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We hebben als boeren op dit moment niks te klagen over het weer. Mooi
drogend

weer

maakt

het

mogelijk

dat

we

volop

met

de

voorjaarswerkzaamheden bezig zijn. De tarwe is gezaaid en het aardappelland
wordt geploegd. Wij hebben meerdere gewassen op ons bedrijf, zodat we de
verschillende gewassen kunnen laten roteren. Dat wil zeggen dat we ieder jaar
onze gewassen op een ander perceel hebben staan. Zo houden wij de bodem
gezond en kunnen wij optimaal profiteren van de goede bodemeigenschappen
die aan de koolzaadteelt worden toegekend! Het koolzaad groeit op dit
moment goed en de eerste bloeiknoppen zitten er al in. Over enkele weken
zullen in Gelderland en Overijssel alweer de eerste bloeiende koolzaadvelden
te zien zijn! In de Achterhoek zullen er speciale fietsroutes langs verschillende
koolzaadvelden gaan. Vele fotocamera’s zullen tevoorschijn worden gehaald
om een mooi plaatje te schieten! Veel plezier gewenst!

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! Meld u nu alvast aan voor dinsdag 3 mei! Stuur een mail
naar info@colzaco.nl o.v.v. koolzaadevent 2011. Graag tot dan!
________________________________________________________________________________________

Nel Schellekens enthousiast over Brassica Koolzaadolie
Nel Schellekens, Chef kok bij Gasterij de Gulle Waard, werkt erg graag met Brassica Koolzaadolie. “Ik gebruik
geen olijfolie meer in mijn keuken, overal wordt Brassica voor gebruikt,” aldus Nel. “Wij werken in ons
restaurant uitsluitend met natuurlijke producten uit de streek. Brassica past dus uitstekend in onze filosofie!”
Bij de Gulle Waard, dat aan de Slingebeek in Winterswijk ligt, staat naast Brassica ook geitenvlees op het
menu. Dit bijzondere product heeft onlangs een zeer goede recensie opgeleverd in de Volkskrant in de rubriek
van Mac van Dinther. Voor meer informatie kijk op www.gullewaard.nl
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