
     

 
 

Uitnodiging film en workshop schoolmoestuinieren 
 

De film ‘De Schooltuin: een jaar rond, met je handen in de grond’ is alweer een jaar geleden gemaakt, maar 
door corona nog bijna niet vertoond. Daar gaan we verandering in brengen, want het is een geweldige film 
voor oud en jong!  Inspirerend en instructief. Gemaakt door de producenten van De Nieuwe Wildernis, naar 
aanleiding van het 100-jarig bestaan van de schooltuinen in Amsterdam.  
 
Voor wie en door wie? 
Het Elisabeth Weeshuis Culemborg, NME-Culemborg en Jong Leren Eten-Gelderland/Utrecht nodigen 
docenten uit het basisonderwijs uit voor de filmvertoning, plus aansluitende workshop. 
 
Locatie en tijd 
Woensdagmiddag 13 oktober van 14.30 tot 17.15u. Start film 14.45u. Startlocatie is De Fransche School in 
Culemborg, het theater waar de filmvertoning plaatsvindt. De film duurt ruim een uur. Aansluitend 
wandelen we naar het Elisabeth Weeshuis, dat vlakbij ligt. In de sfeer van dit oude Weeshuis, met mooie 
binnentuin, waarin volop groenten en kruiden te vinden zijn, krijgen we een praktische workshop.  
 
Programma 
14.45 Start Film bij De Fransche School. Adres: Havendijk 1, Culemborg. Wees op tijd! 
16.10 Ontvangst met thee/koffie op het Elisabeth Weeshuis 
16.15 Start in de moestuin van het museum; 

Kruidenwandeling en educatieve activiteit om de smaak te pakken te krijgen!  O.l.v. Roos de Ridder 
16.30 Inleiding schoolmoestuinieren door Annerie Rutenfrans, adviseur moestuinieren  

- wat komt er kijken bij schoolmoestuinieren, hoeveel tijd vraagt het, hoeveel kennis heb je nodig? 
 - wat als jouw school geen ruimte heeft, maar wel graag wil moestuinieren? 
 - financiën, subsidiemogelijkheden; het beheer. 
16.50 Mogelijkheden voor schooltuinieren in Culemborg en in de regio 

Welke partijen kunnen jou/de school helpen bij de uitvoering van schoolmoestuinieren, of   
 gezondere voedselkeuzes?  
17.00 Ruimte voor vragen en afsluiting 

 
Aanmelding: stuur uiterlijk 11 oktober ‘21 een mail naar Lisa Verbruggen, l.verbruggen@ivn.nl.  
Vol is vol: er kunnen maximaal 25 deelnemers mee doen. Deelname in volgorde van aanmelding.  

 
Coronaregels: toegang met vaccinatiebewijs, geldig herstelbewijs, negatieve testuitslag van max. 24 uur oud.  
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