Programma Zomerfestival De Heimanshof op 4 juli 2021
Activiteit

Beschrijving

Locatie

Tijd

Rondleidingen

Wandeling in kleine groepjes door de tuin langs kruiden
en landschappen met begeleiding van een gids.

Start: infobalie

Ieder half uur

Kruidenspeurtocht door de tuin

Zoek de borden met informatie over kruiden met hulp van
de plattegrond en los de slagzin op. Leuk voor jong en
oud.

Start: infobalie

Doorlopend

Bijenworkshop

Leer alles over de bijen van onze imker Nol van Burik. Ook
verkoop van honing en kaarsen maken van bijenwas

Bijenstal - Struintuin

Doorlopend

Tentoonstelling apothekers
inventaris en boekjes

In de Kijkdoos staat een apotheek uit de vorige eeuw met
een magische kruidendoos. Saskia van Schaik neem u mee
terug in de tijd met mooie verhalen.

Kijkdoos

Doorlopend

Maak kennis met Kruiden-Marie

Kruiden-Marie wandelt door de tuin en vertelt leerzame,
spannende en ongelooflijke verhalen over kruiden.
Speciaal voor kinderen.

Kruiden-Marie loopt door
de tuin. Zoek haar op!

Doorlopend

Dagbesteding Amstelring

De dagbesteding van Amstelring verkoopt zelf bewerkte
vaasjes en potjes met kruiden en insectenhuisjes. Ook zijn
hier heerlijke wraps en fruitbowl te koop.

Gebouw Dagbesteding
Amstelring achter in de
tuin

Doorlopend

Interessante workshops
Doe mee met de workshops over de toepassing van kruiden of het tekenen van kruiden. Hiervoor moet vooraf ingeschreven worden bij de infobalie.
Deelname kost € 3,-. (max. 10 personen per workshop).
Workshops
Helende werking van kruiden
Ingrid Sjerps geeft 3 workshops over
de helende werking van kruiden

Botanisch tekenen
Rogier Polman, docent Botanisch
tekenen bij Pier K geeft 2 workshops
Botanisch tekenen:

Beschrijving
1. Workshop Remedies

Locatie

Tijd

NME-kas achter in de tuin

13.00 – 13.45

2. Basisworkshop Essentiele Oliën

14.30 – 15.15

3. Workshop Maak je eigen bijenwaszalf

15.45 – 16.30

1. Workshop Kruiden tekenen
2. Workshop Kruiden tekenen

Buiten of in de tropische
kas

14.00 – 15.00
15.30 – 16.30

Speciaal voor kinderen
Ontdekken en spelen in de Struintuin
Kinderen kunnen de verschillende materialen ervaren met hun blote voeten op het blotevoetenpad. Maar ze kunnen ook gewoon lekker spelen in de
Struintuin met het mooie nieuwe bomenpad hoog boven de beek, de boomhut en een waterspeelplaats.

