Stichting Zeldzame Huisdierrassen nodigt u uit voor:

SZH fokkers- en vrienden dag 2014
‘Haal meer uit uw levend erfgoed’
Elk jaar organiseert Stichting Zeldzame Huisdierrassen een dag voor liefhebbers van onze Nederlandse
landbouwhuisdierrassen. Op deze dag presenteren wij hoe het gaat met onze rassen, wat de stichting
heeft kunnen doen in afgelopen jaar, en zijn er een aantal interactieve workshops waarbij het erfgoed
centraal staat. Voor de kinderen is er deze dag ook van alles te beleven. Aan de eind van de dag is er
een uniek ZeldzaamLEKKER diner voor de liefhebbers. Daarvoor kunt u zich apart aanmelden.
Deze dag is bedoeld voor begunstigers (donateurs) van de SZH, fokkers, (hobby)houders en andere
betrokkenen bij het levend erfgoed, maar ook alle andere mensen die levend erfgoed een warm hart
toe dragen en eens kennis willen maken met ons zijn van harte welkom.
Datum:
Plaats:

Zaterdag 4 oktober 2014
Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50, 1981 LN Velsen-Zuid

Programma
10.15 – 10.30 uur

ontvangst met koffie

10.30 – 11.15 uur

welkom en stand van zaken SZH, presentatie ras van het jaar ‘De Blaarkop’

11.15 – 12.15 uur

workshop- en demonstratie ronde 1 *

12.15 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 16.00 uur

workshop rondes 2 en 3 *

16.00 uur

borrel en afsluiting dagprogramma

17.30 uur

ZeldzaamLEKKER diner in de grupstal

* Onderwerpen van de workshops
Runderrassen, melkproductie en fokkerij
Educatie rondom levend erfgoed
ZeldzaamLEKKER: Meer smaak met zeldzame rassen

Zeldzame rassen in natuur en landschap
Mini excursie oude appel- en andere fruitrassen
Zeldzame rassen, beleving en kunst

Deelname
Voor deelname vragen wij een bijdrage voor de kosten van de catering. Dat is voor het dagprogramma
inclusief koffie thee en lunch 15 euro voor volwassen en 7,50 euro voor kinderen. De kosten voor het
ZeldzaamLEKKER diner bedragen 25 euro per persoon.
Aanmelden kan via : http://szh.nl/agenda/fokkers-en-vriendendag/

