
1 

 

Nieuwsbrief afdeling Stadskanaal e.o. 

augustus 2022 
 

Agenda G&B 
Open tuinen: 

6-7 aug:     Midden Groningen 

20-21 aug. Stadskanaal e.o. 

18 sept.     Dagtocht Schiermonnikoog 

1 okt.         Plantenruilbeurs 

2 okt.         Herfstwandeling 

15 okt.       Natuur en landschap fotografie 

19 okt.       Herftstukjes maken met kinderen 

26 okt.       Lezing Orchideeën 

1 nov.        Bezoek Kapteyn Instituut 

4 nov.        Wilgentenen vlechten 

19 nov.      Bloemschikdemonstratie 

Zie pagina 8 en 9 voor verdere details 

Kopij nieuwsbrief 
Inleveren kopij voor de 

nieuwsbrief november voor  

20 oktober. 

Dit kan per e-mail aan: 

k.prikker@hetnet.nl  

De volgende nieuwsbrief zal 

medio november verschijnen 

N.B: Jaarprogramma 
Deze nieuwsbrief bevat 

het jaarprogramma van 

onze afdeling voor het 

seizoen 2022-2023. 

Zie pagina 8, 9 en 10. 

 

Misschien verstandig om 

deze editie te bewaren! 
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Dagtocht naar Schiermonnikoog 
Nog aan het genieten van deze zomer moeten we toch alweer aan het 

najaar denken en aan onze aankomende activiteiten. Er zijn nog een 

aantal plekjes vrij om naar Schiermonnikoog te gaan, dus wie nog nooit 

op dit Waddeneiland is geweest, grijp je kans en ga mee met de groep. 

We verzamelen bij de veerboot bij Lauwersoog en gaan dan naar de 

overkant om koffie met iets lekkers te nuttigen. Daarna staat de 

Balgexpress voor ons klaar en maken we een mooi trip over het strand. 

Daarna hebben we een schelpengids voor jullie geregeld en wanneer we 

weer overgestoken zijn met de boot gaan we nog met z'n allen uit eten 

bij Schierzicht. 

Dit alles vindt plaats op zondag 18 september zodat de werkenden 

onder ons ook mee kunnen. 

Marjo 

 

De Floriade 
Wat jammer nou, ons busreisje naar de Floriade ging niet door, een keer 

in de tien jaar en dan daar te weinig mensen voor kunnen vinden bij 

onze actieve vereniging. Maar wat gebeurt mij, in de bus van 

Winschoten zijn nog 2 plaatsen vrij en wij kunnen mee! 

 

In de bus werd koffie geschonken met een heerlijk gebakje van een 

banketbakker in de kleuren van G&B, dus de dag begon al goed. Bij de 

Floriade aangekomen ging eenieder zijn eigen gang en dat is maar goed 

ook want wat is dat groot, voordat je het weet loop je 15 km en ben je 

ontzettend veel moois tegengekomen. Het is een goed doordacht plan 

en dat zag je in alle facetten terug, zowel in de aanleg van de wijk de 

Hortus als in de naambordjes voor de bomen met een gat erin zodat je 

de stam goed kon zien.  

 

Heel veel innovaties zoals 

verticaal tuinieren daar 

was een voorbeeld van 

met een gebouw van 

zeven verdiepingen waar 

vlinderstruiken tussen al 

het andere groen 

groeiden en waardoor de 

insectjes en zeker de 

vlinders omhoog werden 

aangetrokken, mooi 

aangelegde gedeeltes met veel bloemen en planten, zeer creatieve 

gedeeltes met mooie creaties ertussen bv. de tiny houses en elke keer 

die mooie waterpartijen van de Randmeren er tussendoor. Het was een 

spectaculaire dag op de Floriade en nu gaan we nog uit eten met z'n 

allen in Dwarsgracht waar ze schnitzels hebben die nauwelijks op je 

bord passen, daarna door onze buschauffeur Eddy afgezet in 

Winschoten waar aan elke deelnemer nog een zakje wormenmest werd 

uitgereikt. Al met al een hele mooie dag met dank aan onze 

Winschotense buren en zeker de moeite waard om in september nog 

een keer te gaan! 

