
 

Nieuwsbrief kwekerij De Tuinstek mei 2022 

Het frisse groen ontluikt en ook wij zijn druk bezig met ontluiken in de tuin en op de kwekerij. Een 

nieuwe uitdaging om van deze plek weer een mooi paradijsje te maken voor de bezoekers, de vogels, 

bijen en onszelf. Tuinieren is geduld hebben en vooruitkijken tegelijkertijd. Grote lijnen volgen maar 

ook aandacht voor bijzondere plant combinaties. Leuk en spannend om te doen.  

 

Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei Open dagen De Groene Route 

‘Tuinen in lentetooi, kleur, vogels en jong leven’, is het thema van dit 2e open weekend van de 

tuinenroute. Ook kwekerij De Tuinstek is dit hele weekend open voor bezoekers. Kijk voor de juiste 

informatie over de deelnemers op www.degroeneroute.nl 

 

Oogsten door de seizoenen heen  

De meimaand is de kruidenmaand bij uitstek, nu aanplanten zorgt voor een heel seizoen genieten 

van verse kruiden uit eigen tuin. Hieronder een aantal kruiden die u zoal in ons assortiment kan 

aantreffen. 

Salvia officinalis – De Salie is een plant voor de kruidentuin die graag op een zonnige, goed 

gedraineerde plek in de zon staat. In de keuken goed te combineren met een gebakken uitje of in de 

uiensoep. Een bekend kruid in de Italiaanse keuken, bijvoorbeeld in het gerecht Pasta al burro e 

salvia. 

 

http://www.degroeneroute.nl/


 

Allium ampeloprasum – Oerprei is een vaste plant die niet misstaat in de border vanwege de 

bolvormige bloeiwijze die typerend is voor Allium soorten. Alle delen zijn eetbaar, zowel de stengel 

als het knolletje. De bovengrondse delen zijn geschikt als vervanger van de lente-ui of bieslook 

vanwege de lichte uiensmaak. Ook prima te gebruiken in wokgerechten.  

Cynara cardunculus – Kardoen is een fors uitgroeiende vaste plant voor een zonnige standplaats. De 

jonge bladstelen worden verwerkt in de keuken door deze te blancheren. Van de bloem is enkel het 

hart en de onderkant van de schutbladeren eetbaar.  

 

Opbouw van de kwekerij    

De ruime parkeerplaats is gereed en voorzien van een kleurig tuintje.  

 

 

 

 

 



 

U kunt ons nu gemakkelijk vinden, het bord van de kwekerij staat op zijn plek. 

 

Gesorteerd op alfabet staan de vaste planten uitgestald op de kwekerij te groeien in de lentezon. 

 



 

Natuurlijk mogen de bloeiende kleurige planten op een speciaal plekje. 

 

 

 


