
 

Nieuwsbrief kwekerij De Tuinstek maart 2022  
  

Het kan u niet ontgaan zijn, de verhuizing van kwekerij De Tuinstek is een feit. Sinds een paar 
dagen zijn we zelf ook in de boerderij getrokken met ons gezin, de honden, katten en, verhip, 
het konijn nog even ophalen. Rondom alle hectiek lukt het om direct te starten met het 
uitpakken van de planten die keurig op pallets te wachten staan op een fijn nieuw plekje in de 
zon.   

 
 

De planten worden in de eerste instantie rondom de boerderij uitgestald, zoals we gewend zijn. 
Ondertussen wordt het grote veld achter de boerderij in orde gemaakt. De regenleiding, kabels 
en drainage zijn al ingegraven. Nee, niet met het scheppie,  vakkundig met een kraantje 
aangestuurd door Thijs Tuiniert. Dat ging als een speer, zoals ze dat zeggen, de kraan heeft 
maar 1 keer een zijwaartse duik genomen in de greppel.   
 

 
 

De parkeerplaats naast de boerderij is gevlakt, nog even wat grind erover en dan ligt die er ook 
gladjes bij. Natuurlijk komt hier een strakke heg omheen, want de wind heeft vrij spel hier in de 



 

polder van Wieringerwaard. Daar zijn we tijdens de opbouw direct mee geconfronteerd, dus 
dat wordt heel veel windsingels planten.   
Om te beginnen maken we gebruik van het kasje dat hier al stond, lekker schoon gespoten en 
opgefrist, de eerste planten kunnen er volgende week in. Dan staat er nog een tunnelkas, daar 
gaat nieuw plastic overheen zodat we ook daar de jonge planten een veilige haven kunnen 
bieden.  

 

Een energiek begin op onze nieuwe locatie waar we iedere dag genieten van de prachtige 
zonsopgang, de weidse uitzichten en de stilte, want op dit landweggetje geen druk verkeer of 
denderende vrachtwagens. Een plek om heerlijk tot rust te komen, een plek waarvan we weer 
een prachtig paradijs gaan maken voor mens, dier en natuur.   
 

 

 
 
De planten  
 

Dit voorjaar bieden we weer prachtige Muurbloemen aan, een aantal laten al schuchter hun 
eerste bloemetjes zien. De tafels staan verder gevuld met grote Vingerhoedskruid en drie 
kleuren. Euphorbia met een vroege, helder gele, bloei staan langs de boerderij en natuurlijk 
heel veel bollen op pot waarvan de Narcis als eerste de bloemetjes laat zien. En…de Helleborus 
staat er op dit moment prachtig bij. Genoeg te zien en te bewonderen bij kwekerij De Tuinstek.  



 

 
 
 

 
 

Bedankt voor alle lieve berichtjes omtrent de verhuizing, dat heeft ons enorm gesteund!  
 

Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwe stek, we kijken uit naar een bloeiend voorjaar.   
 

De kwekerij is geopend vanaf 1 maart van maandag tot en met zaterdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur.  

 


