A P P EL PA RA D E MET K I I N D
3 1 MEI & 1 J UNI 2 0 2 0
Op de Appelpa ra de met Kiind vieren
we het ouders c ha p! Wa nt de da g en m et
kinderen z ijn mis s c hien la ng , de jar en
z ijn kort en er va lt zoveel te g enieten.
Bezoekers z ijn tijdens het
Pinks terweekend welkom om op
la ndg oed de Olmenhors t met hu n
kinderen te komen ontdekken,
leren, s c ha rrelen, bouwen, s truine n,
onts pa nnen en s hoppen.

EEN AVONT UUR L IJK
PRO GRAMMA OP E E N
FA N TASTISCHE LOCAT IE
Tijdschrift Kiind en Puurfair zorgen samen voor
een avontuurlijk programma met workshops en
muziek, huttenbouwen, een duurzame markt,
biologische catering, een echte kasteelbouwhoek
met vuur en kleinere timmer plaatsen,
groente knutselen, skelter rijden, eetbare
plantenwandeling en natuurlijk ontbreken de
pony’s niet.
Op Landgoed de Olmenhorst groeien de lekkerste
appels en peren, met liefde en aandacht geteeld
volgens biologische principes
In de lente is het bloesemtijd en ligt het landgoed
er prachtig bij. Tijdens de Appelparade met Kiind
is er alle mogelijkheid om met een kleedje tussen
de bomen neer te vlijen en heerlijk een vegan
burger op te smikkelen. Ook kunnen bezoekers
mee op natuurtocht over het terrein.
We verwachten zo'n 6000 mensen. Wil je er
staan? Meld je aan, wij maken de mooiste,
best-kloppende combi! Mochten we jouw bedrijf
uitkiezen dan ontvang je een uitnodiging tot
betaling via de website.

Inschrijven voor een plekje
op het terrein
We richten opnieuw een marktplaats in met
biologische etenswaren als kaas, wijn
en olijfolie. Daarnaast is er op het hoofdterrein
plek voor aanbieders van eerlijke mode,
accessoires, woon- en lifestyle producten en
-diensten en bovenal kinderartikelen (een
overgrote meerderheid van het publiek is jong
gezin).
Standhouders kunnen in 2020 kiezen voor een
marktkraam, een Simpeltent of een pagode
(bij voldoende afname, anders wordt in overleg
overgeschakeld naar een Simpeltent). Het concept
van de Simpeltent is simpel: het is goedkoop,
ziet er leuk uit en biedt voldoende ruimte. In
combinatie met een tafel en stoelenpakket is het
lekker gemakkelijk.
De prijzen blijven zoals die van vorig jaar:
Marktkraam 			

€ 220

Simpeltent 4 x 4 m 		

€ 250

Tafels en stoelen in Simpeltent

€ 30

Entree

Pagode 5 x 5 m 			

€ 550

De entree prijs wordt € 10,- met een vroegboeken abonnee- korting van 10%. Kinderen van 4 t/m
12 jaar betalen € 4, tot 4 jaar is het gratis.

Elektra aansluiting 1000 W per stuk

€ 30

Elektra aansluiting 3500 W per stuk

€ 50

De activiteiten die we vanuit PuurFair en Kiind zelf
organiseren zijn gratis, zoals workshops, kasteel
timmeren, skelter rijden of leem knutselen.
Activiteiten van anderen kosten soms een beetje,
zoals de zweefmolen of het ponyrijden. Op de
website is dit te lezen.

Alle vermelde prijzen zijn excl BTW.
Standhouders die voor bezoekers waardevolle
workshops aanbieden kunnen tot 50% korting
krijgen.

‘Ee n groe ne
oa s e midde n in
de Ra ndsta d’

De Olmenhorst
De Olmenhorst is als biologisch fruitbedrijf
een groene oase midden in de Randstad. De Olmenhorst
wil vanuit deze positie mensen inspireren tot
een duurzamer leefstijl. Voor zichzelf en de
wereld. Want daar wordt iedereen blij van!
Kiind magazine voor natuurlijk ouderschap werkt
dit jaar opnieuw samen met PuurFair aan een groene Appelparade.

DOE ME E !
E e n d ig it a a l aan me ldin gsfo r mu lie r
k unt u v in de n o p de w e bsit e
a p p e l p a ra de.nl. D aar ku nt u o o k
m et e e n bet ale n .

Contactgegevens van
de organisatie
PuurFair
Dr Vd Hoevenlaan 2
7211 AL Eefde

Vragen?

tjitske@puurfair.nl
Tjitske Ypma
06 41 49 61 65
Jan Paul Reij
06 46 21 86 58

