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GROEI EN BLOEI GRONINGEN 

Uw vereniging als tuinieren uw hobby is!  
Workshops, Lezingen, Excursies, Tuinwandelingen 

Website: Groningen.groei.nl 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 

EXCURSIE PLUKTUIN DE WIERSHOECK  
Sinds 1981 is de stichting Stadsboerderij de Wiershoeck een 
dagbestedingsplek voor wie dan ook. In de tuin worden snijbloemen en 
groentes verbouwd. Er is een boeiende kruidentuin, de Stadsimkerij heeft er 
een plekje, er is een boomgaard met bijzondere oude fruitrassen en er is een 
boeketwerkplaats. Hier worden verse boeketten gemaakt van bloemen, 
takjes, zaden uit de pluktuin. We maken met Fien een rondwandeling door de 
tuin,  drinken een kopje koffie/thee met iets erbij en nemen een  zelf geplukt 
boeket  mee naar huis voor de prijs van €12,50!!  
Aanvang: 10.30-13.00 uur 
Locatie: Stadsboerderij De Wiershoeck,  Beijumerweg 20,  
 (Navigatie: Onnemaheerd 2) 9737AD Groningen) 
Kosten: €12,50 (contant betalen) 
Info: www.wiershoeck.nl 
Opgave:  Annette Schreuder | T 050-5774123 | a.g.schreuder@ziggo.nl 
 
 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 

EXCURSIE POMOLOOG JAN WOLTEMA 
Een excursie voor fruitliefhebbers!!   
Jan Woltema is al jarenlang een speurder  naar oude fruitrassen, en heeft 
daarmee een zeer grote kennis van fruit en fruitrassen opgedaan.  
Hij ent oude fruitrassen, zodat deze voor het nageslacht bewaard blijven.  
Jan vertelt en legt uit!! 
 
   Aanvang: 10.30 uur 
   Locatie: Het Pad 25, Niebert  
    (is afslag vanaf de  
    Molenweg) 
   Kosten: gratis voor leden, €3,- voor 
    niet-leden  
    (contant betalen) incl. een 
    heerlijk glaasje eigen  
    appelsap 
   Opgave:  Annette Schreuder |  
    T 050-5774123 |  
    a.g.schreuder@ziggo.nl 
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WOENSDAG  9 NOVEMBER  2022 

LEZING; AVONTUURLIJK TUINIEREN 
Vanavond gaan we met Nienke Plantinga mee op ontdekkingstocht en zien we hoe 
je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren, vogels, insecten, bloemen en 
planten. Nienke’s advies; ga slakken en paardenbloemen niet te lijf, maar verdelg 
vastgeroeste ideeën over tuinieren. De tuin is  ‘ een stukje natuur bij je huis’  en hoe 
meer je de natuur respecteert, hoe mooier je tuin wordt! 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten: gratis  voor leden, €3,- voor niet-leden (contant betalen) 
Info: www.magnolia-tuinontwerp.nl 
 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 
BLOEMSCHIKKEN VOOR KERST 
Het is goed toeven in Hooghalen, in het woon/werk bedrijf  (de omgebouwde 
melkfabriek) van Linda Eising (docente Bloem, Groen & Styling bij Terra MBO Em-
men en eigenaresse van ‘Floraprojects’). Hier is alles voorhanden om een mooie 
kerstschikking te maken.  Doet u ook mee?  We doen dit in een workshop vorm 
waarbij voor alle materialen wordt gezorgd. Meestal is  er ook een technisch ele-
ment voor een verfrissende kijk op bloemschikken!   
 
Aanvang: 10.00-12.00 
Locatie: Linda Eising, Hoofdstraat 24, 9414 AC Hooghalen  
Kosten: €30,- leden en €33,- niet-leden (contant betalen) 
Opgave: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
 
   
  

  

BESTUUR GROEI&BLOEI GRONINGEN:  

 

Voorzitter: Jenny Vogelzang | T 06-10458594 | vogeljenny@hotmail.com 
Secretaris: Eveline Hilhorst | T 050-3022852 | info@groningen.groei.nl 

Penningmeester: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
Alg. lid: Annette Schreuder | T 050-5774123 | a.g.schreuder@ziggo.nl 

Ledenadministratie: Petra Grootscholten | T 050-5779354 | 
groeienbloeigroningen@gmail.com 

 
Blijf op de hoogte, geef uw emailadres door op het  ledenadministratie adres!  

 



WOENSDAG 13 APRIL 2022; JAARVERGADERING EN  
LEZING; SCHADUWPLANTEN 
Jan Dijkstra van kwekerij en kijktuin ‘ Aan de 
Dijk’  in het Groningse Oudeschip is gespecia-
liseerd in schaduwplanten en grassen. Tijdens 
deze lezing laat Jan de mogelijkheden  van 
schaduwplanten zien.  Voor  veel tuinbezitters 
is de schaduw in de tuin een probleem. De 
planten willen niet groeien of niet bloeien, het 
is  te droog of te nat. Toch zijn er verrassend 
veel mogelijkheden om ook een schaduw 
tuin aantrekkelijk en spannend te maken.   
Jan verkoopt  vanavond plantjes uit eigen kwekerij!! 
 
