
 
 

Tuinmarkt Zaterdag 9 april Hoog-Kanje 12:00-16:00 uur 
 
Op zaterdag 9 april a.s. organiseert de 

Bewonersvereniging Hogedennen, samen met 

Stadslandbouw Zeist en de nieuwe 

Wijkvereniging Kerckebosch een tuinmarkt 

voor en door de buurt. De tuinmarkt is van 

12:00 tot 16:00 uur op Hoogkanje, bij het 

winkelcentrum Kerckebosch.  

De bedoeling is dat de bewoners uit onze buurt 

zaadjes, stekjes, planten en tuingereedschap en -

materialen uitwisselen en met elkaar in contact 

komen over alle aspecten van het tuinieren.  De 

meeste bewoners besteden een hoop aandacht 

aan hun tuin. Het leek ons leuk om bij de start 

van het nieuwe tuinseizoen een evenement te 

organiseren waarin de tuin centraal staat. 

De tuinmarkt omvat verschillende activiteiten. In 

de eerste plaats natuurlijk de kramen van de 

bewonersvereniging waar je terecht kunt voor het 

aanbieden, ruilen of aanschaffen van tuinspullen 

& tuinboeken.  Daarnaast zijn er o.a. informatieve 

kramen van de Vogelbescherming, 

Stadslandbouw, de Imkervereniging, het Instituut 

voor natuureducatie (IVN) en De Boswerf. Ook 

zijn er activiteiten voor kinderen: de Zeister 

afdeling van ‘Groei en Bloei’ heeft een kraam 

waar kinderen zaadjes kunnen poten en bloemen 

kunnen schikken. Het geheel wordt omlijst met 

een muzikale bijdrage van een Draaiorgel én een 

strijkkwartet van de Zeister muziekschool. 

Zonnebloem wedstrijd 
Er zijn twee activiteiten voor kinderen tijdens de 

tuinmarkt. De afdeling groei en bloei laat kinderen 

zelf zaadjes uitzoeken en poten in potjes. Het 

gaat om leuke bloeiende plantjes bijvoorbeeld 

lathyrus. Voor jong en oud is er ook gelegenheid 

kennis te maken met bloemschikken.  

 

Samen met ‘de Boswerf’ organiseren we dit jaar 

ook een wedstrijd Zonnebloem kweken. Wie heeft 

in augustus de hoogste zonnebloem. Zaden en 

een leuke wedstrijdkaart zijn verkrijgbaar op de 

kraam van de bewonersvereniging en bij de 

kraam van de Boswerf.  

 

 
 

Eind augustus kun je de resultaten insturen, 

samen met een een foto van je reuze-

zonnenbloem.  

 

 

Zaden & plantjes uitwisselen 
Het leukste van tuinieren is natuurlijk om zelf je 

plantjes te kweken en te vermeerderen. Dan kan 

met zaad, stekjes, scheuren etc. Vrijwel iedere 

tuinier heeft een hoekje waar zaailingen worden 

verzameld en opgekweekt. Of nog een envelop 

met zaadjes van die mooie stokrozen. Aan het 

begin van het tuinseizoen blijk je lang niet alles te 

kunnen gebruiken. Ons idee is om voorafgaand 

aan de tuinmarkt deze zaden, stekjes en 

overschoten planten te verzamelen en ze op onze 

kraam aan te bieden. Je kunt ze tussen 11 en 12 

uur brengen of via internet of de email (zie 

verderop) aanmelden. Dan halen we het op.  
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2e hands Tuinboeken  
Jaargangen van Groei & Bloei, Onze Tuin etc. 

liggen soms al jaren onaangeroerd in een hoekje 

op zolder. Of de boekkast bevat het rijtje 

tuinboeken exemplaren die al lang niet meer zijn 

ingekeken. Maak een mede buurtbewoner blij! 

Lever ze in, of meld ze aan en wij verkopen ze op 

de kraam in de tuinmarkt. Zie onderaan de pagina 

hoe dat werkt. 

 

Tuinspullen en gereedschap 
Menig tuinier heeft in zijn schuurtje ook 

overbodige tuinspullen staan. Gereedschap wat 

al jaren niet meer gebruikt is, stapel potjes die op 

beteren tijden wachten, folie, afdekdoek, netten; 

meld ze aan bij ons, of breng ze tussen 11:00 en 

12:00 uur op de tuinmarkt.  

 

Stadslandbouw Zeist 
Stadslandbouw is een nieuw begrip: het telen, 

oogsten en afzetten van voedsel in of vlakbij 

stedelijke gebieden. Een voorbeeld is het 

beginnen van een buurtmoestuin om de 

saamhorigheid en natuurbeleving in de directe 

omgeving te versterken. In Stadslandbouw Zeist 

zijn een aantal mensen actief op dit te stimuleren 

en samen te werken met buurtbewoners om in de 

eigen straat groente te kweken. In onze buurt zijn 

op de Marijkelaan al enkele kweekbakken 

geplaatst waar vorig seizoen al druk gebruik van 

is gemaakt. Heb je zelf ideeën in deze richting? 

Kom dan lang op de kraam van Stadslandbouw 

Zeist.  

Local2Local met hapjes 
Naast het zelf kweken van groenten is het 

afnemen van producten van boeren en tuinders in 

de buurt natuurlijk ook een goede manier om 

duurzame voedselproductie te stimuleren. Een 

aantal ondernemers in buurt en regio werkt 

samen om deze buurtproducten onder de 

aandacht te brengen. Restaurant Kerckebosch 

zal deze lokale producten verwerken in lekkere 

hapjes die je op de kraam kunt proeven. 

De Boswerf 
In de kraam van de Boswerf vind je allerlei 

(educatieve) informatie om met kinderen te 

moestuinieren. Hoe ziet het ontkiemen van een 

boon eruit? Waarom is het goed dat er wormen in 

de grond zitten? 

 
 

 

 

 

Het bezoekerscentrum beschikt over een kleine, 

gezellige horeca, terras, kleine beestjestuin, 

eetbare voorbeeldtuin, bloemen- en kruidentuin 

en een bijenstal. De Boswerf heeft een 

gevarieerd aanbod van wandelingen, fietstochten 

en educatieve doe- en speurtochten. Een 

ideaal startpunt voor boswandelingen. Je kunt er 

zelfs je verjaardagsfeestje vieren.  

Scholen en kinderopvang organisaties kunnen bij 

ons materialen bestellen en deelnemen aan 

excursies en projecten. 

 

Aanmelden, zaden, plantjes 
tuinspullen en tuinboeken 
Je kunt zaden, plantjes, tuingereedschap en 

tuinboeken tussen 11:00 en 12:00 op onze kraam 

brengen. Heb je geen tijd of gelegenheid op 

zaterdag dan kan je ook via het 

aanmeldingsformulier op internet (zie de site 

www.hogedennen,net) of via het emailadres 

tuinmarkthogedennen@xs4all.nl je spullen 

aanmelden. We zullen dan zo snel mogelijk 

reageren en een afspraak maken om het op te 

halen.  De spulletjes worden tegen 

‘koningsmarktprijzen’ verkocht. De opbrengst 

gebruiken we om de kosten van de markt, 

kraamhuur en dergelijke te dekken.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1fKLus_FrKVffwma73aPcp7vQ9MyiZNn08i-D0nAAqdY/viewform
http://www.hogedennen,net/
mailto:tuinmarkthogedennen@xs4all.nl

