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Donderdag 28 april; opening informatiepunt bij Moa|Veldkeuken  
Donderdag 28 april wordt het informatiepunt geopend. 
Programma: 

15.00 uur           Inloop, drankje en hapje 
15.30 uur           Een vertelling van Vincent Bijlo 
                         Openingswoord wethouder Geldof en toast 
Vanaf 15.45 uur  Een kijkje in het koetshuis, informatiecentrum en tuin  
                         Hele middag; muziek, dj bakfiets én landgoedmarkt, met van alles wat  
                         het landgoed te bieden heeft. 
Zaterdag 30 april; tuinwinkel  Amelis’Hof & bloempluktuin weer open & extra activiteiten!! 
Zaterdag 30 april van 10.00-15.00 uur liggen de smakelijkste verse groenten & kruiden  
weer op de marktkraam, te weten rabarber, raapsteel, radijs, bosui, bosknoflook. De eerste veldboeketten kunnen worden geplukt! 
Het informatiepunt bij Moa/Veldkeuken is officieel geopend en daarom organiseren we zaterdag 30 april extra activiteiten. 
Rondleiding  & lezing & groene pannenkoekjes maken voor kinderen; 
14.00 uur, rondleiding door tuinder Michel Smits 
15.00 uur, bijenlezing door imker Marius Woensdregt van www.deguldenraat.nl 
12.30-14.00 uur, doorlopend: Pluk je pannenkoek; kom bakken en proeven van groene look zonder look pannenkoeken 
Nienke van de Berg van Studioraap.nl neemt je graag mee op wild pluk avontuur! voor kleine en grote natuurlijke fijnproevers  
v.a. 8 jaar - jonger met begeleiding| kosten: 2 euro per pannenkoek. Smaakt dit naar meer?  
Dan houden we je op de hoogte van nieuwe wild pluk avonturen.   
Middeleeuwse kookworkshop zaterdag 21 mei 
Koken doe je met al je zintuigen. Voel, proef, ruik, kijk en geniet! 
De kookworkshop van de Vrolicke Cockinnen is de ideale plek om een dag lekker te ontspannen, weg van de moderne wereld.  
In goed gezelschap lekker bezig zijn met puur, eerlijk eten. Daarnaast vertellen we je alles over middeleeuwse ingrediënten,  
tafeletiquette en de invloed van het (bij)geloof op de dagelijkse maaltijd. 
Locatie: Tuinderij Amelis’Hof 
Tijd: van 14:00 uur tot 19:00 uur 
Prijs: 70,- incl. biologisch hapjes, eten en drinken 
Aanmelding: www.devrolickecockinnen.nl 
Fête de la Nature|OPEN DAG zondag 22 mei 
Programma  
13.00 en 16.00 uur rondleiding door tuinder Michel Smits 
14.00 uur en 16.00 uur rondleiding door Oscar de tuincoach Hij vertelt over zijn boek “Shit Happens’; Amelis’Hof zorgt niet 
alleen voor gezonde groenten, maar is ook een inspiratiebron voor gezonde organisaties 
15.00 uur een lezing door Marius de imker|www.deguldenraat.nl 
Doorlopend:  
Koken met De Vrolicke Cockinnen. Tegen kleine vergoeding Héérlijke Historische Hapjes eten. 
Zelf Pizza maken in de leemoven voor kinderen, kosten € 2,50 per pizza 
Groenteverkoop 
Terras met thee/koffie en taart  
Dag van de kunstenaar  zaterdag 28 mei  
Zaterdag 28 mei is het Dag van de Kunstenaar en wordt er een atelierroute uitgezet over het landgoed georganiseerd door het 
MOA zie verder www.moa.nl. 
Kunstenaars Kaat Suringa, Rhodé Bouter, Natalia Ossef en Margaret van  Bekkum exposeren buiten op de tuinderij of in de kas, 
schuur of het boshuisje. 
Kaat Suringa: "Als ik de volle maan zie, voel ik aantrekking en vreugde. Ik wil dan dat dat gevoel me bijblijft. Datzelfde ervaar ik 
als ik schilder wat ik schilder. Wat me buiten aantrekt schilder ik naar binnen. Zoiets is het."| www.dutchartpainter.com 

