhalen in hal 1, direct voorbij de kassa en is verzekerd van een
zadenpakket ter waarde van € 15,00.

E-TICKETS BESTELLEN TOT EN MET WOENSDAG 15 MAART A.S.
Na 15 maart zijn tickets alleen verkrijgbaar aan de kassa’s van de Groenmoesmarkt.
Bestel je e-tickets voor de Groenmoesmarkt, voorkom drukte bij de kassa’s en ontvang korting op de
kassaprijs (geen € 6,00 maar € 5,00). Stuur een e-mail naar info@groenmoes.nl, vermeld voor- en
achternaam en woonplaats van degene op wiens naam de tickets moeten worden gesteld onder
gelijktijdige overmaking van aantal tickets x € 5,00 naar rekening NL66ASNB0708599427 ten name
van J. van Eekelen te Best (vanuit buitenland met BIC-code ASNB NL 21). Zodra het verschuldigde
bedrag is ontvangen worden de e-tickets verzonden.

WIN 1 VAN 3 GROENMOESBOEKEN OP GROENMOESMARKT
GROENMOES GEEFT ALS AUTEUR 3 VAN ZIJN MOESTUINBOEKEN WEG
Noteer na afloop van de markt de 3 meest interessante deelnemers en maak kans op:

