
Ontdek de Mysteries van
Amelisweerd-Rhijnauwen

Jouw feest in de natuur!

Beleef de natuur op Het Vogelnest! Klim in een hoge boom, 
ontdek je talent in het kindercircus, leer vuur maken zonder 
lucifers of schuif aan om prachtige natuurknutsels te maken 
tijdens ons brede aanbod van workshops!
 
Fête de la Nature is een beleving voor jong en oud! Want je kunt Amelisweerd en 
Rhijnauwen verder ontdekken door op pad te gaan met experts op het gebied van 
natuur. Beleef het fort met de boswachter, laat je inspireren door een gids tijdens een 
prachtige wandeling of ga op zoek naar je innerlijke kracht met een natuurwandelcoach.
 
Na deze dag heeft dit prachtige natuurgebied geen geheimen meer voor jou! Dus kom 
het ontdekken tijdens Fête de la Nature op Het Vogelnest!

Tip: kom op 
de fiets!

Fort Rhijnauwen

Het Vogelnest

MOA

De Veldkeuken

Fort Rhijnauwen (verzamelen bij het hek)
10.30 uur Gezinexcursie (kinderen gratis, ouders € 6,-)
13.30 uur Vleermuisexcursie 

MOA (Museum Oud Amelisweerd)
Tentoonstelling STIL LEVEN. Nieuw fotowerk van 
Stephan Vanfleteren: in dialoog met oeuvre van 
Armando, Oud Amelisweerd en omringende natuur. 
Gratis rondleiding exclusief museumentree. 
(www.moa.nl)  
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Financieel mogelijk gemaakt door:

€ 138,25

SOESA 
(Stichting Onderzoek en Educatie Stad en 
Amelisweerd)

Kernteam:
Marcel Clewits (initiatief en co-creatie)

Jos Kloppenborg,
Vrienden van Amelisweerd

Barbe Messing 
(co-creatie en ontwerp)

De Zonnewijzer

Theehuis 
Rhijnauwen

fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com

Amelis’Hof

Kom naar Het Vogelnest

Bij de buren

mei 2016
22
zondag

Amelis’Hof
Programma met rondleidingen, imker, tuincoach, 
kinderactiviteiten en geopende winkel. 
(www.amelishof.nl)

Boerderij De Zonnewijzer
Kom om 12.00 uur de dieren op de boerderij hun lunch 
geven: help de boerin een handje mee, geef de geiten
hooi, de kalfjes een flesje melk en borstel de pony's. 
€ 2,- p.p. Opgeven via mail: info@boerderijdezonnewijzer.nl

Rhijnauwenselaan 9a, 3981HH Bunnik 

van 13.00 tot 17.00


