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Van de bestuurstafel.

Beste Groei & Bloei-leden en belangstellenden.
Inmiddels is het al weer medio 2022 en wordt dit de vierde
jaargang van ons programmaboekje.
Groei & Bloei Hoogeveen/De Wolden heeft voor het komend
seizoen weer een gezellig, informatief en interessant
programma samengesteld.
De activiteiten van 2022-2023 staan als vanouds weer kleurrijk
vermeld. Ook dit jaar weer een heel jaarprogramma in een
handzaam boekje. Het hele jaar is zo makkelijk te plannen en in
de agenda te zetten.
Bloemschikken gaat na het 50 jarig jubileum vrolijk door met
alle lessen. Verschillende docenten staan garant voor inspiratie
en kwaliteit op het gebied van bloemkunst maken.
Er wordt ook weer gewandeld. Diverse thema’s komen aan bod.
Zowel in het na- als voorjaar vindt er een plantenruilbeurs
plaats.
Zoals jullie kunnen zien is ons bestuur versterkt met een nieuw
bestuurslid Bea Gorter en hebben wij een actieve
bestuursondersteuner gevonden in Rina Goeree.
Alle leden ontvangen het programmaboekje thuis. Daarnaast
krijgen alle leden van wie het email-adres bekend is elke maand
de nieuws�lits. Hierin houden wij iedereen op de hoogte van
wat groeit en bloeit en wat er in de omgeving op het gebied van
groen allemaal te beleven valt.
Op de website hoogeveen.groei.nl vind je veel informatie over
onze vereniging in Hoogeveen en De Wolden.
Heel veel plezier met het komend Groei & Bloeiseizoen van
2022-2023.

Plant op de voorzijde: Geranium Tuberosum
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De lezingen vinden plaats in het Herman Bavinckhuis,
Stoekeplein 4, Hoogeveen. Aanvang, 19.45u.
Deze worden gehouden op dinsdag, woensdag of donderdag avond,
zie blz. 8 – 21 en onze website.
De Nieuws�lits:
Via onze digitale nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle actuele
informatie. Je ontvangt de nieuws�lits via de mail. Geef je
emailadres door aan Catja Strik. Ook vind je de nieuws�lits op onze
website van Groei & Bloei Hoogeveen/De Wolden.
Landelijke website:
www.groei.nl
Afdeling Hoogeveen/De Wolden:
www.hoogeveen.groei.nl
Facebook:
Groei Bloei Hoogeveen De Wolden
Open Tuinen Carrousel Drenthe:
www.opentuinencarrouseldrenthe.nl
Op onze website en facebook is actuele informatie te vinden over
wandelingen, fotogroep, bloemschikken en Open Tuinen Carrousel
Drenthe.
De jaarvergadering wordt gehouden, voorafgaand aan de lezing
van 22 maart 2023 om 19.30u.
Dit informatieboekje is een uitgave van de vereniging Groei & Bloei
afdeling Hoogeveen/De Wolden.
Het wordt kosteloos naar alle leden van deze afdeling verstuurd,
gesponsord door alle adverteerders.
Voor vragen, opmerkingen, advertenties of bijdragen voor dit
boekje, of andere informatie, kun je contact opnemen met het
bestuur, zie pagina 2.
Je kunt lid worden van onze vereniging via www.groei.nl.
Wil je iemand een mooi cadeau geven, denk dan eens aan een
abonnement op Groei & Bloei.
Vaak zijn er aantrekkelijke aanbiedingen of kortingen; zie de
landelijke website www.groei.nl
Vormgeving informatieboekje: Rob en Marijke Kloosterman.
Alle foto’s zijn geplaatst met toestemming van de makers.
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Nijstad 11
7909 HS Hoogeveen

www.groencentrumhoogeveen.nl
0528-251380

Theetuin ‘d Olde Iesboan
Jan en Hennie Albers
Gedempte Wijde Wijk 5
7926 TW Kerkenveld
(ook glaskunst aanwezig)

Circa 10.000 m²
Open van 1 april t/m 31 oktober

Openings�jden:
Dinsdag t/m zondag
10.00 – 17.00 uur
Ook op feestdagen
Theetuin.oldeiesboan@gmail.com
Tel. 0528 797779

Philip Friskorn, Eindeloze prairies van Noord Amerika.

