
Initiatiefnemers
Ongewoon groen en Provinos

 
Deelnemers

ongewoongroen.nl, provinos.nl, benbvissershof.nl
astebleef.nl, casadelafuente.nl, mijnkeukentuintje.nl,
Joris van Gennip fotografie, Moestuin Hof Genraai.
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Deelnemers

Provinos geeft informatie 
over Bokashi (compost) en 
Effectieve Micro-organismen 
(EM) en de toepassingen daarvan rondom huis en in 
de landbouw. Samen met een aantal andere producten 
leveren bokashi en EM enorme kansen op om op een 
natuurlijke manier in de (moes)tuin succes te boeken 
met prachtige bloemen en heerlijke groenten en fruit.

Staat met unieke bloemen in het bloeiend 
hart van “Preuf ’t Ven”

Carin weet feilloos ieders voorkeuren te ver-
talen naar een mooie bos bloemen.. Ook voor 
trouwen, rouwen, evenementen, workshops en 
bedrijfsabonnementen combineert zij bloemen 
die uitblinken in kleur, geur en vorm.

De rest van het jaar vindt u haar in de 
gezelligste bloemenwinkel van Venlo, aan de 
Stalbergweg 61

Provinos heeft op de Dag van het Schaap de Innovatieprijs gewonnen met het 
project “Leverbot bestrijden met Loopeenden”. Natuurlijk bieden dezelfde
loopeenden ook de kans om slakken te bestrijden in boomgaarden, fruitopstand 
en moestuinen. 
Tijdens de “Preuf ’t Ven” activiteiten zal er met de loopeenden worden 
gedemonstreerd hoe dit praktisch in zijn werk gaat. 
meer info: www.provinos.nl

Over houden én onderhouden van vers.
Een landelijke leefstijlcampagne met informatie & 
inspriratie ter promotie van verse ingrediënten.

www.astebleef.nl

Speciale aandacht
voor Speciale wensen.

BLOEMEN
proeven

Olie uit Spanje 
proeven in ‘t Ven

Zout en Olie uit Valencia. Van Biologische teelt.
Behoort tot de 10 beste Olijfolies van de wereld.

Er kan in ’t Ven uitgebreid geproefd worden.

René & Francine van Bakel
www.casadelafuente.nl

Lopen
met eenden

Slapen op ‘n 
bedje van 

BlauweBessen

Bokashi?kruidenruiken

Een Bed & Breakfast in een fantastisch groen 
gebied!

Vissershof heeft daarnaast ook een eigen kleine 
blauwe bessen plantage, waar gelegenheid is 
om zelf te plukken. Wij maken o.a. overheerlijke 
blauwe-bessenjam, aardbeienjam, pruimenjam, 
miemerkesgelei en niet te vergeten onze 
paprikaketchup.

Twan en Lia Hendrikx
www.benbvissershof.nl

Astebleef!
Astebleef 

is een jong bedrijf met 
een grote passie 

voor onze dagelijkse
basis behoefte.

Smaakvolle voeding
(H)eerlijke en verse 
producten staan bij 

Astebleef hoog 
in het vaandel. 

Dat zie je, 
dat ruik je,dat proef je!
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van 11 tot 17 uur

Rondleiding 
door de Moestuin

van Jan

Slakken bestrijden


