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	  	  	  ‘Vruchten	  plukken	  in	  de	  natuur’	  
	  

Heb	  jij	  veel	  dingen	  aan	  je	  hoofd?	  Zou	  je	  wel	  eens	  een	  dag	  buiten	  willen	  zijn	  in	  plaats	  van	  op	  kantoor?	  

Ben	  je	  het	  rennen	  en	  vliegen	  zat	  en	  zou	  je	  meer	  in	  het	  moment	  willen	  leven?	  

	  
Deze	  dag	  laten	  we	  het	  denken	  achter	  ons	  en	  gaan	  we	  doen.	  We	  steken	  letterlijk	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen.	  
Wij	  gaan	  aan	  de	  slag	  in	  de	  hoogstam	  Kersenboomgaard	  STER	  en	  plukken	  het	  laaghangend	  fruit	  van	  de	  
bomen.	  Daarnaast	  dienen	  kersen	  binnen	  uitgezocht	  te	  worden.	  Je	  ervaart	  hoe	  het	  is	  om	  fysiek	  bezig	  te	  zijn	  in	  
de	  natuur.	  Daarnaast	  is	  er	  voldoende	  ruimte	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  de	  andere	  deelnemers	  en	  ervaringen	  
te	  delen.	  
	  

Donderdag	  9	  juli	  2015	  
	  
	  
Programma	  
De	  dag	  duurt	  van	  10.00	  tot	  16.00	  uur.	  
	  
10.00	  –	  10.30	  uur	   Ontvangst	  met	  koffie	  
10.30	  –	  11.00	  uur	   Kennismaking	  	  
11.00	  –	  11.30	  uur	   Uitleg	  kersen	  pluk	  
11.30	  -‐	  13.00	  uur	  	   Kersen	  plukken	  &	  sorteren	  
13.00	  –	  14.00	  uur	   Lunch	  
14.00	  –	  15.30	  uur	   Kersen	  plukken	  &	  sorteren	  
15.30	  –	  16.00	  uur	   Opbrengst	  verzamelen	  
	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  activiteit	  is	  bedoelt	  voor	  iedereen	  die	  nieuwsgierig	  is	  naar	  het	  effect	  van	  wat	  het	  buiten	  zijn	  en	  het	  met	  
je	  handen	  werken	  voor	  je	  kan	  betekenen.	  Je	  leert	  om	  kersen	  te	  plukken,	  wat	  enige	  handigheid	  vereist.	  De	  
kersen	  die	  wij	  plukken	  worden	  verkocht	  door	  de	  kersentuin,	  echter	  het	  leren	  plukken	  en	  het	  delen	  van	  
ervaringen	  staat	  voorop.	  
	  
Waar?	  
Midden	  aan	  het	  Amsterdam-‐Rijnkanaal	  op	  het	  Eiland	  van	  Schalkwijk,	  vindt	  u	  Kersentuin	  STER,	  een	  unieke	  
hoogstam	  kersenboomgaard.	  Een	  bijzondere	  rustplek	  voor	  wandelaars	  en	  fietsers.	  De	  kersen	  uit	  deze	  
bijzondere	  boomgaard	  worden	  elk	  jaar	  geplukt	  en	  o.a.	  verwerkt	  tot	  heerlijke	  jams.	  	  
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Adresgegevens	  
Kersentuin	  STER	  
Trip	  2.001	  
3998	  WC	  Schalkwijk	  
	  
De	  Ster	  is	  per	  auto	  of	  per	  openbaar	  vervoer	  bereikbaar.	  Bij	  het	  station	  Houten	  Castellum	  zijn	  OV-‐fietsen	  
beschikbaar.	  Vanaf	  het	  station	  is	  het	  ongeveer	  3	  kilometer	  fietsen	  naar	  Rustpunt	  de	  Ster.	  
	  

Gastvrouw	  Hanke	  Schoor	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hanke	  weet	  alles	  van	  streekproducten.	  Kersen	  
is	  bij	  uitstek	  een	  streekproduct	  van	  Houten!	  Zij	  
runt	  Kersentuin	  STER	  en	  wil	  mensen	  een	  fijne	  
plek	  aanbieden	  om	  even	  bij	  te	  kunnen	  komen.	  
Hanke	  kan	  heerlijk	  koken	  en	  naast	  het	  runnen	  
van	  de	  kersentuin	  organiseert	  zij	  
kookworkshops	  en	  verzorgt	  zij	  catering.	  
	  

Gastvrouw	  Marloes	  van	  Oorspronk	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Marloes	  is	  gespecialiseerd	  in	  tot	  rust	  komen.	  
Met	  haar	  bedrijf	  MarLuz	  faciliteert	  zij	  
programma’s	  op	  authentieke	  accommodaties	  
op	  het	  platteland	  in	  Nederland	  en	  Portugal.	  Zij	  
gebruikt	  de	  kracht	  van	  de	  natuur	  om	  het	  
tempo	  van	  mensen	  te	  laten	  vertragen	  en	  stil	  
te	  staan	  bij	  het	  leven	  dat	  zij	  leiden.	  	  
	  

Voorzieningen	  
Gastvrouw	  Hanke	  verzorgt	  een	  heerlijke	  lunch	  en	  er	  is	  volop	  koffie	  en	  thee	  beschikbaar.	  
	  
Kosten	  
De	  kosten	  voor	  deze	  dag	  bedragen	  €	  35-‐	  p.p.	  en	  is	  inclusief	  btw,	  lunch,	  koffie	  en	  thee.	  
	  
Opgave	  en	  vragen	  
Stuur	  een	  email	  naar	  info@marluz.nl	  
Je	  ontvangt	  dan	  instructies	  voor	  de	  betaling	  en	  praktische	  info.	  Deelname	  is	  gegarandeerd	  wanneer	  
de	  betaling	  ontvangen	  is.	  Er	  kunnen	  maximaal	  12	  mensen	  deelnemen	  aan	  deze	  dag.	  


