U bent van harte welkom
om eens te komen kijken in onze gevleugelde
wereld! Heeft u zelf een idee en u weet niet of
het mogelijk is… informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden!
Bij al onze activiteiten worden honden niet toegelaten.

1e Paasdag
15.00 uur
Roofvogeldemonstratie

1e Pinksterdag
15.00 uur
Roofvogeldemonstratie
Klakbaan 5

Hemelvaartsdag

4515 NE IJzendijke

vanaf 11.00 uur

Nederland

Open Dag
Tel.

In juli en augustus

+31 (0)6 559 047 49 of

- iedere woensdagavond 19.00 uur

+31 (0)117 340382

Roofvogeldemonstraties

ontwerp: zzeen.com

- iedere zondagmiddag 15.00 uur

info@valkeniershof.nl
www.vakeniershof.nl

Een unieke
belevenis!

Midden in het weidse polderlandschap
van IJzendijke vindt u de Valkeniershof
waar u kennis kunt maken met onze
fascinerende roofvogels en uilen tijdens de
roofvogeldemonstraties en de vele andere

Geniet van adembenemende momenten!

Ook groepsbezoeken zijn altijd een feestje,

educatieve activiteiten, voor jong en oud, die

Met het gezin ontspannen en genieten tijdens

een bedrijfs-, familie- of vriendenfeest…

heel het jaar door georganiseerd worden en

een demonstratie, zelf vliegen met roofvogels

of al het andere wat er maar te vieren valt!

waarbij het welzijn van onze vogels altijd

en uilen tijdens een roofvogelworkshop, of

Wij ontvangen u in ons sfeervolle Jagthuys

voorop staat. Educatie en genieten gaan hand

de mooiste foto’s maken van bijvoorbeeld

voor uitleg en informatie, een kopje koffie/

in hand in de Valkeniershof.

de oehoe, de rode wouw of zeearend, portret

thee, sapje of frisdrank met iets lekkers erbij

of in de vlucht tijdens een fotoshoot, een

en daarna een demonstratie of workshop, er is

educatief programma voor scholen, lezingen,

hier heel veel mogelijk.

de mogelijkheden zijn legio...
Valkerij is een eeuwenoude

Wij houden van onze dieren en proberen ze

jachtmethode met een rijke

met respect, geduld en liefde te trainen, te

cultuurhistorische waarde,

TIP

het is de meest natuurlijke

Verras uw zoon of dochter met

vorm van jacht, begeleid

een kinderfeestje, kinderen

door de valkenier.

vinden het geweldig!

vliegen en te verzorgen.

MARINA BLIEK Valkenier
& PETER VAN ES

