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Zaterdag 25 april; tuinwinkel Amelis’Hof & bloempluktuin weer open!!
Zaterdag 25 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.
I.v.m. het coronavirus kunnen maximaal drie mensen tegelijk boodschappen doen. Er komt een
route zodat mensen die aankomen en vertrekken elkaar niet in de weg lopen en 1,5 meter afstand
kunnen houden. Betalen alleen met pin.
De tuinder en haar oudste dochter bemannen de groentekraam. Wij mogen dan dus ook dichter bij elkaar komen tijdens het werk,
wellicht goed om te weten!
Bloemen plukken
De eerste bloemen kunnen worden geplukt. Wede, vergeet mij nietjes en de ossetong staan al te bloeien!
De tuin is groot genoeg om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Openingstijden tuinwinkel:
zaterdag 10.00-15.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur
Aanschuiftafel/ la dolce vita
Vanaf juni start de Aanschuiftafel; voor tuinhulpen, winkelklanten, pergoladeelnemers en verder iedereen die zin heeft op de
tuinderij te eten. Verzamelen om 18.00 uur op de tuinderij met je lekkerste hapje voor ongeveer 4 personen.
Data vrijdag 5 juni, 3 juli, 7 augustus, en 6 september. Dit alles onder voorbehoud.
Als de coronamaatregelen nog van kracht zijn gaan de Aanschuiftafels niet door.
Openluchtexpositie tuinderij Amelis’Hof 10 en 11 oktober (12u-18u)
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober stellen een aantal kunstenaars hun werk tentoon op Amelis’Hof.
We gaan ervan uit dat de situatie dan weer is genormaliseerd. Meer informatie over de expostie U ontvangt u tijdig.
Tuindiners uitgesteld
Lekker buiten eten op de Amelis’Hof. Met de (h)eerlijke oogst van de tuin wordt een bijzondere vegetarische maaltijd gekookt.
De tuindiners zijn vooralsnog uitgesteld. Wellicht komen we later in het seizoen met data waarop u weer op de tuinderij kan
dineren.
Uilebaard kuikens
Op dit moment worden 12 Uilebaard eitjes uitgebroed door de broedmachine. Uilebaard kippen behoren tot een oud ras dat
vroeger veel op buitenplaatsen werd gehouden. Eind april hopen we dat de meeste eitjes uitkomen. Ze moeten dan een paar
weken onder een warme lamp, daarna nog een aantal weken in een iets groter hok. Na een week of acht kan je de hanen van de
hennen onderscheiden en kunnen de hennen naar de grote kippen, hun moeders, waar ze dan geleidelijk aan elkaar kunnen
wennen.
Activiteiten Agenda

Vrijdag 5 juni
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 7 augustus
Zaterdag 10 en
zondag 11 oktober

WAT
aanschuiftafel (onder
voorbehoud)
aanschuiftafel (onder
voorbehoud)
Aanschuiftafel (onder
voorbehoud)
openluchtexpositie

TIJD
18.00-20.00 u
18.00-20.00 u
18.00-20.00 u
12.00-18.00
uur

Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.
Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.
Neem je lekkerste hapje en een drankje mee voor
ongeveer 4 personen. Samen eten aan lange tafels.