Donderdag 27 oktober 2022
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen
In deze lezing neem ik u mee naar Noord-Amerika. Het grootste
deel van de oorspronkelijke Tallgrass Prairie is in de laatste
twee eeuwen in cultuur gebracht en bewoond geraakt. Toch is
er nog het nodige over en wat er over is zal ook prairie blijven.
Oorspronkelijke onaangetaste prairies met grassoorten als
Indian Grass en Big Bluestem zijn er nog. De Tallgrass Prairie
van het Midden Westen van Noord Amerika wordt doorsneden
door de rivier de Missouri. Vele kleinere zijrivieren van de
Missouri kenmerken het landschap en hebben vochtige dalen in
de droge prairie uitgeslepen. Het planten- en dierenleven is er
hoogst interessant. Zoogdieren, vogels, insecten, vlinders en
reptielen vinden rust en beschutting tussen het
ondoordringbare hoge gras op de prairie en in de bossen van de
vochtige rivierdalen. De vele prairieplanten, die als cultivar in
onze tuinen te vinden zijn, geven in de herfst zaden die tot ver
in het voorjaar als voedsel dienen voor dieren. Prachtige
spechten leven in de oude eiken in de dalen en zoeken voedsel
op de prairie. Op kale heuveltoppen voeren vroeg in april de
hanen van het Groot Prairiehoen hun balts op. De prairie, geen
simpele grasvlakte, maar een eindeloze natuurbelevenis.
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Hans Zĳlstra, Kerstdemonstratie bloemschikken
Dinsdag 22 november 2022
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen
Begin 2019 mocht Hans na het winnen van de kwali�icaties,
Nederland vertegenwoordigen in de FTD World Cup, het
wereldkampioenschap bloemsierkunst in Amerika, met 23
deelnemende landen.
Het was een fantastisch en heel heftig avontuur. Hans is van
november tot maart 7 dagen per week bezig geweest met de
voorbereiding. Hij heeft een speciale ruimte gehuurd om
ongestoord alle ondergronden te kunnen maken.
Hans heeft meegedaan aan meer wedstrijden, maar dit was van
een ongekend formaat, het WK is eenmaal in de 4 jaar, dus echt een
soort Olympische Spelen.
Van de 23 landen wist Hans de vijfde plek te halen, het podium was
in zicht!
Toen gebeurde het meest onverwachte. Tijdens de wedstrijd
stortte de ondergrond in en dan verlies je punten. Op dat moment
stort je wereld in, ook letterlijk. Hans kon zich herpakken en kan
terugkijken op een fantastische tijd die veel bekendheid en
inspiratie heeft gegeven. Het geeft een impuls aan zijn ambitie om
ook in het buitenland te gaan werken door masterclasses en lessen
te geven. En nu dus een masterclass voor Hoogeveen/De Wolden.
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Presentatie door eigen leden.

