
 

 

Programma Rozenburg Oogst! Za 28 sept 
 
Scouting 

Vanaf 12.00 Start opkomst, iedereen mag meedoen, normaliter alleen voor scouts 

Vanaf 12.00 Pionieren (bouw samen een vlot, onder begeleiding van de scouts) 

15.00  Korte voorstelling Boerin Bep 

Doorlopend: Vogelhuisjes knutselen, vuur maken, broodjes met worst en marshmallows maken boven het vuur 

 

Kinderboerderij 

Podium naast de speeltuin: 

12.00  Opening en voorstelling door clown Kwep 

12.30  Mari & The Mojo’s, coverband 

14.45  Dansvoorstelling door Excelsior 

15.00  Emma Beukelman, zangeres 

15.45  Afsluitende voorstelling door Boerin Bep 

 

Op het erf: 

 Het poppentheater zal spelen op de volgende tijden;12.30/13.15/14.30/15.15 uur 

 Imker Jos is van 12 tot 16 uur  op het erf aanwezig om te vertellen over de bijen 

 De Vrienden van de Beestenboel zijn aanwezig, wordt ook vriend en ontvang een gratis consumptiebon 

 

Dorpstuin 

Podium: 

12.00  Opening door Duo EB, fluitiste en gitarist 

12.30  Emma Beukelman, zangeres 

13.00  Dansvoorstelling door Excelsior  

13.20   Voorstelling clown Kwep 

14.00  Emma Beukelman, zangeres 

14.45  Bekendmaking winnaar “Heel Rozenburg Bakt” 

15.30  Buzzking, Folk-Skank band (met o.a. Matthijs Lievaart) 

18.00  Richard Beukelaar, Singer-Songwrighter 

 

Bloementuin: 

13.00  Duo EB, fluitiste en gitarist 

Op wisselende tijden:  

Hugo van Daalen, pianist 

Piet van Leer, Flamengo-gitarist 

Tineke Noordzij, tekenares 

 

Grasstrook bij de ingang tegenover ’t Vliertje: 

14.15   Juttertje Thijs en de plastic soep, interactief voor kinderen 

 

 

Workshops en andere activiteiten op diverse plekken in de Dorpstuin: 

Er zijn diverse workshops die doorlopend gegeven worden en/of waar een kleine bijdrage voor de materialen voor wordt gerekend.  

 Heel Rozenburg Bakt! 

De appeltaart (een stukje) kan worden ingeleverd bij de schuur op de Dorpstuin. Vergeet niet uw gegevens bij te sluiten. De jury zal om 14.45 

uur op het podium van de Dorpstuin de prijswinnaar bekend maken. 

 Imker Wilko Post van Bijdebuytenbij geeft een workshop insectenhotels maken  

voor kinderen  

€1,- per hotel 

Tijden: 13.15/14.30/16.15 uur 

 Tussen 12 en 16 uur lopen clown Kwep, boerin Bep en verhalenvertelster JannekeTanja rond over de drie locaties. Iedereen kan hierbij 

aansluiten. 

 Annemiek van Bloemtiek Annemiek geeft een workshop bloemschikken met bloemen en groenten  

voor volwassenen en oudere kinderen  

€5,- per bloemstukje 

 Leer van Michael Moerman hoe je boven open vuur kunt koken of brood maken 

 Albert Alma is aanwezig met zijn zelfgemaakte Rabarberchampagne en Limoncello. Meneer Alma vertelt over zijn mooie producten en u 

mag zelfs proeven. Gegarandeerd dat u een flesje koopt! 

 Knutselen met restproducten uit de Dorpstuin, voor kinderen 

 Boerengolf in de fruitboomgaard 

 Maak een wandeling op en rond de Dorpstuin met Leo Boer en leer over eten uit de natuur 

 Overal waar gekookt wordt kunt u meehelpen en/of uw eigen gerechtjes maken. Veldkok Pien geeft doorlopend workshops van 12.00 tot 

16.00 uur. 

 

 

De kinderboerderij en scouting stoppen om 16.00 uur met hun programma en sluiten om 16.30 uur, houdt u rekening met deze sluitingstijd?  

Het feest gaat tot 20.00 uur door  op de Dorpstuin 
 
De Zandweg is afgesloten voor verkeer, dringend advies om op de fiets te komen! Komt u toch met de auto, dan kunt u parkeren bij VVRozenburg 


