
Route: A6 richting Almere/Lelystad, afslag Almere stad, afslag Zeewolde. Bij stoplichten (Kemphaan) rechts afslaan Meentweg op tot aan rotonde, deze
driekwart volgen, rechtsaf Kloosterbos op, bij splitsing Meesweg links aanhouden (voor tomtom: Meesweg 12 1358 BC Almere). Voorbij Musweg nog 
± 400 meter doorrijden. Parkeren bij Tempo aan de kant van de weg (stichting Bosland 06 24208331).

14.30 - 15.00 aankomst bij Tempo
15.00 welkomstwoord Jan de Vletter

begraven van de flessen met boodschappen
15.30 wandeling* naar In eenzaamheid
16.00 toespraak en opening Adri Duivesteijn 

(wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 
van de gemeente Almere)
gedicht Menno Wigman 
drankjes en hapjes 

17.30 einde
Menno Wigman, stadsdichter van Amsterdam, schreef op
verzoek van Birthe Leemeijer een gedicht voor de toegang
naar het reservaat voor eenzaamheid. Hij zal dit gedicht
tijdens de opening voordragen.
In eenzaamheid is mede mogelijk gemaakt dankzij een
bijdrage van het Mondriaan Fonds.

*Voor mensen die slecht ter been zijn: met de auto via 
Merelweg en Kwikstaartpad.

Op zaterdag 12 mei is er een feestelijke 
bijeenkomst in Het Museumbos in het 
Cirkelbos bij Almere Haven. 
Tien jaar na aanvang van de werkzaamheden is
het moment aangebroken om het werk 
In eenzaamheid van Birthe Leemeijer feestelijk
te openen. Een steeds smaller pad leidt naar
een klein deurtje. Het is de toegang naar een
door groen omsloten bos, een reservaat voor
eenzaamheid.
In Tempo worden onder de bomen van 2010,
2011 en 2012 traditioneel de flessen met bood-
schappen voor de volgende eeuw begraven. 
De sponsors/naamgevers van de bomen zijn: Brienissen
Bomen bv, Buiting Advies bv en de Founding Fathers.

Stichting Bosland:
Jan de Vletter, voorzitter
Titia Frieling, secretaris
Cees Brouwer, penningmeester
Jan Frans de Hartog
Mayke Jongsma
Irene van Hooff
© stichting Bosland 2012 
www.museumbos.nl

Het Museumbos
is opgenomen in 
‘Mapping Flevoland’,
een zomermanifestatie over 
landschap, hedendaagse kunst, 
architectuur & erfgoed 
van 30 juni - 16 september 2012. 
www.depaviljoens.nl
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