
Fancrever Höfke 
Zeer langgerekte tuin (1400 m2) met zeven, onderling totaal ver-
schillende, achter elkaar liggende tuinkamer, doorsneden door een 
fraaie zicht-as. Weelderige en zeer kleurrijke vasteplantenborders. 
Verder o.a. een fruitbomenkamer en een schaduwtuin. Verkoop  

van mergelornamenten. - 19 september. Entree € 4 p.p.  

incl. rondleiding. Koffie/thee + gebak € 3 (tevoren melden). 
 
Open op 
LAATSTE JAAR VAN OPENSTELLING ! 
Zon 6 juni 13-17 u.; zat. 12 juni 13-17 u.; zon 13 juni 10-17 u.; 
zat 19 juni 13-17 u.; zon 20 juni 10-17 u.; zon 27 juni 13-17 u.;  
zon 4 juli 10-17 u.; zon 11 juli 13-17 u.; zon 18 juli 10-17 u.; 

zon 25 juli 13-17 u. Entree € 3. Koffie/thee + gebak € 3.  

Groepen op afspr. van 31 mei - 19 september. Entree € 4 p.p.  

incl. rondleiding. Koffie/thee + gebak € 3 (tevoren melden). 
 

 

Adres: Groenstraat 10,  6301 PH  Sibbe-IJzeren 

 +31 (0) 43 60 15 663 

 info@fancreverhofke.com 

 www.fancreverhofke.com 

De Carishof 
Parkachtige vergezichtentuin (3750 m2) met hagenstructuren 
rondom een monumentale carréboerderij. Vasteplantenborders, 
natuurlijke poel, beekje, oranjerie, boomgaardje, authentiek bak-
huis, fruithof en wijngaardje. Cour in mediterrane sfeer. Verkoop 
van jams, chutneys en andere producten van fruit uit de tuin. Tij-
dens open dagen terras met consumpties. 
 
Open op 
Zondag 28 maart, maandag 5 april (2e Paasdag) en de zondagen 
11, 18 en 25 april en 2 mei in het kader van ons Bloembollenfes-
tijn. Voorts: de zondag 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli, 18 
juli, 1 augustus en 5 september. Alle genoemde dagen van 10-17u. 
Entree open dagen € 3. Groepen (min. 10 personen) op afspraak 
tussen 5 april en 15 september. Entree € 7 p.p. incl. rondleiding 
en koffie/thee + cake. Lunch mogelijk in overleg (min. 6 p.) 
 
min. 6 
Adres:  Retersbekerweg 12,  6343 PK Klimmen 

  +31 (0) 45 40 55 690 

 info@decarishof.nl 

 www.decarishof.nl 

De Heerenhof 
Twee parallelle en onderling zeer diverse tuinen (3000 m2). 
De Oude Tuin: een kleurrijke aaneenschakeling van idyllische 
ruimtes, eindigend in een theater met nostalgisch tuinhuis. 
De Witte Pauwen Tuin: strak en min of meer minimalistisch 
En voor zover met bloemen, wit.  
.. 

 
Open op 
Zaterdag 5 en zondag 6 juni, zaterdag 12 en zondag 13 juni 
En zaterdag 19 en zondag 20 juni, steeds van 13-17 uur. 

Entree € 5 incl. koffie/thee met lekkernij. 

Groepen op afspraak het hele jaar welkom à € 8,50 incl. 
Rondleiding, koffie/thee met lekkernij. 
Lunches op maat in de tuin of het H-House tot 50 personen. 
 
 

.. 

Adres: Veldstraat 8-12A, 6227 SZ Maastricht 
 +31 (0)628959427 
 info@heerenhof.nl   

 www.heerenhof.nl             
 facebook: Heerenhof 
 

Hoeve Schettereind 
In het noordelijkste puntje van Zuid-Limburg – het buitenge-
bied net onder Roosteren – en het smalste stukje Nederland 
ligt rond een authentieke boerenhoeve deze landelijke tuin 
van ruim 6500 m2. In de lente bloeien hier tienduizenden 
tulpen en andere bolgewassen, in de zomer zijn de borders 
rijk gevuld met vaste planten, eenjarigen en dahlia’s.  

.. 
Open op 
Bloembollenfestijn: zondag 28 maart, maandag 5 april (2e 
Paasdag) en de zondagen 11, 18 en 25 april en 2 mei 10-17 u. 
Zomertuin: de zondagen 6 juni, 13 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 

1 en 15 aug., 10-17 u.  Entree open dagen € 3. Groepen op 
afspraak. Extra: vrijdag 30 april 10-17 u. VERKOOP HAN-
GING BASKETS Zaterd. 28 augustus en 4 september v.a. 
17 u. LICHTJESAVOND Zondag 12 september 11-16 u. 
OOGSTFEEST  
 .. 

Adres: Lanterdijk 43, 6116 AH  Roosteren 
+31 (0) 6-30 56 33 46 
info@hoeveschettereind.nl 
www.hoeveschettereind.nl 
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