
GROEI EN BLOEI GRONINGEN 

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

Website: Groningen.groei.nl 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2023 

EXCURSIE; SLINGERTUINEN IN 
GRONINGEN  
'Slingertoenen' zijn schatten van het 
Groningse cultuurlandschap, vaak 
bij monumentale boerderijen. In de 
provincie Groningen kennen deze 
tuinen,  met name in het Oldambt, 
een bijzonder rijk verleden.  De 
slingertuinen hebben onverwachte 
doorkijkjes en de gevel van de 
boerderij spiegelt in het water en 
ziet er vanaf de straat nog 
voornamer uit. Verder kenmerken 
ze zich door slingerende paden, 

hoogteverschillen, onregelmatige waterpartijen, solitaire monumentale 
bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- en heesterperken. Een aantal 
tuinen is (op afspraak) voor publiek te bezoeken. 
 
Verdere informatie volgt via de nieuwsberichten 
Info: www.landschapsbeheergroningen.nl/projecten-cultuurhistorie/
 slingertuinen.nl 
Opgave:  Annette Schreuder | T 050-5774123 | a.g.schreuder@ziggo.nl 
 
 
 

WOENSDAG  8 NOVEMBER  2023 

LEZING; GEWELDIG MOOIE BOLLEN 
Vanavond hebben we Alie Stoffers weer op bezoek. Sinds 2003 heeft zij haar 
tuinontwerp bureau “ De Tuinerie”. Tuinontwerpen en beplantingsplannen 
voor anderen maken, kleinschalig en heel persoonlijk; dat doet ze graag! Bij 
Alie hoort daar ook een beplantingsplan voor bollen bij. Voorjaarsbollen, maar 
ook zomerbollen. Ze legt vanavond uit en neemt er een boel mee! 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten: gratis  voor leden, €5,- voor niet-leden (contant betalen) 
Info: www.de-tuinerie.nl 
 

 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 
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 
Emmen 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 element voor een verfrissende kijk op bloemschikken!   
 
Aanvang: 10.00-12.00 uur 
Locatie: Linda Eising, Hoofdstraat 24, 9414 AC Hooghalen  
Kosten: € 32,50 leden, € 35,50 niet-leden  (contant betalen) 
Opgave: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
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 AGENDA 2023 
 

Woensdag 8 februari 2023  

 Jaarvergadering & Lezing; Tuinen van Yorkshire 

Maandag 20 februari 2023 

 Bloemschikken in De Fontein 

Woensdag 1 maart 2023 

 Lezing; Klimaat in de tuin 

Maandag 20 maart 2023 

 Bloemschikken in De Fontein 

Zaterdag 25 maart 2023 

 Excursie; Stinzenplanten op de Fraeylemaborg  

Zaterdag 1 en zondag 2 april 2023 

 Kom in de kas (op eigen gelegenheid) 

Zaterdag 13 mei 2023  

 Lentemarkt 

Zaterdag 10 juni 2023 

 Excursie; Volkstuincomplex “Golden Raand”  

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 2023 

 Nat. Open Tuinen Weekend (op eigen gelegenheid) 

Dinsdag 11 juli 2023 

 Avondbustocht 

Zaterdag 5 augustus 2023 

 Tuinfietstocht  

Zaterdag en zondag 19-20 augustus 2023 

 Open Tuinen Weekend Groei&Bloei Groningen 

Zaterdag 2 september 2023 

 Excursie; Slingertuinen in Groningen  

Maandag 16 oktober 2023 

 Bloemschikken in De Fontein 

Woensdag  8 november  2023 

 Lezing; Geweldig mooie bollen 

Maandag 13 november 2023 

 Bloemschikken in De Fontein 

Maandag 16 december 2023 

 Bloemschikken in Hooghalen 

 

 
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:  groeienbloeigroningen@gmail.com 
 

Blijf op de hoogte, geef uw emailadres door op het  ledenadministratie adres!  
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WOENSDAG 1 MAART 2023 

LEZING; KLIMAAT IN DE TUIN 
Het klimaat verandert; elke tuin heeft hier ook mee te maken. Hoe kan daar het 
beste mee omgesprongen worden?  Denk aan een wadi, hoe houd je water in 
de tuin, half verharding in plaats van tegels., sterke planten bestand tegen 
droogte. Freek van der Wal kan daar van alles over vertellen. Freek heeft een 
groencentrum in Siddeburen! 
 
Aanvang: 20.00 uur lezing 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten: gratis voor leden, €5,- voor niet-leden (contant betalen) 
 

 

ZATERDAG 25 MAART 2023 
EXCURSIE; STINZENPLANTEN OP DE FRAEYLEMABORG  
Aan de wandel bij de Fraeylemaborg onder bezielende leiding van gids Willem 
vd Bijl. We gaan zien welke stinzenplanten hier allemaal groeien. Na afloop kan 
er op eigen kosten koffie/thee worden gedronken  
 
Aanvang: 10.30 uur 
Locatie: Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren  
Kosten: €5,-  voor leden, €10,- voor niet-leden (contant betalen),  
 consumpties voor eigen rekening 
Info: www.fraeylemaborg.nl  
Opgave: Annette Schreuder | T 050-5774123 |  a.g.schreuder@ziggo.nl 
 

   
 

ZATERDAG 13 MEI 2023  

LENTEMARKT 
Zo fijn om plantjes te verkopen uit je eigen tuin en vertellen waarom dit zo een 
bijzondere plant is, toch?! Dit kan op de Lentemarkt op het voorplein van ’t 
Vinkhuys. Neem een eigen meegebrachte tafel of kleedje mee en zoek een leuk 
plekje uit. De markt heeft bovendien een aantal standhouders, waaronder:  
Bloemschikdemo / Tweede hands tuinboeken / Tweede hands tuingereed-
schap / Operatie Steenbreek. 
 
