
FÊTE DE LA NATURE WERK AAN HET SPOEL 
ZONDAG 21 MEI 2017
Deelnemers

ENTREE

Opening en afsluiting Fête de la Nature

Werk aan het Spoel, www.werkaanhetspoel.nl

Speurtocht Mie de Waschvrouw

NATUUR

Vleermuizen info Arie Kok

Natuur Goed, Conradine de Reus

www.natuurgoed.org

BEWEEG

YogaBalans Culemborg, Marianne van Lobberegt

www.yogabalansculemborg.nl

Bootcamp, Triple Fit

www.triplefit.nl

NenChi, Taiji en Qigong, Ellen Hannes

www.nenchi.nl

Taiji, Annelies Corsten, Taji Culemborg

www.tajiculemborg.nl

EROPUIT

Kruidenkriebels, Maja van Haaren

kruidenkriebels.nl

Boottocht naar  Redichemse Waard

www.facebook.com/Redichemse.Waard/

Goilberdingerdijk 40  Culemborg  www.werkaanhetspoel.nl

Activiteit

→ Kruidenwandeling: kruiden herkennen en leren gebruiken

Voor jong en oud

→ Ervaar yoga in verbinding met de elementen uit de natuur

Voor kinderen van 5-12 jaar ( Boekje met speurtocht € 3)

→ Lekker hapjes bereiden uit de natuur en proeven

→ Informatie over vleermuizen

Tussendoor plukt Conradine kruiden in de omgeving 

Taji met stok, voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar

naar de Redichemse Waard. Intekenen op Werk aan het Spoel

→ Ontdek het fort met leuke weetjes  over de historie van het Spoel.

Let op: deelnemers kunnen een kleine vergoeding vragen!

→ Programma en informatie deelnemers

→ Ontdek de schoonheid van de uiterwaarden en vaar mee op de boot

→ Plezierig trainen in groepsverband, cardio & kracht, flexibiliteit & houding

Voor iedereen vanaf 16 jaar  (maximaal 20 personen)

→ Tai Chi & Qigong: Ontspannen bewegen met aandacht en gevoel

→ Grote, dynamisch bewegingen volgens de aloude Chinese beweging-principes

voor volwassenen

12.00 13.00 14.00 15.00

http://www.natuurgoed.org/
http://www.yogabalansculemborg.nl/
http://www.triplefit.nl/
http://www.nenchi.nl/
http://www.tajiculemborg.nl/


Natuur en Vogelwacht Culemborg, Leo van der Kooij

Natuur en Vogelwacht Culemborg, Gerrit Jan Klop

www.nvwc.nl

IN BALANS

Eigenspoor, Marian Lubbers, wandel en natuurcoach

www.eigenspoor.nl

KiemKracht, Hanneke van Zijl

www.kiemkracht.nu

Renée Mars, Stembevrijding & Biodanza

reneemars.nl

Vind je ware natuur! Babs van der Graaf

www.vindjewarenatuur.nl

ATELIER ARTIST IN RESIDENCE

Lisa Hartog   www.lisahartog.com

KINDEREN: DOE MEE!

Pakhuis vol Verhalen, Pietie Visser

www.facebook.com/pakhuis.volverhalen/

Ons Kindercentrum

www.onskindercentrum.nl

Kinderhuis De Fuut

www.kinderhuisdefuut.nl

 

Caatje aan de Lek - GENIELOODS

Caatje aan de Lek, www.caatjeaandelek.nl → Lekkers van Caatje aan de Lek: in het restaurant of in de Genieloods

We zullen deze boter heerlijk opeten op een door Brood Leeft gebakken brood.

→ Dans en zing met de natuur en ervaar ontspanning in je lichaam en ruimte in 

→  Vogels spotten in de uiterwaarden met deze ervaren vogelaar

→ Ontdek jouw kiemkracht terwijl je geniet van de natuur om je heen

→ Lisa Hartog verblijft deze maand in het atelier op Werk aan het Spoel. 

→ Pietie leest voor uit prentenboek Rinus de Rat. Kom op bezoek in Rinus zijn 

→ Samen kruiden plukken en daar kruidenboter van maken.

huisje, dan kun je een trekvogel of een thuisblijfvogel worden en op de foto. 

→ Ga mee op excursie en leer alles over vogels, insecten en planten

→ Gave natuurknutsels maken

→ Wandelen met Aandacht: 

Ontspannen, genieten en bij jezelf komen in de natuur

Praktische en verstillende oefeningen helpen je jouw antwoorden te vinden.

→ Inspiratiewandeling: vertragen en anders kijken

je hoofd. Beleef je natuurlijke dans en innerlijke lied. Iedereen mag meedoen!

Sta stil waar je steeds aan voorbij liep. Als je kleine stapjes maakt zie je meer.

http://www.kiemkracht.nu/
http://www.vindjewarenatuur.nl/
http://www.onskindercentrum.nl/

