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We hebben weer wat tips voor u verzameld.
Cursus wilde planten verzamelen en klaarmaken.
Deze cursus wordt gegeven door Mirjam Scholten van
Kruidenkunst en vindt plaats in de gezamenlijke ruimte
van onze B&B. Er wordt geoogst, gekookt, en gegeten met
wilde planten, bloemen en vruchten. Voor onze logeergasten is er een aantrekkelijke korting op het cursusgeld.
Op onze website vindt u een uitgebreide omschrijving en
de cursusdata. U kunt nu alvast bij ons inschrijven en
desgewenst, onder voorbehoud een kamer reserveren.

www.dehaasindebedstee.nl
We gaan weer hoogstamfruitbomen snoeien.
Vindt u het leuk om mee te doen en zo het vak te
leren meldt u aan bij B&B de Haas inde Bedstee.
De data kunnen we redelijk aanpassen aan uw
mogelijkheden. De snoeimethode die we hanteren hebben we geleerd van Landschapsbeheer
Gelderland www.landschapsbeheergelderland.nl.
Goed uit… stelt zich ten doel bezoekers aan de
Achterhoek op een moderne wijze wegwijs te
maken in de doolhof van uitgaansmogelijkheden
in de streek. Goed uit… omvat een tenminste
viermaal per jaar verschijnend full colour magazine
en deze website. Kernwaarden zijn laagdrempelig,
toegankelijk, klasse en promotie voor de Achterhoek met een vleugje glamour. www.goeduit.nl

De laatste kweeperen gelei is gemaakt. Ook ontwikkelden we kweepeersaus, heerlijk met yoghurt, pannenkoeken, pudding en meer. Op veler verzoek bieden we
de mogelijkheid potjes gelei en saus te reserveren. Voor
de komende oogst kunt u ook alvast opgeven wat u wilt
hebben. We maken bramen gelei, loganbessen gelei,
zwarte bessen gelei, gemengde rode vruchten gelei en
kastanje puree. Alles in beperkte hoeveelheden. Vindt
u het leuk om samen met ons deze geleien te maken
overleg dan tijdig de data.

Workshop ‘Toe schilder
eens een koe’ wordt gegeven
op de Hoeve Tankinck, op
5 minuten fietsen van onze
B&B. De schilderworkshop
wordt gegeven door kunstenares Anne von Drehle.
Op onze website vindt u een
uitgebreide omschrijving, de
cursusdata en de prijzen.

De Nationale Tuinvogeltelling kunt u ook
in onze tuin doen. Op

21 en 22 januari 2012
worden in heel Nederland
tuinvogels geteld en
de score doorgegeven
aan Vogelbescherming
Nederland. We hebben
meerdere adressen
waar u kunt tellen. Het
doorgeven van de score
kan via onze computer.

U kunt ons volgen op twitter! http://twitter.com/
BenBdeHaasinde

Eerdere nieuwsbrieven vindt u op onze website www.dehaasindebedstee.nl.
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen laat het dan weten.
B&B de Haas in de bedstee telefoonnummer: 0575-764040

