Ontdek de Mysteries van
Amelisweerd-Rhijnauwen

Jouw feest in de natuur!

Op 1e Pinksterdag opent Vincent Bijlo deze feestelijke dag op Het Vogelnest voor jong en oud.
Met onder meer boomklimmen, een kindercircus, natuurknutselworkshops, kleuterspeeltuin en
mysterieus koken kunnen kids en volwassenen zich op het terrein vermaken.
Maar je kan Amelisweerd en Rhijnauwen ook verder ontdekken door op pad te gaan met
grote kenners van het gebied! Beleef Fort Rhijnauwen met boswachters, ga met gidsen langs de
natuur, het eetbare landschap, de cultuurhistorie of ontdek jezelf met een natuurwandelcoach.
Na deze dag heeft dit mooie gebied geen geheimen meer voor jou.

Op ‘Het Vogelnest’

Het Vogelnest
Theehuis
Rhijnauwen
pannekoeken
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Opening op Het Vogelnest met Vincent Bijlo
Mysterieuze kleuterspeeltuin (groep 1 t/m groep 4)

MOA

Natuur- en cultuurexcursie met Bea Groen
Boomklimmen voor kids
Doorlopende tovenaar- en heksenworkshops
Mysterieus koken met De Kinderkooktuin

De Zonnewijzer

de Veldkeuken

Fototentoonstelling ‘Schatten van Amelisweerd’ Bea Groen
Kids: bouwen aan nestkasten voor op Het Vogelnest
Kindercircus: open piste (DIEDOM)

Financieel mogelijk gemaakt door:

Eetexcursie ‘Eetbaar Landschap’ Christien Hidding
Ontdek jezelf met wandelcoaching (individueel)
Afsluit ceremonie met Annemieke Wiercx (Way of Nature)

Soesa (Stichting Onderzoek en Educatie
Stad en Amelisweerd)

Start vanaf De Veldkeuken

BIJ DE BUREN

• Stiltewandeling met Philip Engelsman (WeCeremonie)
9.15 uur
• Ochtendexcursie naar bijzonder plekken als het Trapezium,
Engelse Werk, Achterbos met rentmeester Joop Spaans
10.00 tot 11.30
• Storytrail: een theaterwandeling
10.30 à €17,50 p.p., aanmelden op site Storytrail

Boerderij De Zonnewijzer

• Rondleiding voor jong en oud, met aansluitend pony
borstelen, kalfjes de fles geven en kalfjes knuﬀelen.

10.30 & 13.30

11.45 tot 12.45 à €1,50 p.p. Reserveer je flesje,
aanmelden via mail: meevanleeuwen@hotmail.com

MOA (Museum Oud Amelisweerd)

11.00 tot 17.00
• Ontdek het nu weer zichtbare raadselachtige muurbehang en bezoek de tentoonstelling:
Natura Artis Magistra, op natuur geïnspireerd werk van drie kunstenaars.

Theehuis Rhijnauwen

24

Fort Rhijnauwen

Rhijnauwenselaan 9a, 3981HH Bunnik

• Ontdek de geschiedenis en de natuur bij Fort Rijnauwen,
de boswachter van Staatsbosbeheer leidt je rond.

Pinkster
zondag
mei 2015

Voor iedere natuur- en cultuurliefhebber wat wils. Vier dit feest met ons. Tot zondag!!!

Fort Rhijnauwen

Gratis entree
op het
Vogelnest

10.00 tot 21.30

• Pannenkoeken eten, ezels voeren en geitjes aaien

fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com

Aanjagers:
Marcel Clewits (initiatief en co-creatie)

Bea Groen
beagroenamelisweerd.jouwweb.nl
Jos Kloppenborg
Vrienden van Amelisweerd
Marianne Koopman
Jaklien van Middelaar
De Kinderkooktuin
Barbe Messing
(co-creatie en communicatie)

