
 
 

Orkest Caecilia treedt zaterdag 16 oktober op tijdens Wereldvoedseldag 

Muziekvereniging Caecilia mag eindelijk weer optreden. Het orkest geeft een 

benefietconcert met 24 musici tijdens de boomplantdag op zaterdag 16 oktober van 14 

tot 16 uur in het voedselbos boomgaard het Elfde Gebod en tuinderij VosBeek aan de 

Barneveldsestraat 11 B te Scherpenzeel. Omdat dit optreden in de buitenlucht 

plaatsvindt, is iedereen welkom. De entree is vrij.  
 

Rondleidingen en bomen planten 

Voor en na het optreden vinden rondleidingen plaats over tuinderij VosBeek en krijgt u 

uitleg over welke groenten zij telen op deze biologische akker. Ook kunt u een boom 

planten in het toekomstige voedselbos boomgaard het Elfde Gebod. U kunt zelf een boom 

meenemen of er een ter plekke kopen. Alle bomen zijn goed. Als een boom geen voor de 

mens eetbare delen heeft (vruchten of bladeren), dan zorgt een boom met zijn blad voor 

een vruchtbare aarde en geeft het schaduw aan planten die niet de hele dag in de volle 

zon willen staan of niet van wind houden. Dus elke boom is welkom. 
 

Elk jaar vindt op 16 oktober Wereld Voedsel Dag plaats op initiatief van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Volgens de FAO (Food and Agricultural 

Organisation) kan de aarde voldoende produceren om alle wereldbewoners van voedsel 

voorzien, als we maar eerlijk delen! 
 

Verkoop uw eigen gerecht 

In verband met Wereldvoedseldag kunt u een zelfgemaakt gerecht meenemen. Schrijf op 

een kaartje de naam van het gerecht en wat er allemaal in zit. Belangrijk is of er vlees of 

vis in zit of is het vegetarisch, gluten (granen) of lactose (melk / kaas). Wij zorgen dat u 

uw gerecht eventueel kunt opwarmen; er zijn gaspitten, een electrische oven, een 

magnetron en er zijn borden en bestek. Om zoveel mogelijk mensen te laten proeven 

van uw gerecht, kan iedereen een hapje kopen voor 1 euro. 

 

Zaterdag 16 oktober Wereldvoedseldag 14 tot 16 uur Barneveldsestraat 11 B,  
 

ingang naast kwekerij Bakker. Vragen? Mail naar: boomgaard@xs4all.nl 
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