
Plantendagen 12 en 13 juni 2021  

 

 

Standhouders 

• De Tuinheeren     

Tuingereedschap 

www.detuinheeren.nl 

 

• Tuinplantencentrum den Hertog  

Heesters en vaste planten 

www.bomenzoeker.nl 

 

• JPM Plant     

vaste planten 

 

• Plantje op het randje 

Bijzondere vaste planten 

www.plantjeophetrandje.nl 

 

• Lowgardens  

Bomen, heesters en vaste planten 

www.lowgardens.com     

 

• Plantworld Holland    

lage vaste planten, schaduwplanten 

www.plantworldholland.nl 

 

• Rozenrijk Chaam    

Rozen 

www.rozenrijk.nl 

 

• Kwekerij De Tuinplant    

vaste planten 

 

• Nana Pearl 

Sieraden met parels en edelstenen naar eigen ontwerp 

www.nanapearl.nl     

 

• BanYan trading     

Oosterse curiosa, sieraden en zijden sjaals 

 

http://www.detuinheeren.nl/
http://www.bomenzoeker.nl/
http://www.plantjeophetrandje.nl/
http://www.plantworldholland.nl/
http://www.rozenrijk.nl/


• The Scottish Pimpernel    

Wollen kwaliteits-kleding uit Engeland, Schotland en Ierland 

www.scottishpimpernel.nl 

 

• Di-Zaynah     

Mode-accessoires, tassen, sjaals 

 

• Tuinplantencentrum de Jong   

planten en brocante 

www.tuincentrum.nl 

 

• Suja Plant     

bijzondere vaste planten 

 

• Siersmederij Westerhof     

siersmeedwerk voor de tuin 

www.siersmederijwesterhof.nl 

 

• W. van Wingerden    

vlechtwerk van wilgenteen 

 

• Tanja Hilgers     

Illustrator, wildplukster en kruidenvakvrouw 

www.tanjahilgers.nl 

 

• Tuinjoop    

zaden, kruiden en boeken 

www.tuinjoop.nl 

 

• Rotterdamsche Confituur   

huisgemaakte jam, Rotterdamse producten 

www.rotterdamscheconfituur.nl 

 

• Add Lia      

honing, bijvriendelijke producten 

www.addlia.nl 

 

• Vrienden van Blijdorp    

Promotie 

www.diergaardeblijdorp.nl 

 

• Trompenburg Tuinen    

cadeau-artikelen 

http://www.scottishpimpernel.nl/
http://www.tuincentrum.nl/
http://www.tanjahilgers.nl/
http://www.tuinjoop.nl/


• Trompenburg Tuinen     

Cactussen 

 

• Bosbadderen     

www.bosbadderen.nl 

❖  

Exposities 

Rozemarijn Oosthoek (In de kas) 

Expositie pentekeningen en schilderingen op glas. Rozemarijn is dit jaar als kunstenaar 

verbonden aan Trompenburg Tuinen. Voor haar werk laat zich dit jaar inspireren door de tuin 

en haar bezoekers, werk dat zij nu en op een later moment exposeert in de tuin, zowel 

buiten als binnen. Op 11 en 12 juni, Tijdens de Plantendagen geeft zij op beide dagen een 

workshop ‘plantenportret op glas’ aan kinderen, later in het jaar kunnen volwassenen 

aanschuiven bij één van haar workshops ‘maak je eigen plantenportret’. 

Oog voor Hout (In de serre grenzend aan de kas) 

Presentatie Het geheim achter de bast, met verkoop van dwarsdoorsnedes takken van ca. 

200 verschillende boomsoorten. Schijfjes in diameters van ca. 3-16 cm. 

Stereoloep om even te turen naar houtvaten en –stralen. 

 

Jan de Grouw: Ode aan de Noordzee  (in het entreegebouw) 
Expositie van schilderijen en tekeningen, geïnspireerd op de Noordzee, strand en duinen van  

Hoek van Holland 

 

 

❖  

Kinderactiviteiten 

Zaterdag:  10:30 – 12:30 uur: maak je eigen bijenhotel, ter plaatse aanmelden. 

13:30 – 15:00 uur: Plantenportret op glas, o.l.v. Rozemarijn Oosthoek,  

vooraf reserveren via www.trompenburg.nl/activiteiten 

    

Zondag:  10:30 – 12:00 uur: Plantenportret op glas, o.l.v. Rozemarijn Oosthoek, 

vooraf reserveren via www.trompenburg.nl/activiteiten 

13:00 – 16:30 uur: maak je eigen bijenhotel, ter plaatse aanmelden   

Zaterdag en zondag:  gratis speurtocht voor kinderen vanaf 6 jaar. 

 

❖  


