
Wanneer kunt u komen knippen? 

Iedere werkdag kunt u in de ochtenduren, dus 
vòòr 12u  (voor de zon “hoog” staat)  komen 

knippen. 

 

Hoe kunt u in het bezit komen van zo’n kaart? 

Koop een knipstrippenkaart in onze 
landgoedwinkel (open op donderdag en vrijdag 

12.00-16.00) of de eerste keer dat u komt 
bloemenknippen bij Theo of Hettie.                      

NB: Het is ook leuk om zo’n knipkaart te krijgen of 
te geven! 

Verkrijgbaar in 3 maten: smal, medium en large 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemenknip-strippenkaart 

Heerlijk wandelen door de tuin, genieten van 
geuren en kleuren van bloemen, kruiden en 

groente. Vervolgens zelf biologische 
bloemen knippen en een mooi boeket 

samenstellen?   

Dat kan op landgoed Kraaybeekerhof!  

Met de bloemenknip-strippenkaart 

 

 



Spelregels voor het bloemenknippen             
(in de ochtenduren op maandag tot en met vrijdag) 

 Kom ons even vertellen dat u komt bloemen 
knippen. Een snoeischaar krijgt u mee en we 
vertellen welke bloemen er vandaag geknipt 
kunnen worden en waar ze staan. (niet alle 
bloemen zijn goed houdbaar op een vaas!) 

 Wandel een rondje door de tuin en bedenk 
ondertussen welke bloemen u wilt knippen en 
meenemen. Denk bv ook aan groen, blad, mooie 
takken, grassen enz die u boeket kunnen 
verfraaien. 

 Wat u knipt moet u ook meenemen.  

 Blijf op de paden  

 Gebruik de snoeischaar en ga niet plukken en 
trekken aan bloemen.  

 Grootte van een bos ?? Een bos van bloemen is 
een “ruim” begrip……….. Wij bedoelen met “een 
bos” ongeveer:   zoveel stelen als u in 1 hand kan 
vasthouden zonder de stelen te pletten of kneuzen 

 

 We vragen u vriendelijk om op zo’n manier te 
knippen dat de planten in tact blijven en dat er 
voldoende moois overblijft voor anderen om naar 
te kijken of te knippen.  Van bloemen waar er wat 
minder staan kunt u (indien afgesproken van te 
voren) wel wat plukken, maar “bescheiden”.  

 Kinderen mogen ook bloemen knippen,  maar wel 
onder begeleiding van de ouders 

 Een strippenkaart kunt u ook samen gebruiken bv 
met een buurvrouw, vriendin, vriend, dochter, 
kleinkind enz 

 Tevreden en een mooi boeket gemaakt? Kom het 
ons laten zien, dan tekenen we de kaart af en kunt 
u de snoeischaar weer inleveren.  

 

 

 

Voordelen van een strippenkaart 

5 ochtenden per week kunt u op het landgoed terecht  
om een mooi boeket samen te stellen, geheel naar eigen 

keuze.   Een biologisch boeket!!! 


