
uitnodiging 

Beste tuinliefhebbers en andere belangstellenden:  

bij deze willen wij u graag uitnodigen voor ons gezamenlijk Open Weekend  

Tuinieren in Flevoland 

Kleurrijke Poldertuinen Vol Geur 

op 

zaterdag 08 en zondag 09 augustus 

in Espel en Bant in de Noordoostpolder 
 

============================================== 

 

 

Kolibrie vlinder 

  

Na de droogte van het voorjaar  was de regen van de afgelopen weken zeer welkom: 

het heeft de vier Poldertuinen goed gedaan. 

We genieten volop van 

geurige Vlinderstruiken, Bol-, Pluim- en Eikenblad Hortensia’s, Grootmoeders Oorbellen, Pindakaas struiken, 

Hibiscus, Rozen en van vaste planten zoals Anemonen,  Andoorn,  Bergamot, Dropplanten, Duizendknoop, 

Pimpernel, Vlambloemen, IJzerhard, Zilverkaarsen, Zonnehoeden.  

Ook bijzondere sierdistels en prachtige -grassen ontbreken niet.  

De tuinen zijn ware snoepwinkels voor bijen, hommels, vlinders, libellen en allerlei andere insecten.   

Zelfs de kolibrie vlinder wordt hier regelmatig gespot.  

Ook vogels komen aan hun trekken: zij struinen rond op zoek naar o.a. zaden, bessen, slakken en……. 

insecten.  

Tja, in een tuin is het vaak: eten en gegeten worden.    



------------------------------------------ 

De augustustuin heeft nog zoveel te bieden en dat willen wij graag met u delen. 

Liefhebbers zijn van harte welkom op zaterdag 08 en zondag 09 augustus in:  

De Stekkentuin 

www.destekkentuin.nl  

                            De Goldhoorn Gardens  

www.goldhoorngardens.nl  

  

 

De Tuinen van Lipkje Schat 

www.lipkjeschat.nl 

 

                          De Pegasushof 

www.pegasushof.nl  
  

 

 

  

http://www.destekkentuin.nl/
http://www.goldhoorngardens.nl/
http://www.lipkjeschat.nl/
http://www.pegasushof.nl/


Tuinieren in Flevoland 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
De Stekkentuin Noordermiddenweg 13 8311 PZ te Espel  

De Goldhoorn Gardens Klutenweg 13 8314 PB te Bant  

De Tuinen van Lipkje Schat Polenweg 9 8314 PL te Bant  

De Pegasushof Klutenweg 5 8314 PB te Bant  

 
========================================= 

De vier bijzondere tuinen zijn door de eigenaren zelf ontworpen en eigenhandig aangelegd.  

Daardoor zijn ze ook totaal verschillend van elkaar: 

elke tuin heeft zijn eigen sfeer en karakter. 

 

Het enige wat u in elke tuin tegenkomt is:  

rust en ruimte in een gemoedelijke sfeer en: 

de passie voor bloemen, planten, heesters en bomen! 

En deze bloemen, planten, heesters en bomen vindt U hier in vele  

opvallende soorten en variëteiten in unieke combinaties in harmonieuze borders. 

Er zijn hobbykwekerijtjes, waar u op uw gemak kunt rond rondwandelen.  

In een sfeervol Engels landleven winkeltje vindt u mooie huis- en tuindecoraties. 

In De Stekkentuin is een kleine schilderijenexpositie en Anneke Wierda staat er met klein tuinkeramiek.  

In de Pegasushof is restaurant Le Mirage aanwezig met zelfgemaakte  heerlijkheden.  
 

==================================================== 

De tuinen zijn ook goed op de fiets te bezoeken: u kunt uw auto in tuin 1 parkeren;  

van tuin 1, via tuin 2, naar tuin 3 en tuin 4, terug naar tuin 1, is ongeveer 23 km 

 

En………… de koffie staat (bijna) klaar!! 

 

============================================ 



  

op zaterdag 08 augustus en op zondag 09 augustus  
bent u welkom van 10.00 17.00 uur  

  is er ruime parkeergelegenheid  
de tuinen zijn rolstoelonvriendelijk 

we nemen de regels van het RIVM in acht:  

houdt 1,5 m afstand van elkaar; de tuinen zijn groot genoeg 

entree: € 2.50 p.p. per tuin 

groepen met rondleiding: € 3,00 p.p. per tuin 

============================================================ 

Na dit weekend is De Stekkentuin elke vrijdag en zaterdag open tot 1 oktober  

alle andere dagen op afspraak.  

De Tuinen van Lipkje Schat – De Goldhoorn Gardens - De Pegasushof  

zijn alleen op afspraak open. 

============================================  

www.destekkentuin.nl     www.lipkjeschat.nl    www.goldhoorngardens.nl    www.pegasushof.nl  

tot ziens 

 

http://www.destekkentuin.nl/
http://www.lipkjeschat.nl/
http://www.goldhoorngardens.nl/
http://www.pegasushof.nl/

