Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van donderdag 30
mei 2019
SAMENSTELLING PAKKET WEEK
22
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:

park verzorgen we. Dit jaar hadden we
een heleboel lammetjes. Misschien
kun je er wel eentje aaien op de Open
dag. Of even knuffelen met één van de
pony”s. Het is ook mogelijk een kopje
thee te drinken bij theeschenkerij
Oldenhof.

MEDEDELINGEN

Ze zijn er weer: Heerlijke
biologische Aardbeien uit onze
tuin!!

In verband met Hemelvaart zijn
er deze week géén
groentepakketten!!
Donderdag 30 en Vrijdag 31 mei zijn
wij daarom de gehele dag gesloten.
Open Dag Boerderij de Viermarken
op Zondag, 16 juni 2019
Kennismaken met “De Viermarken”
(Door Mieke van Dragt)
12.00 tot 17.00 uur
Misschien ken ons al wel: Die
biologische boerderij aan de rand van
het Abraham Ledeboerpark, achter de
voetbalvelden van Achilles en Emos.
Is dat geen stichting? En werken daar
geen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt? Dat klopt! Wij zijn een
stichting en bij on werken een heleboel
mensen met verschillende talenten.
Samen runnen we de boerderij. Je
bent van harte welkom nader kennis te
komen maken.
Misschien ben al wel eens over de
Viermarkenweg gefietst en dacht je:
Wat zou dat zijn? Misschien ben ook al
wel eens in ons winkeltje geweest of
heb je een kopje koffie gedronken op
het piepkleine terrasje voor de winkel.
De Viermarken is zoveel meer en we
zouden graag laten zien wat we echt
doen. Dag in dag uit met veel plezier!
Wist je dat er weer Lakenvelder koeien
lopen in de wei tegenover Boerderij
Oldenhof aan de van Heeksbleeklaan,
achter de Viermarken? Wij verzorgen
die. Net als de waterbuffeltjes die
elders in het gebied in de wei lopen.
Ook de ezels, herten en geiten in het

Wij zouden het leuk vinden om wat
nader kennis te maken met elkaar. Dit
jaar is onze open dag op
zondagmiddag 16 juni en ja: dan is het
Vaderdag. Verras je vader met een
bezoekje aan onze boerderij. Wil je
leren hoe je een broodje kunt vlechten,
kijken bij de lammetjes in de wei, een
pony aaien of samen een wedstrijdje
spijkerpoepen proberen. Even
rondkijken in de moestuin of een
praatje maken met één van ons, dat
kan natuurlijk ook!
Er is deze dag muziek: het vocaal
ensemble De Troubadours verzorgt in
ieder geval een optreden rond 13.00
uur. Lijkt het je leuk zelf muziek te
maken op onze open dag? Ook dat
kan. Neem dan even contact op met
“De Viermarken”door een mail te
sturen naar info@viermarken.nl
Volg ons op facebook, waar we
regelmatig een update zullen zetten
hoe het ervoor staat met de
voorbereidingen en wat we precies
gaan doen! Of kom gewoon op 16 juni
en laat je verrassen!
We hopen je te ontmoeten!
Stichting Boerderij de Viermarken
Viermarkenweg 85
7522 LC ENSCHEDE

Let op: Afzeggen pakket:
Afzeggen van het pakket:
Vòòr maandag i.v.m. onze planning
en eventuele inkoop.
Bij voorkeur per mail naar:
winkel@viermarken.nl
of telefonisch op telnr.:
053-4359572 bij Mirjam Janse
De afzegging is pas officieel wanneer
u van ons een bevestiging heeft
ontvangen.
Heeft u uw e-mail nog niet
doorgegeven? Dit kan natuurlijk
alsnog: winkel@viermarken.nl
WINKEL
Openingstijden boerderijwinkel:
Za/Zo:
Gesloten
Ma:
08.30 – 16.30
Di/wo/do/vrij:
08.30 – 16.30 uur
Bij mooi weer is ons terras geopend
tot 16.00 uur!!

