Waar ligt de Glinstertuin? Aan de Boshuisweg in De Glind (gem. Bar-

neveld) ligt de Glinstertuin in een kleinschalige, landelijke en bosrijke omgeving op
de grens van de provincie Utrecht en Gelderland. Op ﬁetsafstand vanaf Achterveld
(3,5 km), Amersfoort (10 km), Barneveld (9 km), Leusden (6,5 km) en grenzend aan
de populaire wandelroute het ‘Glindhorsterpad’.

Openingstijden

Graag tot
ziens op de
Glinstertuin!

Jos Timmermans
06-39806522
Boshuisweg
3791 ND De Glind
glinstertuin@gmail.com
EcologischeTuinderij

www.glinstertuin.nl

Vanaf april t/m september
Dinsdag

Welkom op afspraak

Woensdag 10-16 uur verkoop van
planten en bloemen
Vaste vrijwilligersdag
Donderdag 10-16 uur verkoop van
planten en bloemen
Vrijdag

10-16 uur verkoop van
planten en bloemen

Zaterdag

Iedere 1e zaterdag van
de maand:
10-16 uur verkoop van
planten en bloemen
en van 13.30-14.30 uur
open inloop rondleiding

Zondag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Kom de bloemrijke en natuurlijke
Glinstertuin ontdekken en proeven.
Laat je verrassen door onze ecologisch
geteelde bloemen en planten, een kruidentheeproeverij
of een inspirerende rondleiding.

Kleinschalige kwekerij en beleeftuin

Welkom op onze kleinschalige
kwekerij en beleeftuin

Tuinplanten
kopen (hele jaar door)

Meer dan 100 soorten kruidenplanten voor in de
thee, keuken, medicinaal gebruik of als verfplant.
• Vaste - bloeiende planten- voor in de siertuin,
deels geschikt als snijbloemen
• Bessenstruiken (o.a. braam, framboos, zwarte
bes, kruisbessen, Japanse wijnbes en Goji)

NIEUW!
Kruidentheeproeverij
(eind mei -er)
eind septemb

• Permacultuur/voedselbosplanten: kruiden,
meerjarige groenten, klein fruit, eetbare struiken
en bomen
• Verkoop vanaf de Glinstertuin, tweewekelijks
bij het Lokaal en bij diverse winkels met biologische producten in Amersfoort en omgeving

Bloemen plukken
en kopen (eind mei - eind september)
• Plukbloemen op de tuin

• Boeketten bloemen voor elke gelegenheid
(op de tuin en op bestelling)
• Bloemen- en plantenkraam bij Het Lokaal
iedere twee weken op zaterdag (de even
weken, van eind maart - eind september)

Een verrassende theeproeverij met verse kruiden van de tuin!
Boek je privé-proeverij. Kosten: 9,95 p.p. (vanaf twee personen).

Inspirerende
rondleiding

In circa 60 minuten kom je bijna alles te weten over de
Glinstertuin. In geuren en kleuren vertellen we over de
achtergrond, ﬁlosoﬁe, teeltprincipes (Permacultuur),
de bijzondere planten en hun gebruik. Je bent elke
1e zaterdag van de maand welkom voor een rondleiding. Op afspraak kun je ook op een andere dag
langskomen.

Word vrijwilliger!

Onze tuin onderhouden
en de producten kweken,
doen we samen met vrijwilligers.
Woensdag is de vaste vrijwilligersdag,
en een aantal keer per jaar is er op
zaterdag een meewerkdag om de
grotere tuin- en snoeiklussen te
klaren. Je hulp is van harte welkom!

