Wat u kunt met uw
onzeeigenTUINpas

Kijk voor alle aanbiedingen,
Kortingen en voordelen
op www.onzeeigentuin.nl
en op de facebookpagina.
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Vivara en de Buurjongens. Kijk voor de complete lijst
en voorwaarden
op www.onzeeigentuin.nl
Nieuw dit kwartaal
bij de onzeeigenTUINpas zijn
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De onzeeigenTUINpas is bedoeld als blijk van
waardering voor onze abonnees en geeft u een
voordeel bij kwekerij- of tuinbezoek, bij diverse
Botanische Tuinen, bij de aanschaf van boeken,
in een museumwinkel of bij advies over tuinaanleg.
Op vertoon van de pas bij aangesloten bedrijven
ontvangt u een extra kopje koffie, korting op uw
aankoop of een presentje. Onder de deelnemende
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Kijk voor alle aanbiedingen,
Kortingen en voordelen
op www.onzeeigentuin.nl
en op de facebookpagina.

Kwekerij De Kleine Plantage
Kwekerij Kabbes
Kwekerij Klein Hof
Kwekerij Krijn Spaan
Kwekerij Liefhebbersplanten
Kwekerij Low Gardens
Kwekerij Morning Glory
Maretakkenkwekerij
Belle-Epoque Rozen
De Warande
Het Blauwe Huis Kruiden
Passiflora Vaste Planten
Rozenkwekerij De Wilde
Tuincentrum Abbing

De Bolderik
De Tuinfee
De Tuinwinkel
De Wiltfang
Extra Vert Tuinwinkel

onder andere de tentoonstellingen de Kasteeltuinen
van Arcen, het Teylers Museum, de tuinworkshops
van Modeste Herwig, het Natuurmuseum Brabant
en Top in de Kop. Ze zijn een mooie aanvulling
op de bestaande lijst.

Tuinworkshops van
MODESTE HERWIG

Voor tuinliefhebbers en tuinontwerpers: workshops van
Modeste Herwig in 2019:

• Seizoenenborder
Borders ontwerpen die meerdere tuinseizoenen mooi zijn.
• De beste borderplanten
Leer ze kennen en maak er de
mooiste combinaties mee.
• Ontwerp je eigen tuin
De vormgeving, de juiste ma-

Via het blad onzeeigenTUIN wordt u globaal op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond
de pas, de nieuwe deelnemers en de bijbehorende
aanbiedingen. Volledige en actuele informatie
over speciale acties en openingstijden vindt u op
www.onzeeigentuin.nl
en op de onzeeigenTUINVogelvoer
van VIVARA
facebookpagina. Houd het in de gaten.
Wie tuinvogels voorziet van geschikt voer en huisvesting draagt een
steentje bij aan het op peil houden van de vogelstand van veel algemene
We hopen Vivara
dat u biedt
dit jaar
veel voordeel
en plezier
zult
vogelsoorten.
vogelvoer
met de hoogste
voedingswaarden
aan
vetten,
oliën,
koolhydraten,
vitaminen
en
mineralen.
hebben van deze lezersservice van onzeeigenTUIN.

TOP IN DE KOP 20 jaar tuin en kunst

‘Top in de Kop’ bestaat al sinds 2000 en is inmiddels bij
kunst-en tuinliefhebbers uit heel Nederland een begrip geworden.
Tijdens vijf gezamenlijke open weekenden - 25 en 26 mei, 22 en 23
juni,∙20 en 21 juli, 10 en 11 augustus en 14 en 15 september - worden oo
dit jaar weer 16 van de mooiste privétuinen, beeldentuinen, ateliers,
een rosarium, een natuurvriendelijke kwekerij en een voedselbos open
gesteld voor publiek. De deelnemers zitten op korte afstand van elkaar
in de kop van Noord-Holland. www.topindekop.nl

20% korting bij kwekerij Liefhebbersplanten

Tuinvogels helpen is een leuke en dankbare bezigheid.
De producten van Vivara worden ontwikkeld in nauwe samenwerking
met natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten
en Vogelbescherming Nederland. www.vivara.nl

Voorwaarden

De onzeeigenTUINpas is persoonsgebonden. Dat houdt

15% korting op vogelvoer met code TUIN319
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Tuinen Mien Ruys, Dedemsvaart
Tuinen van Appeltern
Kasteeltuinen Amerongen
Kasteeltuinen Arcen
Passiflorahoeve, Harskamp
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Tentoonstelling Bloom, Drachten
Teylers Museum, Haarlem
Universiteitsmuseum Utrecht

Tuinworkshops van
MODESTE HERWIG
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Kunstenaar

maakt architectonische
bouwwerkjes
van keramiek die
• Seizoenenborder
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Borders ontwerpen die meerzeer geschikt zijn voor insecten.
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• Ontwerp je eigen tuin
www.insectenhuisjes.nl

De vormgeving, de juiste materiaalkeuze én de beplanting.
• Tuinplantenkennis
10% korting
Voor wieop
de beste soorten
alle bestaande
wil leren kennen voor een
insectenhuisjes
bepaalde toepassing.
• Tuinfotografie
Planten, bloemen en tuinen;
tips & trucs.
• Natuurlijk Snoeien
en Fruit Snoeien
Pas leuk als je weet
hoe het moet.
Informatie en aanmelden:
www.tuinworkshop.nl

Buro Mien Ruys
Harry Pierik
BUURJONGENS-SCHUTTINGEN
Paul Schrama Tuinontwerp
in veel varianten
Tuinontwerpburo Ine Voetdijk
Dat schuttingen veel meer
kunnen zijn dan een simpele afscheiding
Tuinontwerpwinkel
Dubbelgroen
laten deEwald
ontwerpen
van de Buurjongens zien. De hoogte van de
Studio
Jamin
schutting wordt optimaal gebruikt, invulelementen bieden ruimte aan
Alma
Huisken
planten en dieren en er zijn plantenvakken, voedertafeltjes en insectenModeste
hotels dieHerwig
voor een mooie variatie in de afscheiding zorgen. Voor op
het (dak)terras zijn er ook verrijdbare schuttingen. De Buurjongens
maken de verschillende varianten samen met de sociale werkplaats
Plantenkennis.com
in Amersfoort. Meer informatie op www.buurjongens.eu
VELT
Insectenhuisjes.nl
Gratis voedertafeltje bij uw bestelling Een gratis (gesigneerd)
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