Uitnodiging

Op ZATERDAG 31 OKTOBER vieren we het laatste Tuinpad Rijneveld van 2015. Natuurlijk op de kwekerij van
Rein en Mark Bulk maar ook op andere mooie plekjes aan het Rijneveld in Boskoop. Tuinpad Rijneveld is een
initiatief van zes bedrijven, voor iedereen die van tuinen houdt. Langs het Tuinpad kun je gaan kijken bij
Sortimentstuin Harry van de Laar, Plantentuin Esveld, Rein & Mark Bulk (inclusief `t Winkeltje), Mr. Blueberry en
Fred Booy. Daarnaast zijn restaurant Skoop en Theetuin Yume open voor een kopje koffie of lunch.
Wij gaan het Tuinpadseizoen met een mooie en kleurrijke knal afsluiten. We vieren de herfst in geuren &
kleuren. Met lekker eten & drinken van eigen tuin, maar ook en vooral:

CULTUUR IN DE NATUUR
Langs het Tuinpad tonen diverse kunstenaars hun meestal door de natuur geïnspireerde werk.
Kunst die Natuurlijk prikkelt en voor even iets toevoegt aan onze plek. Fotografie, beeldhouwwerk, schilderijen,
ter plaatste opgerichte installaties, van alles.
Bij Rein en Mark Bulk mogen we de volgende kunstenaars verwelkomen:
• ANNEMARIE BOS - Atelier De TuinKamer o.a. zilveren sieraden van elementen uit de natuur zoals bloemen en bladeren
• PASCALE MATTHIJSSEN - Lowgardens Nurseries & Consultancy o.a. olieschilderijen en tekeningen op schors
• AD OSKAM
cartoonist en illustrator
• SONJA HEUVELINK - Pick a Flower door erSon uitgewerkte fotografie met kijk op bloemen in een extreme vorm
• BARBARA BOVENBERG
objecten van perkament, papier, boeken en schilderijen
TUINPAD RIJNEVELD is gratis en de hele zaterdag open vanaf 10.00 uur, en er zijn rondvaarten en
wandelingen voor wie wil. (De rondvaart kost € 4,50.)
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VOLGENDE BEDRIJVEN DOEN MEE:
FRED BOOY BOOMKWEKERIJ ligt in een historische vaarpolder midden tussen de houtakkers.
Hier kweken de broers Fred & Dirk een niet alledaags sortiment solitaire heesters en snijgroen. De
kwekerij is 100 % gifvrij, vogels en insecten uit de houtakkers helpen het natuurlijk evenwicht in
stand te houden.
KWEKERIJ REIN & MARK BULK voor de meer ingewijde plantenliefhebber die kennis wil maken
met andere dan reguliere soorten, ook te zien in hun nieuwe tuin naar ontwerp van Piet Oudolf.
`t Winkeltje bij Rein en Mark met ambachtelijke producten. O.a. wolproducten, jam, zeep en veel
meer.
MR.BLUEBERRY kwekerij van blauwe bessen in alle soorten en maten. Een niet te versmaden
bessentuin en een ruime sortering sappen, jams en andere bessenlekkernijen.
SORTIMENTSTUIN HARRY VAN DER LAAR laat het moderne sortiment in Boskoop gekweekte
heesters, rozen en vaste planten zien. Oud-kwekers met mooie verhalen leiden u rondt door wat
ooit de Proeftuin was.
RESTAURANT SKOOP vreemde maar wel heel lekkere eend in de bijt, en onmisbaar als
aanlandplek voor ieder die het Rijneveld bezoekt. Onder het genot van een kopje koffie kun je hier
je eigen Tuinpadplan maken.
PLANTENTUIN ESVELD sterk op het gebied van bijzondere tuinplanten, met o.a. hun beroemde
Aceretum. En sinds kort Theehuis
YUME met zelfgemaakte taart en verrukkelijke koffie.

FACEBOOK.NL/TUIPADRIJNEVELD
[Tuinpad Rijneveld is van juni tot oktober elke laatste zaterdag van de maand]

algemene openingstijden Kwekerij Rein en Mark Bulk en `t Winkeltje:
donderdag + vrijdag 09.00-17.00
en
zaterdag 09.00-13.00

