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Nieuwsbrief Amelis’Hof april 2017 

 
We organiseren dit jaar allerlei activiteiten op de tuinderij. Hieronder geven we u een 
overzicht. Er zullen in de loop van het seizoen nog wel veranderingen plaatsvinden.  
Houdt daarom facebook goed in de gaten! 
 
Zaterdag 29 april; tuinwinkel Amelis’Hof & bloempluktuin weer open & extra 
activiteiten!! 
Zaterdag 29 april van 10.00-15.00 uur liggen de smakelijkste verse groenten en kruiden 
weer op de marktkraam, te weten rabarber, raapsteel, radijs, Sint Jansbosui, bosknoflook. De eerste veldboeketten kunnen worden 
geplukt! 
Rondleiding & de imker; 
14.00 uur, rondleiding door tuinder Michel Smits 
15.00 uur, bijenlezing door imker Marius Woensdregt van www.deguldenraat.nl 
Zaterdag 29 april; Middeleeuwse kookworkshop  
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 17.30 uur 
Prijs: € 50,- incl. biologisch hapjes, eten en drinken 
Aanmelding: www.devrolickecockinnen.nl 
Fête de la Nature zaterdag 20 mei 
We doen mee met dit natuurfestival d.m.v. rondleidingen door tuinder Michel, tuincoach Oscar en imker Marius. Er is een terras met 
thee/koffie. Meer informatie volgt. 
Tuindiners; donderdag 25 mei, 29 juni, 31 augustus 
Lekker buiten eten op de Amelis’Hof. Met de (h)eerlijke oogst van de tuin wordt een bijzondere vegetarische maaltijd gekookt, 
bestaand uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en wat lekkers bij de koffie/thee na het eten. Het kampvuur brandt, de tuin groeit en 
bloeit: een prima recept voor een gezellig diner. ’s Ochtends nog in de grond, ’s avonds op het bord. 
Reserveer tijdig, het tuindiner vindt alleen plaats als er minimaal 8 inschrijvingen zijn. 
Data: donderdag 25 mei, 29 juni, 31 augustus  

Tijd: 18.00 - 20.15u 
Tip: Op deze avonden is er vanaf ca. 20.30 u live muziek in het Stayokay-café! 
Prijs: € 23,50 inclusief een drankje en koffie/thee. 
Aanmelding: Sacha Husken info@zoetzenzatie.nl | 06 47 418 468 
Afwaskorting: als je na het eten helpt met de afwas, krijg je € 3,50 korting. Alleen op aanmelding, maximaal 3 mensen. 
High Tea in het groen; woensdag 17 mei, 21 juni, 23 augustus 
Bijkletsen in het groen van de Amelis’Hof onder het genot van kopjes thee en (h)eerlijke lekkernijen. De zoete en hartige hapjes 
worden zoveel mogelijk bereid met producten die vers geoogst zijn maar ook de klassieke scones ontbreken natuurlijk niet.  
Wil je op een andere dag van de High Tea genieten en bestaat je gezelschap uit meer dan 10 personen? Vraag naar de mogelijkheden! 
Reserveren wordt aanbevolen. 
Data: woensdag 17 mei, 21 juni, 23 augustus 
Tijd: 14.00 - 16.30 u 
Prijs: € 17,50 (thee naar keuze, 7 verschillende zoete en hartige lekkernijen) 
Tip: De tuinwinkel is op woensdagmiddag open! 
Aanmelding: Sacha Husken info@zoetzenzatie.nl | 06 47 418 468 

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, om 18.30 gaan we aan tafel. Vrijdag 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. 
Duurzaam hoveniersbedrijf  
Een van onze trouwe vrijwilligers is een kleinschalig en duurzaam hoveniersbedrijf in Utrecht gestart:  
De Groene Orde. De Groene Orde is gespecialiseerd in het samen met de eigenaar werken in de tuin, maar kan kleinere klussen ook 
zelfstandig uitvoeren. De drijvende kracht achter deze onderneming is Noor, die wij kennen als een harde werker en een betrouwbaar 
en gezellig persoon. Wij ondersteunen dit mooie initiatief en bevelen De Groene Orde dan ook van harte aan! Kunt u wel wat hulp en 
inspiratie gebruiken in uw tuin, kijk dan eens op www.degroeneorde.nl. 
Charmante, robuuste buitenlocatie 
Onze prachtige, inspirerende buitenlocatie is gelegen in het parkbos van landgoed Oud Amelisweerd direct aan de Kromme Rijn op een 
steenworp afstand van Utrecht. De tuinderij leent zich uitstekend voor een stoer bedrijfsuitje, een fuif, familiereünie of ander feestelijks 
voor max. 40 personen. Trotseer de elementen en ga “back to basic”! Dat kan heel actief, door zelf te oogsten, stoken en koken of 

bloemen te plukken. Of je kunt je heerlijk laten verwennen door het lekkers van cateraars Monique Polman (Zuid-Europese keuken) en 
de Vrolicke Cockinnen (middeleeuwse banketten) of de Veldkeuken. Bij iedere activiteit op de tuinderij hoort een korte rondleiding 
waarbij we o.a. vertellen over de tuinderij, de verse producten van het land en de geschiedenis van het landgoed. 
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Agenda 

 
DATUM     ACTIVITEIT                                           TIJD  
Zaterdag 29 april Opening Tuinwinkel met diverse activiteiten 10.00-15.00 uur 

Zaterdag 29 april Middeleeuwse kookworkshop 14:00-17.30 uur 

Zaterdag 20 mei Fête de la Nature|Open Dag 10.00-15.00 uur 

Woensdag 17 mei High Tea in het groen 14.00-16.30 uur 

Donderdag 25 mei Tuindiner 18.00-20.15 uur 

Vrijdag 2 juni        Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Woensdag 21 juni High Tea in het groen 14.00-16.30 uur 

Donderdag 29 juni Tuindiner 18.00-20.15 uur 

Vrijdag 7 juli         Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Vrijdag 4 augustus          Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Zaterdag 12 augustus Pont v.h.Landschap meert aan; thee en een rondleiding 14.00-16.00 uur 

Woensdag 23 aug  High Tea in het groen 14.00-16.30 uur 

Donderdag 31aug Tuindiner 18.00-20.15 uur 

Vrijdag 1 september Amelis’Hof Aanschuiftafel 18.00-20.30 uur 

Zaterdag 9 september Open monumentendag 10.00-15.00 uur 

 