Marjo 

 

Van de voorzitter 
De viering van ons 60-jarig 

jubileum was een geweldig 

feest.  

Mocht u het gemist hebben 

dan geeft het artikel en de 

foto’s in deze Nieuwsbrief een goede 

indruk van hoe het was. Wat wel jammer 

was dat er vanuit Zoetermeer geen 

enkele reactie gekomen is op onze 

uitnodiging om dit feest mee te vieren.  

Heeft u nog geen mooie jubileumbeker, 

maakt u zich dan geen zorgen want het 

bestuur heeft voor elk lid een beker. Via 

de tuinkringen of op lezingen kunt u in 

het bezit komen van zo’n unieke beker. 

Vanzelfsprekend vindt u in deze augustus 

Nieuwbrief weer ons volledig 

programma voor 2022 – 2023. Het is 

weer een zeer goed en afwisselend 

programma geworden. 

Bij ons en ook landelijk loopt het aantal 

leden terug. Het bestuur heeft actie 

ondernomen om te proberen dit tij te 

keren. Vanuit Zoetermeer hebben we 

ledenwerffolders gekregen, die we op 

ruime schaal gaan verspreiden. Er komt 

een proef om in een gebied rond 

Sellingen de ledenwerffolders met ons 

programma via de huis aan huisbladen te 

verspreiden. Verder worden er nog 

ledenwerffolders via de open tuinen 

weekenden en door een aantal leden 

verspreid. Hopelijk krijgen we hierdoor 

meerdere nieuwe leden. Op de Fair is dat 

in ieder geval gelukt met 10 nieuwe 

leden. 

Jacques van Velsen  

 

 

De nieuwsbrief werd 

mede mogelijk gemaakt 

door: 

 

Rabobank Zuid en Oost 

Groningen en 

onze adverteerders. 

 

Bedankt namens onze leden! 
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Pen doorgeven 
In het voorjaar stond het terras half vol met 

zaailingen en stekjes die allemaal een plek in 

de tuin moesten krijgen. En nu staan er nog 

steeds 8 vaste planten en struiken op hun 

beurt te wachten. Dan denk je: die zet je er 

toch gauw even in?  Maar zo werkt dat niet bij mij.  

Heb ik vandaag tijd om een nieuwe plant te gaan poten? Dan ga ik op 

zoek naar een mooie plek voor de nieuweling. Maar wacht: moest ie 

nou in de schaduw of in de zon? Gelukkig kun je tegenwoordig alles heel 

snel opzoeken op internet. Heb ik dan na drie rondjes door de tuin de 

meest geschikte plek gevonden, dan is dat natuurlijk nooit een kale plek. 

Er staat altijd al wat.  

Het gemakkelijkste is het als dat uitgebloeide eenjarigen zijn. Dan hoef 

ik alleen de zaden maar te verzamelen, een koffiefilterzakje op te halen, 

de naam van de zaden er op te schrijven en de zaden er in te doen. 

Lastiger is het als er vaste planten staan. Mijn probleem is dat ik het 

moeilijk vind om planten weg te gooien en steeds denk dat er nog een 

bestemming voor gevonden kan worden. Dus weet je wat: ik zet die 

planten zo lang achter de haag. Zo gezegd, zo gedaan en nu kan er een 

plantgat gegraven worden voor de nieuwe plant. Maar laat ik eerst 

tuingrond gaan ophalen, zo ga ik van het een naar het ander en is het al 

gauw een uurtje later voor die nieuwe plant echt in de grond staat. 

In de loop der jaren heb ik geleerd om voor een tuindag niet te veel te 

plannen en dat ik op het einde van de dag altijd andere dingen gedaan 

heb dan ik eigenlijk van plan was. Maar dat is geen enkel probleem. 

Integendeel. Ik kan in de tuin echt in de flow komen, de tijd vergeten en 

urenlang doorgaan 

Natuurlijk vind ik het fijn als de tuin er mooi bij ligt, als de planten het 

goed doen, als er mooie bloemen te bewonderen zijn, als het er  zoemt 

van de bijen en andere insecten. Dat zijn allemaal cadeautjes. Maar het 

hoeft niet allemaal perfect te zijn, het mag een beetje structuurloos zijn. 

