In deze uitgave:
-

ZLTO neemt ook deel aan LCHFBelevingsmarkt
Belangrijke data

Nieuwsflits
Nr. 10 – Augustus 2018
Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom!

ZLTO neemt ook deel aan LCHF-Belevingsmarkt
Zondag 12 augustus a.s. van 12.00 uur tot 17.00 uur is GezondDorp
Leende het middelpunt voor iedereen die op zoek is naar inspiratie op het
gebied van goede, eerlijke voeding, voldoende beweging, ontspanning &
sociale contacten en slaap & bioritme.
Bezoekers kunnen tijdens de markt proeven, ruiken, ervaren en leren wat
de Low Carb, Healthy Food (LCHF) leefstijl inhoudt. Geniet de hele
zondagmiddag van inspirerende lezingen, volg workshops, loop langs de
marktkraampjes, die opgesteld tussen de kerk en het Brouwershuis
(Dorpstraat – Oostrikkerstraat) of ontmoet uw favoriete auteurs en medeLCHF'ers. Ook kunnen er diverse (streek)producten ter plekke gekocht of
besteld worden.
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De LCHF Belevingsmarkt is een lekker dagje uit voor het hele gezin.
Naast
informatie
verzamelen,
shoppen,
workshops
volgen,
voedingsadviezen krijgen en hapjes proeven, geniet u ook van live muziek
en komt u tot rust op één van de vele terrassen. Ook zijn er activiteiten
voor kinderen.
Een onderdeel van deze Belevingsmarkt is de ‘Agrofood-plaza’, waar u
onder meer onze leden Theeplantage Het Zuyderblad, Melktap De
Hugtenhoeve en Blauwe bessenkwekerij Jan Janssen treft. Ook onze
ZLTO afdeling is op deze Agrofood-plaza aanwezig en wil met de
bezoekers op een interactieve manier het gesprek aan gaan over de
productie van gezond voedsel.
Een compleet overzicht van het programma van deze LCHFBelevingsmarkt kunt u inzien via http://lchfbelevingsmarkt.gezonddorp.nl.
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•

Zondag 12 augustus:

Agrofood-plaza tijdens LCHF-Belevingsmarkt in Leende (12.00 uur – 17.00 uur)

•

Woensdag 5 september: Huiskamerbijeenkomst varkenshouderij

•

Zondag 16 september:

•

Donderdag 1 november: ZLTO Ledenfestival De Kempen

Oogstdankviering in het Ploegpark in
Bergeijk (11.00 uur)
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