NIEUWSBRIEF
27 april 2011

Bloeiend Koolzaadvelden
Ik verbouw nu voor het 7e jaar koolzaad en ieder jaar als de koolzaad
begint te bloeien geniet ik er met volle teugen van. Dit jaar heb ik het
koolzaad direct aan mijn tuin liggen en als we dan buiten zitten kijk ik
zo op de prachtige gele velden. Afgelopen zaterdag was er een
wandeltocht van het Rode Kruis en dan zie je menigeen het fototoestel
voor de dag halen om foto’s te maken van de bloeiende
koolzaadvelden. Ook zijn de bijenkasten geplaatst door de imkers en
het is een prachtig gezicht om te zien hoe actief de bijen zijn. Er wordt
een bijencursus bij ons gegeven en zowel de 1e als de 2e jaars
cursisten leren hoe ze het beste bijen kunnen houden (zie ook de foto’s
onderaan deze nieuwsbrief). Nieuwsgierig als ik ben wil ik ook wat van
de les volgen; allemaal zeer interessant maar de twee bijensteken
waren wat minder plezierig.
Antoon Kleverkamp
Secretaris Koolzaadvereniging Colzaco

Koolzaadevent 3 mei 2011
Op dinsdag 3 mei staat ons tweede koolzaadevent weer op de agenda! Het event wordt gehouden in
Schalkhaar bij één van de mooiste koolzaadvelden van Nederland! Het gaat om een
middagprogramma van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Meldt u zich nu aan via info@colzaco.nl of door te bellen met 06-20416774
Aanmelden kan nog tot donderdag 28 april!
________________________________________________________________________________________

Het thema van het event is: koolzaadolie, een bijdrage aan duurzaamheid!Tijdens het event zullen
wij u vertellen over de duurzame teelt van koolzaad in al haar facetten en hoe het persproces van
koolzaadolie bijdraagt aan duurzaamheid. Een concreet voorbeeld op welke wijze koolzaad
bijdraagt aan duurzaamheid is de positieve bijdrage aan de bijenstand in Nederland. Colzaco wil
graag op een actief meehelpen en daarom zal er een donatie worden gedaan aan de Nederlandse
bijenverenigingen om deze te ondersteunen bij hun belangrijke werkzaamheden. Ook willen wij u
graag een aantal bijzondere gerechtjes met koolzaadolie laten proeven.
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