Door mijn contacten met andere tuinenthousiastelingen heb ik al een 

heleboel geleerd, maar nog steeds brengen de eigenschappen van 

planten mij in problemen. Dan blijk ik  een enorme woekeraar te hebben 

die denkt dat hij alle andere planten mag wegdrukken. Of heb ik grote 

planten vooraan en kleine achteraan in de border gezet. Of zaailingen 

op plekken waar even later andere planten blijken op te komen.. Of  heb 

ik planten die veel water nodig hebben in onze zandgrond gepoot.  Met 

andere woorden: van die fouten die iemand die echt verstand van 

tuinieren heeft nooit zou maken. 

Maar dat geeft allemaal niets. Voor mij is het allermooiste van de tuin 

nog steeds het wonder dat uit een minuscuul klein zaadje, uit een 

bolletje, uit een zo op het oog dorre tak elk voorjaar iets groeit. 

Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom ik  zo veel houd van stekken 

en zaaien. Elk jaar neem ik mij voor om niet meer zoveel te zaaien. En 

elk jaar loopt het toch weer uit de hand. Het is het wonder van het leven 

waar ik zo van geniet waar ik zo blij van wordt. En in de tuin sta je er met 

de neus bovenop.  

An Vrouenraths (Ik geef de pen door aan Peggy Tan) 

 

Lezing: Orchideeën door Hans 

Dekker 
 

Datum: woensdagavond 26 oktober 

2022 aanvang 19.30 uur 

 

Hans Dekker vertelt aan de hand van 

foto’s over de vele soorten orchideeën 

die in het Noorden van ons land 

voorkomen en ook over soorten die 

verdwenen zijn. Naast algemene 

informatie over de planten en de 

landschappen waarin ze groeien, geeft 

hij ook tips om zelf op pad te gaan en 

orchideeën te spotten. 

Hans Dekker is de schrijver van het boek 

“Orchideeën in Noord-Nederland; parels 

van onze natuur”. Samen met Karel 

Kreutz schreef hij ook “De orchideeën  

van Nederland”. 
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Bloemschikdemonstratie 
 

De in ons jaarprogramma opgenomen 

bloemschikdemonstratie zal gegeven 

worden door Linda Eising op 

donderdagavond 19 november 2022 in 

De Eendracht. 

 

Linda Eising van Flora Projects uit Hooghalen is naast bloemist ook 

docent bloem & design bij TerraNext in Eelde. Zij heeft Nederland 

onder anderen in Duitsland, Zwitserland en Hongarije mogen 

vertegenwoordigen. Volgens Linda staat een juiste techniek voor 

toepasbaarheid, netheid, stevigheid en houdbaarheid. Linda zal 

verschillende technieken laten zien tijdens de 

bloemschikdemonstratie. Ze zal een achttal bloemstukken maken, die 

aan het eind van de avond zullen worden verloot.  

Noteer deze datum in uw agenda! 

 

 
Vanaf 4 oktober kun je stemmen.  

Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer ons en nog  

twee favorieten. 
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Flower-Power-Hour, het feestje, dat een FEEST werd 

 

Groei en Bloei bestaat 60 jaar en dat hebben we met z’n allen breeduit 

gevierd. 

En, zoals het hoort, helemaal in het groen van 

de Lindenplas in Mussel. Een mooiere locatie 

hadden we niet kunnen kiezen. De weergoden 

waren ons bijzonder gunstig gezind en dat 

heeft bijgedragen aan de feestvreugde. 

Het thema, Flower-Power is door iedereen letterlijk genomen door in 

gepaste kledij en uitrusting uit de jaren 60 van de vorige eeuw te 

verschijnen. De muziek klonk een ieders bekend in de oren en dat gaf 

aanleiding tot het meezingen en zelfs een dansje werd er aan besteed. 

