
THEMADAG	  BINNENSTEBUITEN	  OP	  ZATERDAG	  10	  JUNI	  2017,	  10.00	  –	  16.00	  
UUR	  IN	  SAMENWERKING	  MET	  GROEI	  &	  BLOEI	  IJSSELSTEIN	  

Binnen-‐	  en	  buitenleven	  lopen	  steeds	  meer	  door	  elkaar.	  Kruiden	  om	  mee	  te	  
kokkerellen	  staan	  op	  de	  vensterbank	  en	  kamerplanten	  als	  een	  groene	  oase	  
onder	  de	  overkapping.	  Trendy	  rotan	  meubilair,	  windlichten	  en	  plaids	  geven	  
zowel	  binnen	  als	  buiten	  een	  heerlijk	  sfeertje.	  Hapje,	  drankje	  en	  boekje	  erbij	  en	  
genieten	  maar!	  

Op	  deze	  dag	  zijn	  een	  interieurstyliste	  en	  een	  tuinontwerpster	  aanwezig	  om	  u	  
tips	  te	  geven	  voor	  uw	  binnen-‐	  of	  buitenkamer	  (tuin).	  U	  kunt	  zich	  aanmelden	  bij	  
info@tuincentrumhuiting.nl	  voor	  een	  advies	  van	  Yolande	  (Buro	  Binnenkans)	  of	  
Clarine	  (Hofstee	  Tuinarchitectuur).	  Een	  halfuur	  kost	  €	  17,50.	  Deze	  kosten	  
worden	  afgetrokken	  van	  het	  bedrag	  voor	  een	  eventuele	  vervolgafspraak.	  

Een	  greep	  uit	  wat	  u	  nog	  meer	  kunt	  verwachten:	  speciale	  poetsdoeken	  om	  goed	  
van	  binnen	  naar	  buiten	  te	  kijken	  en	  vice	  versa,	  verzorgingsproducten	  van	  Aloë	  
Vera,	  een	  zilversmid	  en	  verse	  streekproducten.	  Daarnaast	  is	  er	  volop	  aandacht	  
voor	  kruiden.	  	  

Tuincentrum	  Huiting	  wil	  graag	  een	  gezonde,	  groene	  leefomgeving	  stimuleren	  
voor	  mens,	  dier	  en	  milieu.	  Haal	  een	  tegel	  uit	  uw	  tuin,	  lever	  deze	  bij	  Huiting	  in	  
en	  ontvang	  gratis	  een	  heerlijk	  geurend	  kruidenplantje	  cadeau!	  Wie	  weet	  krijgt	  
u	  de	  smaak	  te	  pakken	  en	  is	  dit	  het	  begin	  van	  een	  kruidentuin.	  

U	  krijgt	  ook	  advies	  over	  kruiden	  en	  eetbare	  bloemen/planten,	  u	  kunt	  gerechtjes	  
kopen	  waarin	  deze	  zijn	  verwerkt	  en	  met	  de	  kinderen	  kan	  een	  kruiden-‐
workshop	  worden	  gedaan:	  zij	  verven	  een	  terracottapot	  met	  krijtverf	  en	  poten	  
er	  zelf	  een	  kruidenplant	  in.	  Kosten	  €	  5,00	  

Willemien	  Eetwaar	  staat	  op	  ons	  gezellige	  terras	  waar	  u	  kunt	  komen	  kijken,	  
ruiken	  en	  proeven:	  lekkernijen	  met	  kruiden,	  verse	  limonadesiropen	  en	  u	  leert	  
hoe	  u	  zelf	  van	  verse	  kruiden	  thee	  kan	  maken.	  	  

Kortom,	  het	  wordt	  weer	  een	  heerlijke	  dag	  bij	  Huiting!	  

Tot	  ziens,	  	  

Tuincentrum	  Huiting,	  Lexmondsestraatweg	  2	  –	  4133	  LA	  VIANEN	  –	  0347-‐373302	  

	  

	  


