
Geachte dames en heren, 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor onze Gaaf Groen beurzen. 
Op 20 en 21 juni vindt Gaaf Groen plaats in de Uithof Den Haag. 
Op de enorme schaatsbaan van de Uithof gaat het ijs eind mei weg en is er alle ruimte voor 
een mooi en groot evenement. 
Op de Gaaf Groen Beurs kan de bewuste mens en tuinder zijn hart ophalen bij de ruim 150 
standhouders! 
 
De thema’s zijn biologisch tuinieren, vergeten groenten, kruiden, fruit & bloemen, 
oerkruiden, permacultuur, alternatieve energie, groene kunst, fantastische boeken, 
zelfvoorzienend leven, lokaal voedsel, leuke beestjes en nog veel meer. 
 
Een heel divers aanbod en alles wat met het groene leven te maken heeft. Het hoofdthema van 
de beurs is ecologisch tuinieren en de vele lezingen, workshops en activiteiten zullen hier ook 
perfect bij aansluiten. 
 
Op zondag 3 mei en zondag 30 augustus vindt Gaaf Groen plaats in de Hortus Alkmaar. De 
tuin bestaat uit de voormalige plantencollectie van VSM en past perfect bij de missie van 
Gaaf Groen. De beurzen zijn gericht op zaaien en planten, in alle vormen en op alle gebieden 
met een breed aanbod aan thema´s en activiteiten om mensen voor een duurzaam leven te 
inspireren. 
 
Speciaal voor jullie als vereniging hebben wij een kortingsactie. De entreeprijs is dan € 2 p.p  
ipv € 5 bij de Hortus Alkmaar of dan € 3 p.p  ipv € 7,50 bij de Uithof Den Haag. Vanaf 10 
kaarten sturen wij ze op naar het aangegeven adres. 
 
Groepskaarten met korting tot vijf personen zijn via de website te bestellen. 
 
Voor meer informatie of het bestellen van kaarten kan naar info@gaafgroen.nl gemaild 
worden. 
 
Wij staan ook open voor jullie wensen en ideeën. Als jullie de vereniging op de beurs in het 
zonnetje willen zetten of iets speciaals willen doen voor een aantal leden kan dat ook altijd. 
 
Wij zouden het ook erg leuk vinden als jullie onze poster op willen hangen. De poster kan in 
A4- en A3-formaat van onze website gedownload worden. Wij sturen u ook graag een poster 
toe. 
 
We hopen jullie te mogen verwelkomen op één van onze evenementen! 
 
Gaaf Groene groetjes, 
 
Bea en Lisa 
 
Gaaf Groen 
Samenweid 35 
1935AZ Egmond-Binnen 
T: 06 33 098 303 
I: www.gaafgroen.nl 
E: info@gaafgroen.nl 
 


