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Zaterdag 30 april; tuinwinkel Amelis’Hof & bloempluktuin weer open!!
Zaterdag 30 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 bloemen kunnen worden geplukt. Wede, vergeet mij nietjes en de ossetong
staan al te bloeien.
Openingstijden tuinwinkel en bloempluktuin:
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 3 juni, vrijdag 1 juli, vrijdag 5 augustus en vrijdag 2
september.
Schuurkas
De schuurkas is bijna klaar! Dankzij vele donaties konden we begin
januari het startsein geven aan de bouw van de kas. We gaan er in ieder
geval paprika en aubergines in telen en natuurlijk ananas!
Buitenexpositie zaterdag 2 en zondag 3 april
Waternimfen op landgoed Amelisweerd
Weekend 2 en 3 april van 11u-18u
In het eerste weekend van april, de zomertijd is net ingegaan, bezoeken
waternimfen het ontkiemende plantenleven op Amelis’Hof. De tuinderij
staat op ontploffen, de groenten en bloemen kunnen niet wachten zich
bovengronds te manifesteren. Het nieuwe leven is voelbaar, een
uitstekende en passende atmosfeer voor 6 kunstenaars om hun kunst te
tonen en de locatie in te richten als tijdelijke expositielocatie.
Het werk van de exposanten is divers, zowel in materiaalgebruik als in
uitingsvorm. Maar zij delen een verlangen om hun creaties te etaleren in
een gezellige sfeer en een vruchtbare omgeving. Waternimfen,
keramieken koralen, wezens die kunnen leven of geleefd zouden kunnen
hebben – slechts een greep uit dat wat te zien zal zijn op de tuinderij.
De kunstwerken verwonderen en verwarmen, net als de aanwezige
vuurtjes en lekkere biologische hapjes en drankjes. Bij slecht weer
kunnen de gasten terecht in de 17e eeuwse boerenschuur midden op het
erf en in de monumentale kassen.

