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Themadagen bij kwekerij Bastin in 2016 
 
De kwekerij is normaal open van woensdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. 
Ook als een van die dagen een feestdag is is de kwekerij op die dagen altijd open. 
Daarnaast zijn er een aantal themadagen in het weekeinde waarvoor de kwekerij op 
zondag ook open is. 
 
Voor elk van deze plantenfeesten geldt: gratis toegang, gratis parkeren en alle dagen 
van 10:00 tot 17:00 uur. 
 
Onze ‘Onvergetelijke Groentedagen’ 7 en 8 mei, de ‘Mediterrane plantendagen’ 4 en 5 
juni, en de lavendeldagen 9 en10 juli en intussen ook onze Pompoenparade zijn 
hoogtepunten. Deze dagen zijn het meest geliefd, worden het best bezocht en er zijn dan 
ook meer deelnemers aan de markt dan op de andere dagen. Op de meeste 
themadagen is er behalve koffie, thee en limonade ook altijd iets te eten. 
 
Februari 
 
27 en 28 februari Hellleborusdagen 
hand bestoven en geselecteerde winterrozen in de zuiverste kleuren en mooiste 
bloemvormen 
 
Maart 
 
maandag 28 maart extra open voor tweede paasdag 
 
April 
 
27 april op Koningsdag gewoon open op woensdag 
 
Mei 
 
donderdag 5 mei gewoon open op Hemelvaart 
 
7 en 8 mei de Onvergetelijke groentedagen 
“Die vergeten groenten zijn niet voor niets vergeten.” Deze dagen zijn erg geliefd; we 
genieten van de vele breed glimlachende bezoekers die blijkbaar erg van dit 
snoepthema houden. Een grote diversiteit aan oude en nieuwe groenteplanten en 
groentezaden voor de moestuin. Er is dan een markt met veelal ambachtelijke producten 
zoals honing, confituur, delicatessen en tuinaardewerk. 
 
maandag 16 mei extra open voor tweede Pinksterdag. 
 
 
 



Juni 
 
Zaterdag en zondag 4 en 5 juni, Mediterrane plantendagen 
Winterharde Mediterrane planten en kruiden in de hoofdrol. Vakantiegevoel op de 
kwekerij. Artisanale markt met onder andere onze imker, pottenbakkers, brocante, 
mediterrane spullen en terras met eenvoudige zuidelijk georiënteerde gerechten. 
 
 
Juli 
 
9 en 10 juli Lavendeldagen 
Onze grootste, meest geliefde en drukst bezochte themadagen met een grote markt, en 
terras. Meer dan 100 soorten lavendel zijn nu bloeiend te zien in onze tuin. Zie hoe we 
lavendel met andere mediterrane planten combineren. 
 
Augustus 
 
27 en 28 augustus Salvia en prairieplantendagen, Indianen zomer 
Onze Salvia collectie staat deze dagen centraal. Het merendeel van de meer dan 100 
soorten die we vermeerderen kan nu bloeien. 
In onze prairie border bereiken Helenium, Salvia, Agastache en Echinacea hun 
gezamenlijke hoogtepunt. 
 
September 
 
24 en25 september Pompoen Parade 
Deze dagen vieren we de oogst van onze pompoen akker waar tientallen vooral eetbare 
pompoenen staan. De pompoenen en ook pompoenzaden zijn nu te koop. Er is ook een 
markt, met onder andere verschillende gast pompoenkwekers en terras met onder 
andere pompoen gerechtjes. 
 
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief die steeds een of twee weken voor een evenement 
verschijnt met het laatste nieuws, tuintips, soms recepten en  wat verder interessant kan 
zijn kan via: http://www.bastin.nl/ 
 
Laatste nieuws via twitter en Facebook en twitter: 
 
http://www.facebook.com/kwekerijBastin 
 
http://twitter.com/#!/aalbeek 