Aanvang: 19.30 uur jaarvergadering, 20.00 uur lezing 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten: gratis voor leden, €3,- voor niet-leden (contant betalen) 
 

   
ZATERDAG 7 MEI 2022  

LENTEMARKT 
Heeft u stekjes die u graag met andere mensen deelt?  
Dat kan op onze Lentemarkt op het voorplein van ’t Vinkhuys. U kunt met uw 
eigen meegebrachte tafel of kleedje een leuk plekje uitzoeken.  
De markt heeft bovendien een aantal standhouders, waaronder:  
Bloemschikdemo / Tweede hands tuinboeken / Tweede hands tuingereed-
schap/Tegel eruit&Plant erin. 
 
Aanvang: 11.00—14.30 uur 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
 

 

ZATERDAG 11 JUNI 2022 

EXCURSIE TUIN IN DE STAD 
In het kader van de Nationale Tuinweek, organiseren wij een bezoek  aan ‘Tuin 
in de Stad’. Dit is sinds 2016 een groene plek voor ontmoeting en contact en is 
te vinden in het Westpark naast de wijk Vinkhuizen in de stad. Er is een tuin, 
grote keuken, huiskamer, een kwekerij/winkel , een atelier, een overdekt terras 
en een kas! De tuin bestaat uit een moestuin, kweektuin, kerstbomenbos, cam-
ping en speelterrein. Wij worden rondgeleid op deze unieke plek! 
 
Tijdstip: 10.30-13.00 uur 
Locatie: Tuin in de Stad, Tarralaan 6, 9745 ER Groningen 
Kosten: gratis voor leden,  €3,- voor niet-leden (contant betalen) 
 consumpties voor eigen rekening 
Info: www.detuinindestad.nl 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022  

LEZING; VOGELS IN DE WOONOMGEVING 
Een boeiende lezing door natuur-
fotograaf Geert de Vries over het 
gedrag van bekende tuin- en 
watervogels. Zo wordt  het  liefdes-
leven van vogels besproken en 
wordt uitgelegd waarom vooral 
vrouwtjes  een  mannetje uitkiezen 
en niet andersom. Geert kan inge-
wikkelde zaken op een boeiende 
en humoristische manier vertellen. 
 
Aanvang:      20.00 uur 
Locatie:          MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten:          gratis voor leden, €3,- voor niet-leden (contant betalen) 
 
 

 

MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 

BLOEMSCHIKKEN 

Dit zijn de data voor het komende jaar mbt. het bloemschikken! Doet u ook 
mee? U kunt kiezen uit twee werkvormen; een opdracht met eigen materiaal 
(gevorderden) óf een bloemstuk maken aan de hand van een voorbeeld, 
waarbij alle materialen worden verzorgd (workshop). Onder begeleiding van 
Linda Eising (docente op “Terra” en eigenaresse van ”Floraprojects” ) maakt u 
vaak icm. een technisch detail een mooi bloemwerk!   
 
Datum:   Tijdstip: 
Maandag 28 februari  19.00 - 21.30 
Maandag 4 april  19.00 - 21.30 
Maandag 3 oktober  19.00 - 21.30 
Maandag 7 november  19.00 - 21.30 
 
Locatie: De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen  
Kosten: 'Workshop'   €30,- leden, €33,- niet-leden of  
 'Eigen materiaal' €10,- leden, €13,- niet-leden (contant betalen) 
Opgave: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
 

 

 

ZATERDAG EN ZONDAG 2-3 JULI 2022 

OPEN TUINEN WEEKEND GROEI&BLOEI GRONINGEN 
Alle 7 Groei&Bloei afdelingen van de provincie (rayon) Groningen trekken 
tijdens de zomer samen op! Vele Groei en Bloeiers stellen hun tuin open voor 
publiek! De verschillende afdelingen zijn per toerbeurt ingedeeld. Onze 
afdeling Groningen is 2-3 juli aan de beurt. Coby Swarte en Gretha Reigers-
berg hebben de organisatie in handen.  

 
Vanaf eind april:  
www.opentuinenestafettegroningen.nl   

en in de u tzt. toegestuurde gids. 

  

 

 

 

 

 

WOENSDAG 13 JULI 2022 

AVONDBUSTOCHT 
Voor de tweede maal zal Rixt van Gosliga van tuinadviesbureau ‘De Koren-
bloem’ de avondbustocht organiseren.  Welke? Het blijft voor nu nog een 
verrassing! Ga mee, het vervoer wordt geregeld, want we gaan per bus! 
 
Vertrek: 18.15 uur 
Locatie: P-plaats Kardinge, Groningen 
Kosten: €20,-  leden, €25,- voor niet- leden (contant betalen) 
Opgave: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
 

 
ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

FIETSTOCHT  ROND THESINGE  

Een lang gekoesterde wens van het bestuur is, om eens via een fietstocht 
langs bezienswaardige tuinen te fietsen.  We zijn voornemens om in en rond 
Thesinge een aardige fietstocht langs een paar mooie privé tuinen uit  te 
zetten. Via  de nieuwsberichten zullen wij u op de hoogte houden!  
 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: P-plaats Kardinge, Groningen 
Kosten: gratis voor leden, €3,- voor niet-leden (contant betalen) 
Opgave:  Annette Schreuder | T 050-5774123 |  a.g.schreuder@ziggo.nl 
 