Woensdag 18 januari 2023
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen
Een paar jaar geleden hebben we voor het eerst een foto en
�ilmavond gehouden, georganiseerd door onze eigen leden. Dat
was een groot succes.
Veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Prachtige
natuur foto’s van gemaakte reizen en wandelingen. Veel
inspirerende foto’s van eigen tuinen. Water, de vijver met zijn
bewoners en natuurlijk ook vogels, vlinders en paddenstoelen.
We willen graag opnieuw zo’n avond organiseren en vragen
daarvoor jullie inbreng.
Wie wil een serie foto’s of een kort �ilmpje laten zien.
Het mag van alles zijn, als het maar iets met de natuur of met
groeien en bloeien te maken heeft.
Meestal heb je zelf foto’s die je niet zo snel op de lezingen ziet.
Dat is nou juist zo aantrekkelijk.
Soms spreekt een foto voor zich, maar je kunt hem ook voorzien
van een toelichting of een kort verhaaltje.
De presentatie mag maximaal 10 minuten duren.
Geef je op bij:
Ypie Terpstra: yterpstra@ziggo.nl
Vermeld daarbij ook je onderwerp zodat we een zo gevarieerd
mogelijke avond kunnen samenstellen.
Een laptop, beamer en scherm zijn aanwezig. Je hoeft alleen een
USB-stick met je beeldmateriaal op de avond zelf mee te brengen.
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Kom gezellig voor thee met kruidkoek in ons tuincafé.
Krijg informatie over planten die het in Drenthe goed doen.
Maak een wandeling door 25 tuinen en tuintjes.
Geniet van het Drentse platteland.
Een leuk dagje uit in Ruinen.

Bezoek geheel vrijblijvend onze
VestigingHoogeveen:
Hoogeveen:
Vestiging
Lindberghstraat
Weg
om de Oost12
1a
7903
BN
Hoogeveen
7914 TX Hoogeveen
Telefoon0528
Telefoon0528- 23
- 2325
2561
61
Fax0528
Fax0528- 23
- 2325
2563
63
E-mail hoogeveen@zwaagstra.nl
E-mailhoogeveen@zwaagstra.nl
Internet www.zwaagstra.nl
Internetwww.zwaagstra.nl
Twitter@zwaagstrasier
Twitter @zwaagstrasier

prachtige showtuin!! Ook
op
internet24 uur per dag te bekĳken.
Openingstijden
ma. – vr. 08.00 - 17.30 uur, za. 08.00 - 16.00 uur.
( wintertĳd aangepastetĳden )

Hans van Wieren, Balkon tuinieren

Donderdag 23 februari 2023
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen

Hans heeft lang gewerkt in de plantenbranche en alles wat met
planten te maken heeft is nu een uit de hand gelopen hobby. Hij
heeft daardoor veel kennis verworven over de toepassing van
planten, bloemen en struiken.
Hoewel het thema balkontuinieren is, is de lezing ook van
toepassing op de beplanting van een terras of kleine tuin.
Voor Hans is het belangrijk dat een tuin of balkon het hele jaar de
moeite waard is om van te kunnen genieten. Net zo belangrijk als
de mogelijkheid om je balkon of tuin te kunnen inrichten naar
eigen wensen.
Hans werkt met als uitgangspunt dat een balkon een volwaardige
tuin kan zijn en hij illustreert dit met veel foto’s.
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Lambert Sĳens, Ongekende Groentes.
Woensdag 22 maart 2023
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen
Jaarvergadering vooraf (19.30u)
Lambert Seijens van De Tuinen van Weldadigheid in
Veenhuizen komt vertellen over ongekende groentes.
Lambert en Jolanda kweken historische en bijzondere
rassen. Hun kwekerij heeft de grootste collectie aardappels
en groenten in Nederland met ook heel veel peulvruchten.
Ongekende groentes zijn groentes die wij nog niet kennen,
maar die in landen met een vergelijkbaar klimaat geteeld
worden. Met meer kennis kunnen we onze moestuin
uitbreiden met veel meer soorten dan we nu weet van
hebben.
Lambert komt zijn lezing illustreren met prachtige foto's.
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Cor Bras, Vaste planten in de praktĳk.

