
Bowdoin Geneva Farmers’ Market 2012 – Calendário e eventos especiáis 
 

28 de Junho – Healthy Summer Kick-off Event  
Incio seazonal de uma forma traditional   com musicas, vendedores vários, pinturas, jogos, etc.  

 

5 de Julho  

 

12 de Julho – Family Fun Market 
Acompanhar de perto a destribuição de cupões de WIC FM. O Mercado vai concentrar nos jogos 

para as crianças e vai dedicar esforços espécificos para trazer as familias em WIC para o mercado – 

os mágicos e/ou clinica de Ursos de pelúcia irá ser  divertido nesse dia! O giz de pintar nas ruas é 

sempre uma grande opção se o podemos conseguir 

 

19 de Julho 

26 de Julio 

2 de Agosto 

 

9 de Agosto – Senior Day 
Assim como aconteceu em 2010, esse evento especial tem como objectivo alcançar a população 

sênior na vizinhança, esperando prover transportes e pontos de accesso para outros recursos de 

comunidade importantes para apoiar os residentes mais velhos.   

 

16 de Agosto 

23 de Agosto 

 

30 de Agosto – Back-to-School Block Party 
Antes do fim de semana do dia do Trabalhador (Labor Day weekend) este evento será uma 

oportunidade para alcançar as famílias na Bowdoin Geneva justo antes de que as crianças voltam à 

escola de Outono. Nós esperamos  ter presentes, prêmios, jogos e músicas. 

 
6 de Setembro  

13 de Setembro  

20 de Setembro  

 

27 de Setembro – Harvest Festival 
Terminar os eventos desta temporada de uma forma tradicional com músicas, pinturas, jogos, etc. 

 

Late Season: 
A estrutura do Mercado para o més de Outubro é destinado para estender oportunidades de acesso 

para os redidentes de Bowdoin Geneva reconhecendo os desafios de fim-de-estação de produção, 

imprevisibilidade do tempo, e a falta de empregados juvenis. Como tal, os mercados no Outubro 

serão pequenos na escala e confiarão sobre a força da nossa sociedade com TTOR City Harvest com 

a particular enfoque no uso dos catões de WIC e Cupõess de Nutrição de Mercado de Agricultores 

Seniores que vencem no dia 31 de Outubro de 2012. 

 

04 de Outubro - TTOR City Harvest ONLY 

11 de Outubro - TTOR City Harvest ONLY 

18 de Outubro -  TTOR City Harvest ONLY 

25 de Outubro -  TTOR City Harvest ONLY 