Tijdstip: 11.00—14.30 uur 
Locatie: MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
 

 

ZATERDAG 10 JUNI 2023 

EXCURSIE; VOLKSTUINCOMPLEX “GOLDEN RAAND”  
Al ruim 40 jaar is Volkstuincomplex Vinkhuizen een actieve tuindersvereniging 
uit de stad Groningen. Aan de rand van de noordwestelijk gelegen wijk Vinkhui-
zen wordt er op het volkstuincomplex “Golden Raand” met veel enthousiasme 
getuinierd. Ga mee een kijkje nemen! Mennie Oosterhuis leidt rond! 
 
Tijdstip: 10.30-12.00 uur 
Locatie: Volkstuincomplex “Golden Raand”, Friesestraatweg 420-1,  
 9746 TL Groningen  
Kosten: gratis 
Info: www.volkstuinvinkhuizen.nl 
 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023  

JAARVERGADERING & LEZING; TUINEN VAN YORKSHIRE 
Voor de leden is er om 19.30 de jaarvergadering, waarin het jaar kort wordt door-
genomen, alle stukken worden vastgelegd en  er gelegenheid is om vragen te 
stellen aan het bestuur. 
Na de koffie is er een lezing door Ernst Flentge. Hij neemt ons alvast mee naar de 
zomer met mooie tuinen in Yorkshire. Het graafschap Yorkshire, in het Noordoos-
ten van Engeland, is bij ons bekend van de TV serie van de dierenarts James 
Harriot. Het kent vele drystone walls, is bekend van het nationale park de Yorkshire 
Dales, heeft een aantrekkingskracht op kunstenaars en dichters en is een graaf-
schap met prachtige Engelse tuinen bv. het vlaggenschip Harlow Carr. In de lezing 
komen veel openbare tuinen aan bod zoals Newby Hall, Harewood Castle, 
Scampston Garden (ontworpen door Piet Oudolf) en (kleine) particuliere tuinen, 
welke vaak prijswinnaars zijn geweest. De gekozen tuinen geven een prachtig 
beeld van de Engelse tuincultuur, die u als liefhebber zeker een keer gezien moet 
hebben. 
 
Aanvang:      19.30 uur jaarvergadering; lezing 20.00 uur 
Locatie:          MFC ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ  Groningen 
Kosten:          gratis voor leden, €5,- voor niet-leden (contant betalen) 
 
 

 

MAANDAG 20 FEBRUARI 2023 

BLOEMSCHIKKEN 

Voor de reguliere bloemschikavonden hebben we een nieuwe docente bereid 
gevonden om heerlijk een avondje te stoeien met bloemen! Haar naam is Mar-
greet Bierman. Zij heeft een prachtige bloemenzaak in Peize. Kijk maar eens op de 
facebookpagina wat een mooie creaties zij en haar medewerkers maken.  
Neem uw eigen gereedschappen mee (mesje, schaar en ijzertangetje) 
 
Datum:   Tijdstip: 
Maandag 20 februari  19.00 - 21.30 
Maandag 20 maart  19.00 - 21.30 
Maandag 16 oktober  19.00 - 21.30 
Maandag 13 november  19.00 - 21.30 
 
Locatie: De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen  
Kosten: 'Workshop'   € 28,-  leden, € 33,-  niet-leden of  
 'Eigen materiaal' €10,-  leden, €15,- niet-leden (contant betalen)  
Opgave: Klaaske Beekhuis | T 0594-611685 | klaaske.bd@hotmail.nl 
 

 

 
 

DINSDAG 11 JULI 2023 

AVONDBUSTOCHT 
Rixt van Gosliga van tuinadviesbureau ‘De Korenbloem’ zal de avondbustocht 
weer organiseren. Welke  tuinen? 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 5 AUGUSTUS 2023 

TUINFIETSTOCHT  

Vorig jaar was het bloedje heet, maar dat mocht de pret niet drukken voor 
tuinliefhebbers. Wind in de haren en lekker op de fiets langs een aantal parti-
culiere tuinen.  Dit jaar willen we weer op de pedalen gaan staan. Via  de 
nieuwsberichten zullen wij u op de hoogte houden van het hoe en waar!  
 
 
 

ZATERDAG EN ZONDAG 19-20 AUGUSTUS 2023 

OPEN TUINEN WEEKEND GROEI&BLOEI GRONINGEN 
Alle 6 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 aan de beurt. Onze 
afdeling Groningen is 19-20 augustus aan de beurt. Coby Swarte en Gretha 
Reigersberg hebben de organisatie in handen.  
Vanaf eind april:  www.opentuinenestafettegroningen.nl   
  
 