Dinsdag 11 april 2023
Aanvang 19.45 uur in het Herman Bavinckhuis, Hoogeveen
Het werken in de tuin is het mooist als de planten zelf zorgen
voor een mooie gesloten tuin, makkelijk bloeien, geen onkruid
en geen ziektes. Dit alles natuurlijk zonder gif. Dit is mogelijk als
we de planten op de goede plek zetten (hun natuurlijke
standplaats) en als we ook rekening houden met de functie van
de planten. Als we dit allemaal goed voor elkaar hebben hoeven
we bijna niks te doen in de tuin.
Tijdens de lezing hebben we het voor de pauze over de
standplaats. Waar staat de plant van nature en hoe moeten we
dit vertalen naar de tuin. Is het (zon)licht alleen van belang of is
de grond belangrijker. Dit doen we aan de hand van voorbeelden
en met een tekening. Aan bod komen kreten als bosplanten,
bosrandplanten, planten voor open ruimte maar ook
oeverplanten/wadiplanten en rotsplanten.
Na de pauze gaan we de planten indelen in 3 hoofdgroepen.
Tijdens dit stukje gaan we het hebben over langlevende vaste
planten en kortlevende vaste planten. Wat zijn de verschillen en
waarom moeten we ze beide in de tuin hebben. Ook kijken we
naar de planten die tegenwoordig “duurzame” planten worden
genoemd.
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Wanneer gaan wij uw
drukwerk kleur geven?
HET ADRES VOOR AL UW BEPLANTING!
Keuze uit ruim 1000 verschillende soorten vaste planten.
Tevens hebben we ruim 300 verschillend soorten coniferen, heesters, bomen en
andere soorten beplanting.
Maar ook voor potgrond, bemesting, diervoeders enz kunt u bij ons terecht.

Voor openingstijden, acties e.a. zie www.bertvisschervof.com
Kolderveen 21, 7948 NG Nijeveen

0522-491853

A.G. Bellstraat 33a
7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88
E-mail: info@printjob.nl

Drukkerij I Copyshop I Grafische Dienstverlening

Cursussen Bloemschikken

Ook creatief met bloemen?
Vind je het leuk om samen aan de slag te gaan met bloemen?
Kom dan naar bloemschikles bij Groei & Bloei in Hoogeveen.
Op elk niveau voor leden en niet-leden.
We leren van elkaar, we inspireren elkaar en het is gezellig.
Onze creativiteit wordt gestimuleerd en we zoeken samen naar
de balans in kleur en verhoudingen. We leren verschillende
technieken.
Kom jezelf uitdagen.
Maandagmorgen 9.30-11.30 - vergevorderden
Maandagavond 19.30-21.30 - beginners
Dinsdagavond 20.00-22.00 - gevorderden.
8 lessen voor leden €65,- , niet-leden €75,Cursuslocatie: wijkgebouw De Weideblik,
De Ploeger 10, Hoogeveen.
Informatie en opgave:
Lammy van Elp: lvanelp@online.nl of
Grietje Timmerman: henk.grietje@gmail.com
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Plantenruilbeurs

Twee keer per jaar komen we bij elkaar om planten en stekken te
ruilen.
Zaterdag 8 oktober 2022
Zaterdag 22 april 2023
De locatie: het terrein van Mille�leurs, Stuifzandseweg 51
Hoogeveen
Van 10.00 uur tot 11.30 uur
De beurs begint altijd met een kop kof�ie of thee en een lekker stuk
koek.
De bedoeling van de ruilbeurs is dat je plantjes komt brengen en
halen. Heb je geen plantjes voor de ruilbeurs dan vragen we een
kleine bijdrage van €0,50 per plantje om Groei & Bloei te steunen.
Dit is een leuk moment om low budget nieuwe/andere planten aan
je verzameling toe te voegen.
We bieden met zorg gekweekte onbespoten planten aan, vrij van
plaagplanten.
Hierbij een oproep:
Bewaar je zaailingen, stekken en gescheurde planten voor de
ruilbeurs. Groenten zijn ook welkom.
Graag zien we jullie op bovengenoemde data.
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Elk gewenst boeket,
waar ook in Nederland !

NIEUWE COLLECTIE
EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de
prachtige exclusieve tuinmeubel collectie bekijken en proberen.
Naast onze uitgebreide collectie tuinmeubelen hebben we nog
veel meer, o.a. verlichting, terrasverwarming, vazen en potten,
parasols, windschermen, terrashaarden, Boretti barbecues.
U bent van harte welkom!
Lammert en Yvonne.

