Informatie voor Vrienden van Voedselbos Hilkensberg
Bezoeken en oogsten
Als vriend kun je ook het niet publiekelijk toegankelijke deel van het voedselbos op afspraak bezoeken en
natuurlijk voedsel oogsten. In de beginperiode zal dat beperkt zijn maar in de loop van het jaar en in de
loop van de jaren wordt dat steeds meer. Een grote variëteit aan vruchten, groenten, kruiden, noten,
eetbare bloemen, sierbloemen, zaden, enz.
Prijzen
De prijzen van de producten worden vastgesteld op basis van de prijzen voor de reguliere groenten, fruit en
andere producten in de supermarkt. Je kunt de oogst per keer afwegen en betalen. Koffie en thee is 1 euro
en het fruit & de noten die je tijdens je bezoek plukt & meteen opeet, zijn gratis.
De activiteiten die we organiseren voor vrienden zijn gratis of we vragen een kleine bijdrage als we zelf
kosten maken. Daarnaast krijg je 50% korting op de recreatieve activiteiten zoals de pluk- &
proefwandelingen, de kookworkshops en de yoga of bosbaden (Shinrin Yoku) sessies.
Communicatie
Vrienden van het voedselbos ontvangen eerst per kwartaal en later vaker een Vriendenmail en hebben
toegang tot het besloten deel van het voedselbos en straks het besloten deel van de website. In de mail en
op de website kun je o.a. lezen wat je in het voedselbos kunt zien, proeven, beleven en oogsten.
Openingstijden
Het Voedselbos is vanaf 20 maart tot 20 oktober geopend. Doordeweeks zijn we te bezoeken van 10:00 tot
17:00 uur en in het weekend van 11:00 tot 17:00 uur.
Persoonlijk
Je vriendschap met het voedselbos is persoonlijk. In overleg kun je wel een introducé meenemen.
Betaling
Voor 45 euro ben je een jaar lang ‘Vriend van Voedselbos Hilkensberg’ (één persoon). Je kunt het bedrag
overmaken naar NL93 TRIO 0788 8220 55 ten name van EDSP ECO onder vermelding van ‘Vriend van
Voedselbos Hilkensberg’. (Voor 2 personen van 1 huishouden betaal je 75 euro). Stuur ons voor de
zekerheid ook een e-mail met je contactgegevens. Meer informatie is te vinden via de volgende
webpagina: https://hilkensberg.org/vrienden
Steun voor het voedselbos
De steun van Vrienden is van groot belang voor het voedselbos. Zonder deze steun zouden we het
voedselbos niet goed kunnen realiseren en onderhouden. Dank ook mede namens de bomen, struiken,
planten en dieren in het voedselbos. We zitten nog in een opstartende fase, de informatie in dit formulier
kan nog veranderen.
Overige informatie
We hebben een zeer uitgebreid document opgesteld met alle informatie over ons voedselbos inclusief een
handige kaart met de locatie van al onze planten. Als je op de kaart op een specifieke plant klikt met je
muis, dan wordt onze website geopend en krijg je alle informatie over de desbetreffende plant te zien.
https://hilkensberg.org/plan
https://hilkensberg.org/kaart

