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Wat u kunt met uw onzeeigentuinpas
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 bedrijven zal de trouwe lezende
tuinier bekende adressen en vertrouwde namen aantreffen.
Volledige en actuele informatie over alle deelnemers, kortingen en
voordelen vindt u op www.onzeeigentuin.nl en facebook. Houd het
in de gaten.

Deelnemers onzeeigentuinpas
Kwekerijen
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
Tuinwinkels
De Bolderik
De Tuinfee
De Tuinwinkel
De Wiltfang
Extra Vert Tuinwinkel
Potgrondshop.nl
Buurjongens
Insectenhuisjes.nl
Vivara
Tuinen & musea
Het Bomencentrum, Baarn *)
Hortus Alkmaar
Hortus Botanicus Leiden
Het Vredespaleis, Den Haag
Tuinen Mien Ruys, Dedemsvaart
Tuinen van Appeltern
Kasteeltuinen Amerongen

Kasteeltuinen Arcen
Passiflorahoeve, Harskamp
Top in de Kop, Noord-Holland *)
Flower Art Museum, Aalsmeer
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Teylers Museum, Haarlem
Ontwerp
Buro Mien Ruys
Harry Pierik
Paul Schrama Tuinontwerp
Tuinontwerpburo Ine Voetdijk
Tuinontwerpwinkel Dubbelgroen
Studio Ewald Jamin
Alma Huisken
Modeste Herwig
Marjan Zaagman
Diversen
Plantenkennis.com
VELT
Biografie Mien Ruys
Groot Gedenkboek
Michel Lafaille
Esgii vilten sloffen
Mal Furniture
Biowijnclub
Marleen Wienk *)
*) nieuw

Voorwaarden De onzeeigenTUINpas is persoonsgebonden. Dat houdt
dus in dat de onzeeigenTUINpas niet door groepen of tuinclubs gebruikt
mag worden. Bij misbruik wordt de pas ingenomen.
Aangeboden artikelen of diensten kunnen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
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Arrangement BOMEnCEntRuM nEDERLAnD
Het Bomencentrum Nederland biedt de abonnees van
onzeeigenTUIN op zaterdag 19 september de gelegenheid de
kwekerijen, het Exposarium, het groenste parkeer- en ideeënpark
en de sustainable eventlocaties te bezoeken. Na de ontvangst in
de Jardin d’Hiverre en de introductie neemt de gids u mee langs
bijzondere en dendrologisch interessante bomen en heesters.
U kunt kiezen tussen een ochtendprogramma met lunch (10-13 uur)
of een middagprogramma met borrel na (13.30-16.30 uur).
Reserveren via info@bomencentumnederland.nl is noodzakelijk,
betaling contant bij aankomst.
www.bomencentrumnederland.nl
Korting op prijs ochtendprogramma: € 37,50 p.p. i.p.v. € 45;
middagprogramma € 29,50 p.p. i.p.v. € 37,50

COVERiLLuStRAtiE onzeeigentuin
Sinds de zomer van 2015 maakt Marleen Wienk de illustraties
voor de cover van onzeeigenTUIN. Nu kunt u uit een selectie van
vier illustraties er een kiezen voor thuis, aan de muur: De dame
met de roos (Zomer 2016), Kevers (zomer 2018), Waterlelies en
libellen (Zomer 2019) en Forsythia (Lente 2019). Via de webshop
van onzeeigenTUIN komt u in het bezit van zo’n fraaie prent. Zou
u een overdruk van een van de andere covers willen hebben, dan
kunt u contact opnemen met redactie@onzeeigentuin.nl.
www.onzeeigentuin.nl
€ 30 voor een gesigneerde overdruk van een coverillustratie,
zonder verzendkosten. Kortingscode OET2020

Stinzenplanten en bloembollen van DE WARAnDE
Sterkebollen.nl is de webshop van de Warande waar al 25 jaar
met stinzenplanten, verwilderingsbollen, bloembollen en
schaduwplanten getuinierd wordt. De Warande is gespecialiseerd
in bos- en stinzenplanten en in bloembollen die zich met de
juiste verzorging vermeerderen (verwilderen) in tuin en park.
10% korting bij minimale besteding van € 50. Gebruik code
OET10 bij uw bestelling.

Speciale onzeeigentuinlezing bij KWEKERiJ
MORninG GLORY
Op woensdag 24 juni biedt Kwekerij Morning Glory in Aalsmeer
speciaal aan de abonnees van onzeeigenTUIN de mogelijkheid
gratis deel te nemen aan de lezing ‘Combineren van vaste planten
met eenjarige planten’. U wordt op de kwekerij ontvangen met
koffie en thee, de lezing begint om 14 uur. Daarna kunt u op eigen
gelegenheid de kwekerij bekijken en kunnen eventueel planten
worden gekocht. Het bezoek wordt om 16 uur afgesloten met
een attentie. Aanmelden voor deze lezing kan door een e-mail te
sturen naar info@kwekerijmorningglory.nl onder vermelding van
‘Lezing onzeeigenTUIN 24 juni’.
www.kwekerijmorningglory.nl
Gratis lezing voor onzeeigenTUINpas-houders

HORtuS ALKMAAR, gespecialiseerd in
geneeskrachtige kruiden
Hortus Alkmaar is een botanische tuin, gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden. De tuin is interessant door de afwisseling van
thema- en biotooptuinen, zoals een vleesetende-planten-tuin,
heide-, duin-, rots- en Mediterrane tuin, Centraal-Europese flora
en Amerikaans en Europees bos. Langs de sloot staat een kijkhut
van waaruit de ijsvogels bekeken kunnen worden.
Halve entreeprijs voor de tweede persoon

tOP in DE KOP, tuinen en kunst
Tijdens de ‘Top in de Kop’ weekeinden (zaterdag 27 en zondag
28 juni, 18 en 19 juli, 22 en 23 augustus, 12 en 13 september) zijn
18 tuinen, galeries en Kwekerij Liefhebbersplanten geopend. De
deelnemers aan deze ‘Top in de Kop’ weekeinden bevinden zich
allemaal in de kop van Noord-Holland. Kijk voor meer informatie
over Kwekerij Liefhebbersplanten en de andere deelnemers en
hun speciale aanbiedingen voor onzeeigenTUINpas-houders op
de website.
www.topindekop.nl
10% korting op vaste planten bij Kwekerij Liefhebbersplanten
tijdens de 'Top in de Kop' weekeinden
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