Zuideropgaande 41 • 7913 TJ Hollandscheveld
0528 34 34 27 • www.lammertkroesen.nl

Groots in zaden & biologisch geteelde zaden
biologisch geteelde bloembollen & biologisch pootgoedZeer ruim assortiment
tuingereedschappen, vogelnetten en gazen
Biologische gewasbeschermingsmiddelen
Alles voor uw tuin zie onze website www.zaadhandelvanderwal.nl
of bezoek onze showroom A.G.Bellstraat 55

voor 14.00 uur besteld,
nog die zelfde dag
geleverd..!
Bloemenshop Erwin
Winkelcentrum De Weide 6 7908 AB Hoogeveen

Tot snel in onze winkel!
Welkoop Hoogeveen

Openings�jden:

Dr. A. Philipsstraat 12
7903 AM Hoogeveen
0528-235310
welkoop.nl

Ma. t/m Do:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

08:30 - 18:00
08:30 - 21:00
08:30 - 17:00
Gesloten
Bij Welkoop hebben we verstand van Tuin &
Dier. Dat merk je meteen als je onze winkel
binnenloopt. We hebben alles in huis wat je
nodig bent voor de verzorging van je tuin of
dier. Denk onder andere aan planten, zaden,
tuingereedschap, recrea�e-werkkleding,
schoenen, diervoeding en dierverzorging.

KORTING

Tel.0528-264034

-

info@zaadhandelvanderwal.nl

Vanouds het adres voor zaden en tuinartikelen, sinds 1922
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Kor�ngsbon
Op één ar�kel naar keuze
tegen inlevering van deze bon.

Wandelingen

Vlinderwandeling met Joop Verburg.
Donderdag 8 september 2022 van 13.30u tot 16.00u met pauze.
Start: Parkeerplaats bij de begraafplaats, Meppelerweg in
Zuidwolde.
De wandeling gaat door de Vlindertuin en een deel van het
Vlinderommetje Zuidwolde. De Vlindertuin is in 1998 aangelegd,
vooral gericht op vlinders en andere insecten. Het Vlinderommetje
is een rondwandeling om het dorp van 7½ of 10 km. waar je kunt
zien wat voor mooie en waardevolle natuur er is vlak rond het
dorp. We kijken samen naar de vegetatie, praten over het beheer
en kijken naar de insecten en andere dieren die we tegenkomen .
Stinzenplantenwandeling bij Landgoed Dickninge met Freddy
Mager. Schiphorsterweg 40 in De Wijk.
Zaterdag 8 april 2023 van 10.00 tot 12.00 uur.
Start: nader te bepalen.
Stinzenplanten zijn meest niet-inheemse planten die je in
Nederland voornamelijk aantreft op landgoederen, waar ze in het
verleden zijn aangeplant. Bij Landgoed Dickninge kunnen we
uitbundige bloei van holwortel en bosanemonen verwachten.
Freddy kan ons veel vertellen over de plantengroei op deze grond.
Natuurwandeling naar het natuurgebied Het Zwarte Gat, bij
Zuidwolde met Jan Mansens.
Zaterdag 13 mei 2023 van 8.30 uur tot 11.00 uur.
Start: Parkeerplaats van het Zwarte Gat, Zuidwolde.
In het heideveld met een donker ven leven veel insecten en vogels.
We gaan dit jaar in mei omdat dan de wielewaal en de grauwe
klauwier weer in Nederland zijn. Deze hopen we dan te zien en te
horen. Mogelijk ook de roodborsttapuit en kuifeenden. Het wordt
een echte ontdekkingstocht.
Neem een verrekijker mee als je die hebt.
Zevenberg met Erwin Hooge van Begraafplaatsbeheer.
Woensdag 7 juni 2023 van 19.30 tot 21.00 uur.
Start: Begraafplaats Zevenberg, Fluitenbergseweg 30a in
Fluitenberg
Bij begraafplaats Zevenberg is gekozen voor een begroeiing met
inheemse kruiden en grassen, welke op een extensieve wijze
beheerd worden. Bij de aanleg zijn aanpassingen gedaan om een
gevarieerde begroeiing te creë ren. Het resultaat is een
begraafplaats waar zowel kalk minnende planten als hei schrale
planten naast elkaar �loreren.
Vooraf opgeven bij Ypie Terpstra yterpstra@ziggo.nl
kosten voor alle wandelingen € 3,50
Actuele informatie op de website.
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Tuingroepen

