Hoe cool … noten rapen voor het goed doel!
Een ruwe schatting leert ons dat er in de Druivenstreek 5000
okkernotenbomen staan.
De meeste noten van deze bomen worden niet geraapt en gaan verloren.
Daarom hebben wij de vzw Noot-Nut opgericht.
We verzamelen de noten en laten er olie van persen.
Per kilogram noten ontvangen we daarvoor een vergoeding.
De opbrengst hiervan willen we schenken aan het goede doel. Dit jaar
kozen we voor "De Berken" in Overijse. Dit is een dagcentrum voor
volwassenen met een mentale beperking. Zij willen dit geld gebruiken om
hun snoezelruimte op te knappen. De gasten van de Berken zullen ook zelf
(een deel van) de okkernoten kraken.
Er hebben al 50 mensen toegezegd om hun noten te schenken maar als je nog mensen kent die een
notenboom hebben, mag je hen deze informatie zeker bezorgen. We willen ook via de
facebookpagina “Noot-Nut” zoveel mogelijk mensen oproepen om hun okkernoten te schenken.
En hoe doe je dat dan, okkernoten schenken?
Vanaf 6 oktober zullen op onderstaande plaatsen zakken liggen waarin je de okkernoten kan
afleveren met bijhorend kaartje (met uw identificatiegegevens) om aan de zak te bevestigen. Dat is
nodig omdat de noten moeten kunnen worden getraceerd aangezien ze in de voedselketen komen.

Bloemen: Amor Illy's

De Peuthystraat 2

Huldenberg

https://amorillys.be/

Johan Deconinck (na afspraak)

Biezenstraat 20

Loonbeek

johan-deconinck@telenet.be

Lounge Café: Baratee

Beekstraat 1

Neerijse

www.baratee.be/

Eetcafé: De Plataan

Leuvensebaan 362

S-A-Rode

www.axismundi.be

Spar

Leuvensebaan 46A

Ottenburg

www.spar.be/winkels/spar-ottenburg

Wijnwinkel/Aperobar: Holar en Isca

Gemeenteplein 31

Hoeilaart

www.holar-isca.be/

Kaffee: De Hopnar/Hof van Melijn

Melijndreef 6

Tervuren

www.facebook.com/dehopnar/

Traiteur Obergine

Merenstraat 37

Duisburg

www.obergine.be/

De Berken

Schavei 70

Overijse

www.deberken.be/

Roomijs: Leemveldhof

Leemveldstraat 43

Tombeek

www.facebook.com/people/t-Leemveldhof/

Herberg: Het Klein Verzet

Bollestraat 1

Terlanen

www.tkleinverzet.vlaanderen/

Praktische informatie over de manier waarop de noten bewaard en verzameld moeten worden, kun
je vinden op onze facebookpagina en onze website www.Noot-Nut.be (de website zal waarschijnlijk
midden oktober wordt gelanceerd). We verzoeken je vriendelijk deze richtlijnen strikt te volgen.
Enkel noten die op de juiste manier verzameld zijn, kunnen immers worden gebruikt.
Als je nog vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

v.u.: Sonia Van Laere, 0496 50 80 80

