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OPEN DAG Zorgtuinderij Oosterheem – zaterdag 1 april van 11 tot 15 uur 

Wij zijn een biodynamische zorgtuinderij aan de rand van het Oosterdelgebied, het kleine stukje cultuurlandschap  
dat nu nog over is van het “Duizend Eilandenrijk”. Op onze zorgtuinderij werken mensen met een hulpvraag en  
leren zij hoe er groenten wordt geteeld. Zelf in contact komen met de aarde en leren over alle elementen die nodig  
zijn voordat deze groenten als maaltijd op je bord liggen.

Kom naar de open dag die we samen met Stichting Veldzorg organiseren en voel de warmte van onze beide  
initiatieven: Stichting Veldzorg voor het onderhoud en beheer van het gebied en wij voor ons biodynamisch  
bedrijf.
Samen met de andere tuinders houden wij het cultuurlandschap in stand, waar in Museum BroekerVeiling zoveel  
over wordt verteld en waar zelfs een lied over is gemaakt: “Bij ons in Langedijk”.

Helpt u ons verder groeien, ons versterken? Brengt ons zaadje bij u iets tot leven? Kunnen we dit laatste stukje  
“Langedijker cultuurlandschap” behouden?

Lezing over Biodynamische landbouw
Op deze open dag hebben wij Ellen Winkel gevraagd om iets te vertellen over Biodynamische landbouw.
Ellen Winkel is de schrijfster van het boek “De aarde zal weer vruchtbaar zijn”. Samen kunnen we in gesprek  
gaan over deze manier van werken met de aarde.
Deze lezingen starten om 12, 13, en 14 uur bij ons in de werkplaats aan de Dorpsstraat nr. 96. 
Ook hebben we een film gemonteerd over onze verschillende werkzaamheden die dan in de kantine wordt  
afgespeeld.

Vaar mee!
Voorts kunt u deze dag meevaren op een van de boten en zelf dit gebied even ‘opsnuiven’.
Er zijn verschillende presentaties van diverse werkgroepen elders in het gebouw.
Of kom gewoon effe kijken en een koppie halen bij ons.
We hopen op mooi weer zodat we naar buiten kunnen deze dag en wij u kunnen laten zien hoe mooi ons Duizend  
Eilandenrijk is en hoe trots wij er op zijn..

Ons adres is: Dorpsstraat 96b, 1721 BM Broek op Langedijk (tegenover café Marktzicht, langs het water naar  
achter lopen en dan het bruggetje over). Graag parkeren bij de NH-kerk

www.zorgtuinderij-oosterheem.nl
Voor vragen kunt u terecht bij werkplaatsleider Jack van Kleef, tel. 06 28163989


