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Workshop Schi lderen
16 mei - 20 juni - 11 & 25 juli - 22 aug. 2018 
Zin in ontspannen schilderen in een prachtige 

omgeving, in een natuurgebied alleen toegankelijk 
voor gasten van de workshop? Er wordt gezorgd 
voor een canvasdoek, koffie/ thee en iets lekkers. 

Gebruik van verf, schildersezels en kwasten is 
inbegrepen.

vanaf 12 jaar: 29,95 euro p.p
gezin vanaf de 3de pers. 19,95 euro

Marit Sannes

Ontdek de Betuwse natuur
2 & 30 mei - 13 juni - 18 juli - 1 & 29 aug. - 12 sept. 
2018
We gaan eropuit en ontdekken wat er in de 
Betuwse natuur groeit, bloeit en leeft. Op het 
prachtige natuurgebied bij de Molen van Rijswijk 
bieden we een gevarieerd programma met 
zoekopdrachten, spelletjes en speurtochten.
vanaf 12 jaar: 30 euro p.p. 
kinderen onder begeleiding 10 euro p.p.

Natuurlijk heel leuk

Workshop Fotograferen
9 mei - 6 juni - 4 juli - 15 aug. - 5 sept. 2018
Kom met je camera rond struinen door de 
prachtige natuur die de buitenpolder van de 
Korenmolen te Rijswijk te bieden heeft en (leer) 
meesterlijke foto maken. Na ontvangst met drankje, 
uitleg over je camera en compositie duiken we de 
betuwse natuur in om aan het einde de resultaten 
met elkaar door te nemen.
vanaf 12 jaar: 25 euro p.p.
kinderen onder begeleiding 7,50 euro
hesterheleenfotografie | 2Q1Q design

Workshop ‘De Molen’
23 mei - 27 juni - 8 aug.  2018 

Hoe werkt een Betuwse korenmolen uit 1703? We 
leren hoe alles functioneert, hoe je zelf een molen 
kan laten draaien en stilzetten, hoe je zeilen op de 
wieken legt, hoe verraderlijk het weer kan zijn, hoe 

van graan meel wordt gemalen en hoe lekker de 
enige echte Rijswijkse molenkoek smaakt. 

vanaf 7 jaar; 20 euro p.p.
kinderen onder begeleiding 10 euro

Edwin van Dorp

In samenwerking met het ‘Eiland Van Maurik’ willen wij je kennis laten maken met de échte 
Betuwe. Lokale ondernemers nemen jullie bij de hand en laten je de Betuwe beleven zoals je nog 
niet hebt ervaren!
Elke woensdag vanaf 2 mei t/m 12 sept. 2018 van 13:30-16:00 uur.

Korenmolen ‘de Hoop’  Molenweg 1  4023 AN Rijswijk gld.   www.molenrijswijk.nl
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