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Nu de vakantieperiode ten einde loopt, gebeurt er weer van alles. Even een overzicht van activiteiten 
waar De Parkse Gaard bij betrokken is. 
Het is leuk als mensen zin hebben om langs te komen op één of, wie weet, twee of, waarom niet, 
meer van deze gelegenheden. Dan zien we elkaar. 

 
Marktje op de Landerij  De Park op Akkerrandendag. Van 10- 15 uur. 
www.gelderseroutes.nl/nl-nl/rd/fietsen-langs-bloemrijke-gras-en-akkerranden 

 
Vrijetijdsmarkt in Dorpsstraat Elst. Van 13 tot 17 uur.  
www.vrijetijdsmarktoverbetuwe.nl 

 

Oogstfeest van de Voedselbossen in De Park én  
de officiële opening van de Santackergaard. 

Hier pakken we met de voedselbossen ( Cidergaard, Ecovredegaard, Parkse Gaard en 
Santackergaard) gezamenlijk uit onder het motto ‘Proef de natuur’. 
We bieden lekkere voedselboshapjes aan om te proeven, waarin ook gebruik gemaakt wordt van 
andere producten van lokale herkomst. Er zijn allerlei workshop zoals: fruit bewaren, tekenen naar 
de natuur,  cider maken, de geschiedenis van de Eldensche Blauwe (pruimensoort) en pesto maken. 
Plus muziek, bijenstand en nog meer. 
Om 15 uur treedt wethouder Wijnte Hol aan om de Santackergaard officieel openen.  

Tijd: van 14  tot 18 uur.  
Locatie: 1ste Weteringsewal, schouwpad naast nr. 5, 6661NB Elst (voormalige proefboerderij 
de Santacker). Pad langs watergang aflopen. 

                            Voor wie met de auto komt: te bereiken vanaf parkeerplekken bij Landerij De Park, 500m lopen.  Volg 
de borden. Kom bij voorkeur met de fiets! 
Iedereen is welkom. Honden mogen bij het hek blijven. Deelname aan de activiteiten is gratis,  
een vrije bijdrage is welkom. Voor de minder mobiele mensen is de Wombat beschikbaar! 
Meer informatie: Leo Starink. Tel 06 37403725, info@santackergaard.nl 
Zie ook bijgevoegde poster . 

 
Foot&Food festival. Op het Festivalterrein in De Park. Van 15 tot 22 uur. 
https://parklingezegen.nl/events/foot-food-festival-2018/ 

 
 
 
Op 25 augustus is natuurlijk weer de inloopmiddag op de Parkse Gaard, van 14 – 16 uur. 
Op 17 augustus van 14-15.30 uur, kan iedereen die wil handpeertjes plukken. Aan de Wuurde in Elst. 
Dit wordt georganiseerd door de SOGN, de stichting achter de Parkse Gaard, die een kleine bijdrage 
van 25 cent per kilo vraagt voor de stichting. https://overbetuwegroennatuurlijk.nl. 
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