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We organiseren ook dit jaar activiteiten op de tuinderij. Hieronder geven we u een overzicht.
Er zullen in de loop van het seizoen nog wel veranderingen plaatsvinden.
Houdt daarom ook facebook goed in de gaten!
Zaterdag 27 april; tuinwinkel Amelis’Hof & bloempluktuin weer open!!
Zaterdag 27 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. Er zijn nog niet heel veel plukbloemen, maar dat kan
snel veranderen! De eerste alliums zijn gesignaleerd en ook de gele wede staat bijna te bloeien.
Openluchtexpositie tuinderij Amelis’Hof 11 en 12 mei (12u-18u)
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei stellen zeven kunstenaars hun werk tentoon op Amelis’Hof. Hun werk is zeer divers, zowel qua
materiaalgebruik als qua uitingsvorm. Maar voor alle kunstenaars zijn natuurlijke vormen en materialen een belangrijke
inspiratiebron.
De fraai gelegen historische moestuin in Oud Amelisweerd, waar de kunstenaars zich allen mee verbonden voelen, is voor hen een
logische plek om hun kunst te tonen. In en aan de monumentale schuur, in de historische kas en buiten op het land treft u
keramische en bronzen sculpturen en vazen, abstracte foto’s, objecten en gebruiksvoorwerpen van gejutte materialen
(objects trouvés) ‘left overs’, schilderijen, vilten sjaals en tekeningen
Tuinders Mariëlle Dings en Michel Smits van de Amelis'Hof openen de feestelijke expositie op zaterdag 11 mei om 12 uur. Het trio
Las Musicas zorgt voor zomerse Spaanse klanken om de opening te omlijsten. Daarna start de expositie die twee dagen te
bezichtigen zal zijn.
Tuindiners
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: zondagen 26 mei, 30 juni, 28 juli
Tijd: 18.00 - 20.15u
Prijs: € 27,50 inclusief een drankje en koffie/thee.
Aanmelding: Sacha Husken info@zoetzenzatie.nl | 06 47 418 468 of kijk opwww.zoetzenzatie.nl
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 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september.
Verven met planten
Ook dit jaar werken we weer samen met viltster Inge van Inge van Oudenallen van Studio Namenia. Dit bedrijfje staat voor eerlijke
viltproducten van 100% wolvilt. Handgemaakt en geïnspireerd op de natuur. Inge gaat twee workshops plantaardig verven geven
op de tuinderij, op woensdag 17 april , zaterdag 25 mei en zaterdag 22 juni en woensdag 3 juli van 10.00-14.00 uur.
Kijk vast een op www.studionamenia.nl.
Activiteiten Agenda

WAT

TIJD

Woensdag 17 april

workshop plantaardig verven

10.00-14.00 u

Zaterdag 27 april
Zaterdag 11 en
zondag 12 mei

Tuinwinkel weer OPEN!
Expositie Amelis’Hof

10.00-15.00 u
12.00-18.00 u

Zaterdag 25 mei

workshop plantaardig verven

10.00-14.00 u

Zondag 26 mei
Vrijdag 7 juni

tuindiner
aanschuiftafel

18.00-20.15 u
18.00-20.00 u

Zaterdag 22 juni

workshop plantaardig verven

10.00-14.00 u

Zondag 30 juni
Woensdag 3 juli

tuindiner
workshop plantaardig verven

18.00-20.15 u
10.00-14.00 u

Vrijdag 5 juli

aanschuiftafel

18.00-20.00 u

Zondag 28 juli
Vrijdag 2 augustus

tuindiner
aanschuiftafel

18.00-20.15 u
18.00-20.00 u

KOSTEN
€ 65,- p.p. inclusief alle materialen, koffie/thee en iets
lekkers.
Gratis Openluchtexpositie landgoed Amelisweerd
Kunst en zomerse horeca op Utrechtse bostuinderij
Amelis’Hof
€ 65,- p.p. inclusief alle materialen, koffie/thee en iets
lekkers.
€ 27,50 p.p. Drankjes niet inbegrepen
Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.
€ 65,- p.p. inclusief alle materialen, koffie/thee en iets
lekkers.
€ 27,50 p.p. Drankjes niet inbegrepen
€ 65,- p.p. inclusief alle materialen, koffie/thee en iets
lekkers.
Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.
€ 27,50 p.p. Drankjes niet inbegrepen
Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.