Rhodé Bouter: Rhodé Bouter is de hoffotograaf van de Amelis'Hof. Ze zoekt de verstilling in het detail|www.maniavanalles.nl  
Natalia Ossef: De schilderijen van Natalia Ossef zijn gebaseerd op oude foto’s, zwart-wit ansichtkaarten met een beetje kleur en 
afbeeldingen uit oude tijdschriften. Persoonlijke afbeeldingen van anderen die zij met olieverf op doek helemaal eigen maakt.  
Zo creëert ze haar eigen identiteit aan de hand van de identiteit van anderen.|www.nataliaossef.nl 
Margaret van Bekkum: “Work and life is inspired by the diversity of our surroundings, cultural heritage in nature and 
architecture. This inspiration gives me a passion for creating. 
The design expresses the beauty of the process of trusting your eyes, hart and hands. Exploring new options is a constant 
source of inspiration which I would like to share with you. 
Felting is a old traditional proces, my incentive is to bring this old traditional proces into the 21e century, blend with copper or a 
blend of wool.”| www.margaretvanbekkum.com 
Kookworkshops met Studio Raap!  
Kookworkshops op Amelis’Hof met Nienke van de Berg van Studio Raap. 
Kinderen 
woemiddag 11 mei van 15.00-17.30 u| aan tafel met ridder Amelis; koken en eten zoals ze dat in de tijd van Amelis deden (vol) 

woemiddag 25 mei van 15.00–17.30 u | koken voor Koning Napoleon; koken en eten zoals ze dat in de tijd van Napoleon deden  

Kosten: 18 euro per kind ( vanaf 8 jaar)| aanmelden via nienke@studioraap.nl| facebook.com/studioraap 
 
Volwassenen| Wat de grond ons schaft; voor natuurlijke fijnproevers v.a. 18 jaar 
Workshops: 
Woensdag 11 mei van 18.30 – 21.00 uur| Thema 1: eet de lente – ijsheiligen| kosten: 30 euro p.p. 
Woensdag 22 juni van 18.30 – 21.00 uur| Thema 2: proef de zomerkosten| 30 euro p.p. 
Woensdag 28 september van 18.30 – 21.00 uur| Thema 3: proef de herfst| kosten: 30 euro p.p. 
Woensdag 19 oktober van 18.00 – 20.00|Wecken: leer wecken en bewaar je (winter)oogst nog langer| kosten: 25 euro p.p. 
 
Aanmelden via nienke@studioraap.nl| facebook.com/studioraap 

http://www.dutchartpainter.com/


Samenwerking met het Moa  
Ook dit jaar komen er weer schoolklassen naar de tuinderij, in totaal zo’n 700 kinderen! 
MOA SCHOOL heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld bij de nieuwe tentoonstelling ‘Natura Artis Magistra’. Leerlingen van 
groep 5 en 6 van basisscholen in Bunnik en Odijk en Zeist doen op school voorbereidende lessen en bezoeken daarna MOA voor 
een museumles. De ochtend wordt afgesloten met een atelieropdracht op Amelis’ Hof. 
 
Aanschuiftafel/ la dolce vita  
Vanaf juni houden we weer op vrijdagen de Aanschuiftafel; voor tuinhulpen, winkelklanten, pergoladeelnemers en verder 
iedereen die zin heeft op de tuinderij te eten. Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor ongeveer 4 personen.  
Zo maken we van de lange marktkraam een mooi buffet van allerlei lekkers.  
Verzamelen om 18.00 uur op de tuinderij. Vrijdag 3 juni| 1 juli| 5 augustus| 2 september. 
Agenda 

DATUM                 ACTIVITEIT                             TIJD  
Donderdag 28 april Officiële opening informatiepunt Amelisweerd 14.00-17.00 uur 

Zaterdag    30 april Opening Tuinwinkel met diverse activiteiten 10.00-16.00 uur 

Woensdag  11 mei Kookworkshop voor kinderen; Aan tafel met ridder Amelis, 15.00-17.30 uur 

Woensdag  18 mei Kookworkshop Studio Raap! open inschrijving 18.30-21.00 uur 

Zaterdag    21 mei Middeleeuwse Kookworkshop open inschrijving 14.00-19.00 uur 

Zondag      22 mei Fete de la Nature|Open Dag 13.00-17.00 uur 

Woensdag  25 mei Kookworkshop voor kinderen; Koken voor Koning Napoleon 15.00-17.30 uur 

Zaterdag    28 mei Dag van de kunstenaar 10.00-15.00 uur 

Vrijdag        3 juni  Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Woensdag  22 juni Kookworkshop Studio Raap! open inschrijving 18.30-21.00 uur 

Vrijdag         1 juli Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Vrijdag         5 aug Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Vrijdag         2 sep Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Woensdag  28 sept Kookworkshop Studio Raap! open inschrijving 18.30-21.00 uur 

Zondag        2 okt Amelis’Hof Pompoenoogstfeest 14.00-17.00 uur 

Woensdag  19 okt Kookworkshop Studio Raap! open inschrijving 18.30-21.00 uur 

 
 


