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Jaarprogramma
Esveld 2018

Februari

september

Vrij/Za 24-25 februari

De Eetbare Tuin

De Schetsontwerpdagen

Wanneer u zich inschrijft voor deze dag krijgt u een afspraak van 30
minuten met Cor van Gelderen. In deze tijd kunt u al uw prangende
vragen over uw tuin kwijt en zal hij u voorzien van een passend advies.
Het adviesgesprek kost €50, maar... dit bedrag krijgt u aan het einde terug
in de vorm van een tegoedbon.
Hiermee kunt u gelijk de kwekerij
op om prachtige planten uit
te kiezen voor in uw tuin. Hoe
leuk is dat? Inschrijven kan via
het aanmeldformulier op onze
website, of door even te bellen.

MEI
Boskoopse plantendag en kunstmarkt
Datum: 21-05-2018
Al een aantal jaren op rij is het op tweede Pinksterdag tijd voor de Boskoopse
plantendag en kunstmarkt. Tijdens dit evenement kunt u op twee locaties
aan het rijneveld genieten van de combinatie tussen groen en kunst. Bij ons
op de kwekerij exposeren kunstenaars in de kas, maar ook buiten. Er is live
muziek en uiteraard zijn er een heleboel prachtige plantjes. Ons koffie- en
theehuis Yume voorziet u met alle plezier van heerlijk huisgemaakt gebak
en hun overheerlijke koffie. Op de tweede locatie, sortimentstuin Harry
van de Laar, is het al net zo gezellig. Kraampjes met kunst in een prachtige
botanische omgeving... echt leuk!

Data: 15-09-2018
In samenwerking met het Boomkwekerijmuseum organiseren we op
deze datum een dag over de Eetbare Tuin. In het museum is een leuke
thematische expositie ingericht over dit onderwerp. Allerlei eetbare
bloemen, planten, takken en vruchten komen aan bod. Bovendien is er
de presentatie van gerechten die gemaakt zijn voor de wedstrijd ‘koken
uit eigen tuin’ en wordt het winnende gerecht bekend gemaakt. Bij ons
op de kwekerij stellen we al die leuke tuinplanten voor die niet alleen
maar mooi zijn, maar bovenal ook lekker. Cor van Gelderen zal daar een
levendig verhaal over vertellen. Het programma begint om 13:00 uur in
het museum (Reijerskoop 52 - 54, Boskoop) en gaat om 15:30 uur verder
bij PlantenTuin Esveld. Een smakelijke dag!

Oktober
Kwekersdag

Yume Koffie- en Theehuis
@: info@yume-boskoop.nl
T: 0172-450700
www.yume-boskoop.nl

TuinPaddagen Rijneveld
Data: 31-03-2018 / 28-04-2018 / 26-05-2018 / 30-06-2018
28-07-2018 / 25-08-2018 / 29-09-2018 / 27-10-2018
Elke laatste zaterdag van de maand in de periode april tot en met oktober
is het één groot plantenfeest aan het rijneveld in Boskoop. Bekijk onze
mooie kwekerijen, bezoek onze heerlijke restaurantjes en ontmoet leuke
mensen. In een sfeervolle omgeving kun je hier genieten van al het moois
en lekkers uit Boskoop. Wandelend over de kwekerij of varend in de schouw
luister je naar de verhalen van de kweker & de kok. Verhalen over ons
landschap, onze geschiedenis en natuurlijk vooral ook over onze Tuinen.
Elke maand staan we allemaal klaar om je met veel plezier te ontvangen. Bij
iedere Tuinpad Rijneveld kan er worden gevaren in de typisch Boskoopse
vaartuigen de schouw & de bok. Dus elke maand is er wel een andere
goeie reden om even te komen tuinen. Volg de laatste berichten en ons
programma op facebook en de website (www.tuinpadrijneveld.nl).

Datum: 06-10-2018 & 07-10-2018
Aan het einde van het tuinseizoen nodigen we onze plantenvrienden uit
om samen met ons de herfst te vieren. Op de kwekerij vindt u diverse stands
die door hen bemand worden. De één geeft demonstraties, de ander vertelt
vol passie over biologische rozen. Bovendien is er een wijnproeverij en met
wat geluk staan de esdoorns in het park vol overgave hun herfstkleuren te
showen. Genoeg reden om langs te komen en dit tuinfeestje met ons mee
te vieren!

nog meer leuks...
Schone van Boskoop

juni

Datum: 06-10-2018 & 07-10-2018

Japanse Esdoorndag

Elk jaar organiseert Boskoop Creatief een atellierroute waarbij lokale
kunstenaars de kans krijgen hun werk aan een breed publiek te laten zien.
Op een groot aantal locaties in Boskoop kunt u genieten van kunst en
muziek. Ook dit jaar is ons koffie- en theehuis Yume één van de locaties
van de Schone van Boskoop. Kom gratis kijken en luisteren naar kunst en
muziek! Op zaterdag is bovendien ook onze jaarlijkse kwekersdag.
Eén groot feest!