De afdeling van Groei en Bloei Hoogeveen/ De Wolden heeft twee
tuingroepen.
Wat doen de tuingroepen zoal?
We komen in het seizoen ongeveer é én keer in de maand bij elkaar
bij é én van ons thuis. We bespreken onze tuinervaringen, maar ook
algemene onderwerpen komen aan de orde, zoals zaaien, stekken,
standplaats, vorst, droogte enz.
We bekijken elkaars tuinen en die hoeven heus niet perfect te zijn,
want in een tuin ben je altijd bezig en alles groeit ondertussen
gewoon door.
We gaan met elkaar tuinen bezoeken, particuliere- en commercië le
tuinen, soms met een rondleiding.
We bezoeken kwekerijen, meestal gespecialiseerde.
Er worden herfst-kerststukken of voorjaarsstukken gemaakt als
daar animo voor is.
Kortom, we ondernemen samen dingen met als thema; De tuin en
alles wat daarbij komt kijken.
Ben je geı̈nteresseerd neem dan contact op met:
Tuingroep 1
Tonny Weisbeek
0528 202988
tonny.weisbeek@gmail.com
Tuingroep 2
Wilma Everts
06 12626372
wilmaeverts@ziggo.nl
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Groei & Bloei Fotogroep

De fotogroep telt 14 personen. Omdat de groep te groot is
geworden om in huiselijke kring bij elkaar te komen, komen de
leden 2 keer per jaar in een kleine zaal bijeen.
De dan meegebrachte foto’s worden met elkaar besproken en
uitgezocht voor vergroting. Deze foto’s worden vervolgens op
verschillende plaatsen in Hoogeveen geë xposeerd.
Elke maand kiezen we een onderwerp. Van de resultaten maakt
Tineke een collage, die zij aan alle leden toestuurt. Dit idee is
ontstaan in de corona tijd.
Ook houdt de groep zich bezig met de zogenaamde
‘kettingfoto’. Daarbij maakt nummer é én een vrije foto en
stuurt deze door naar nummer twee. Deze maakt een foto die
op de vorige foto aansluit en stuurt deze door naar nummer
drie. Wanneer zo ieder van de groep een foto heeft ingeleverd,
wordt de hele serie op een volgende bijeenkomst getoond.
Als onderwerpen werden o.a. gekozen: schaduw, spiralen in de
natuur, spinnen en hun web, stilleven met bloem, winter,
regen plassen, streepjes, proeverij, blauw/geel en een
panoramafoto die geen landschap mocht zijn.
Een mooie expositie geeft je als amateurfotograaf veel
voldoening. Het samen bezig zijn met foto’s maken, elkaar tips
te geven, de ander te bevragen en zo mogelijk elkaars vragen te
beantwoorden, werkt heel stimulerend.
Heb je belangstelling, of wil je informatie?
Tineke de Weerd: tedewe@hotmail.com 0528-273777
Marry van de Kamp: rmvandekamp@outlook.com
0528-240558
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Open Tuinen Carrousel Drenthe

www.opentuinencarrouseldrenthe.nl

Deelnemende tuinen in Hoogeveen / De Wolden

Landelijk open tuinen weekend: zat. 18 en zon. 19 juni 2022
Za Zo Za Zo
18 19 13 14
juni juni aug aug

Tuin en adres
* IVN Hoogeveen, Struunhuus,
Steenbergerpark, vlakbij Beugel, Hoogeveen

x

* Carla Bo�er,
De Vos van Steenwijklaan 92, 7902 NT Hoogeveen

x

* Hanna Plantenga en Gea Kooistra
Lindenlaan 21, 7907 AT Hoogeveen

x

* Catja Strik,
Reuvenkamp 13, 7908 MX Hoogeveen
* Gerard en Tonny Weisbeek,
Zuideropgaande 115, 7913 TL Hollandscheveld
* Jan en Gerda Mol,
Modderwijk 5, 7914 TN Noordscheschut
* Vlindertuin De Wolden, Volkstuincomplex
Westerveldseweg, 7921 NB Zuidwolde
* Hoevenolde, Roelinda Alkema,
Nolderweg 3a, 7925 PE Linde
* Theetuin “d’Olde Iesbaon”, Hennie en Jan Albers,
Gedempte Wijde Wijk 5, 7926 TK Kerkenveld
* Rob en Marijke Kloosterman
Kerkweg 30, 7936 TK Tiendeveen
* Tuinatelier ‘t Noamdhuussie, Tina en Harm Echten,
Oosterstraat 24, 7963 AD Ruinen
* Job en Ida de Jonge
Leeuwte 26, 7963 PK Ruinen, ingang tuin Postweg
* Natuurmonumenten Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22, 7963 RA Ruinen
* De Heerlyckheid, Jelle en Sytske Westra,
ingang Meppelerweg 25a, 7963 RV Ruinen
* Lies Adelbert en Frits Harinck
Looveen 1, 9418 TC Wijster
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Open Tuinen Carroussel Drenthe: zat. 13 en zon. 14 augustus 2022
open van 10.30 tot 17.00 uur
Groei en Bloei heeft in Drenthe acht afdelingen. Elk jaar stellen steeds twee
afdelingen samen hun tuin open in de maanden mei, -- juli, augustus en
september. Hoogeveen/ De Wolden is steeds samen met afdeling Meppel. Dit
jaar valt hun tuinen-weekend in augustus. Er wordt jaarlijks gerouleerd.
Volgend jaar schuiven zij door naar september.
Het Landelijk open tuinen weekend valt steeds in de maand juni. Dit jaar is dat
het weekend van 18 en 19 juni, waarin alle deelnemers aan de Open Tuinen
Carrousel Drenthe hun tuinen kunnen openstellen.
Door deze gespreide openstelling kun je heel veel verschillende tuinen
bezoeken gedurende het seizoen. De keuze is reuze.

x

Actuele informatie over onze afdeling vind je op www.hoogeveen.groei.nl
en verder op www.opentuinencarrouseldrenthe.nl

x

Informeer je op deze sites voordat je op pad gaat.
Er kan altijd iets gewijzigd zijn.

x
x

x

x
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x
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x
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x
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x

x
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INGRID GROEN

-Persoonlijk rouwwerk
-Workshops
-Bloemwerk op bestelling, zowel
particulier als zakelijk

Grootslag 21, 7933 RL Pesse
Telefoon: 0612317553
Website: www.ingroenart.nl
E-mail: info@ingroenart.nl

Particulier als zakelijk

Atelier Marĳke Kloosterman
Kerkweg 30a
7936 TD Tiendeveen

Marĳke Kloosterman
Keramiek, kommen, gedenkbeelden en schilderĳen
06 - 10 58 00 22
marĳke.kloosterman@hccnet.nl
www.marĳkekloosterman.nl
Sandra Kroonstuiver-Kloosterman
Keramiek, mixed media
Creatieve dagbesteding en begeleiding op maat
06 – 51 71 97 86
info@mensenmens.nl
www.mensenmens.nl

Informeer naar de mogelĳkheden
dagbesteding, workshops, glazuurcursussen