Datum: 09-06-2018
Op deze prachtige zomerdag in juni staat de Japanse esdoorn in het zonnetje.
Al zo’n 1,5 eeuw is onze kwekerij de standplaats van een prachtige Acer
shirasawanum ‘Aureum’. Na deze Japanse esdoorn volgden er nog ontzettend
veel, inmiddels in PlantenTuin Esveld ook houder van de Nationale Planten
Collectie Acers. Cor van Geldern is dé specialist op het gebied van deze geweldige
planten. Hij houdt op deze
dag om 14:00 uur een lezing.
Deelname is kosteloos, maar u
moet zich wel even opgeven
omdat het aantal deelnemers is
gelimiteerd. U kunt hiervoor een
e-mail sturen naar info@yumeboskoop.nl waarin u aangeeft
met hoeveel personen u bent,
onder vermelding van ‘Japanse
esdoorndag’. Bij mooi weer
staat er ook een rondleiding
door het esdoornpark op het
programma.

augustus
Zomerdagen
Data: 25-08-2018 / 26-08-2018
Aan het einde van de maand augustus staan onze jaarlijkse zomerdagen op
het programma. Er is met name aandacht voor de Hydrangea en Clematis.
Beide dagen zijn er, afhankelijk van het weer, rondleidingen of lezingen
over deze twee interessante plantengroepen. Deelname is kosteloos, maar
u moet zich wel even opgeven omdat het aantal deelnemers is gelimiteerd.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@yume-boskoop.nl waarin u
aangeeft met hoeveel personen u bent, onder vermelding van ‘zomerdagen’
en de gekozen datum.

Naast alle evenementen op onze eigen kwekerij vindt u ons ook op een
aantal externe tuinpartijtjes. Dus bent u in de buurt, kom dan vooral ook
langs bij:
14&15 april 2018
20&21 april 2018
11-13 mei 2018		
15-17 juni 2018		
12-14 oktober 2018

Haarlemmer kweektuin
Weesp theetuin
Beervelde voorjaarseditie
Bingerden
Beervelde najaarseditie

december
Kerstmarkt Boskoop
Data: 08-12-2018 / 09-12-2018
Voor het derde jaar op rij organiseren onze
vrienden van koffie- en theehuis Yume een
gezellige kerstmarkt op ons terrein. Er zijn
uiteraard weer stands waar u terecht kunt voor
prachtige, originele kerstcadeaus. Verder is er
zoals altijd heerlijke huisgemaakte glühwein,
soep èn kunt u meespelen met het rad van
avontuur. Kinderen kunnen meedoen aan
knutselactiviteiten en uiteraard is er warme
chocolademelk. Knus genieten!

PlantenTuin Esveld &
YUME Koffie- en Theehuis
Open: januari t/m december
Ma 12.00 - 17.00 u
Di t/m Za 09.00 - 17.00 u
Van april t/m oktober zijn we bovendien
op zondag geopend van 12.00 - 17.00 u.
Ook geopend op koningsdag, 5 mei, 2e Paasdag,
Hemelvaart en 2e Pinksterdag
Tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten.

Nieuw!
Vergaderruimte
Zaterdag 4 maart Schetsontwerpdag
Sinds 2018 kunt u op deze bijzondere botanische locatie ook terecht
voor uw zakelijke
In een prachtige
lichte
ruimte in het
Hebt ubijeenkomsten.
de schetsontwerpdagen
in februari
gemist?
ontvangstgebouw
het terrein
kunt u met
gezelschap tot
Komoptijdens
de herkansing
in een
maart!
25 personen vergaderen, brainstormen en presenteren. In de pauze kunt
u heerlijk even naar buiten. Koffie, lunch en lekkers wordt voor u verzorgd
door Yume koffie- en theehuis. Voor meer informatie kijkt u op onze
website of neemt u contact op via e-mail of telefoon.

Andere activiteiten
Naast heerlijk wandelen over de kwekerij en door onze uitgebreide
plantenwinkel kunt u terecht voor koffie, thee, lunch en huisgemaakt
gebak bij ons koffie- en theehuis Yume. Zij organiseren daarnaast ook een
overheerlijke high-tea. Uitstekend te combineren met een vaartocht vanaf
onze kwekerij of een rondleiding met kundige gids. Voor meer informatie
of reserveren kijkt u op onze website of neem u contact op
via e-mail of telefoon.