 

De voorzitter memoreerde de afgelopen decennia en menig lid kreeg 

een bloemetje voor hun 25 of 40-jarig lidmaatschap. Gefeliciteerd 

allemaal, dat een club als de onze zoveel en zolang verbindt.  

De ontvangst voor iedereen was met een heuse HAWAII-krans en een 

koffiemok met opdruk. Veel koffie of thee is daarin niet geserveerd, 

omdat de dranken de voorkeur hadden bij dit fraaie zomerse weer. 

Rivella en Rosé vloeiende zo rijkelijk, dat deze binnen de kortste keren 

waren uitgevent. Vooral dat laatste drankje verhoogde de feestvreugde 

voor menigeen.  

Het gras stond zeker twee kontjes hoog en daartussen waren de 

biertafels en –banken opgesteld, alwaar een vrolijke conversatie het 

gezang van vogels overstemde. 

Lineke en Rennie verzorgden een bloemschikdemonstratie en de 

stukken werden na afloop verloot onder de leden. 

Diana hield een natuurwandeling rond het “Linden-Laantje”-Meer en 

verhaalde over eetbare planten en bladeren en liet deze proeven. 

Aangekomen bij de “gras-grazer-oer-varkens” wist ze te vermelden, dat 

het stuifmeel van de Weymouth Den ( Pinus Strobus ) bijdraagt aan de 

potentie van varkens, waarop één van de toehoorders opperde om hem 

maar een paar kilo te leveren. Hilariteit of werkelijkheid, het blijft in het 

midden! 

 

Toen de maaltijdverzorgers arriveerden werd het een drukte van belang 

bij de Boshut, met een wachtrij als die op Schiphol tot gevolg. Maar!.... 

er was voor allen genoeg en in een dubbele rij kon iedereen snel terug 

keren naar zijn of haar biertafel om te smullen van de heerlijke maaltijd, 

met of zonder drankjes. Velen herhaalden deze bezigheid met een 

tweede of derde bordje. Het leek wel een Bijbels Land met Melk en 

Honing in overvloed. 

 

De voorzitter, Jacques, sloot de dag af met een gezegende boodschap 

en dankte iedereen, die had bijgedragen aan dit feest. 

Een groots applaus volgde en daarna wist iedereen, dat de dag tot een 

einde was gekomen en keerden de leden huiswaarts met en tevreden- 

en gelukzalige smile op hun gezicht. 

 

Een geslaagd feestje van Groei en Bloei 

in het Groen en Bloem van Mussel! 
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Programma 2022 – 2023 
Lezingen 
 

Woensdag 26 oktober 2022: Hans Dekker – Orchideeën 

In het Noorden van ons land komen vele mooie orchideeën voor. Naast algemene informatie krijgt u ook tips om 

zelf op pad te gaan om orchideeën te spotten. 
  

Dinsdag 29 november 2022: Geert de Vries – Vogels  

Voor de pauze staan de vogels in onze woonomgeving centraal. Na de pauze staat de groep vogels die ’s winters in 

het buitengebied verblijven centraal.  
  

Woensdag 25 januari 2023: Jaarvergadering 

Presentaties eigen leden (vanaf 20.30 uur) 

Twee leden vullen dit deel van de avond in met wat zij leuk of interessant vinden in hun hobby tuinieren.  
  

Dinsdag 23 februari 2023: Jaap Kloosterhuis – De natuur (ook zadenruilbeurs) 

Het Lauwersmeergebied is een van de 17 Nationale Parken dat Nederland rijk is. In de wildernis van water en 

eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden is veel te beleven en te zien. Bovendien is het in het 

Lauwersmeergebied nog echt donker. 
  

Woensdag 29 maart 2023: Wim Paul van der Ploeg – De magie van tuinieren 

Kun je (nog) gelukkiger worden in je tuin? Jazeker, met dit boek neemt tuincoach Wim Paul van der Ploeg je mee 

op inspirerend avontuur door je eigen tuin! 
 

Dinsdag 25 april 2023: Marianne Joosten – Iris en Hemerocallis 

Marianne Joosten geeft een beamerpresentatie over Irissen, Hemerocallissen en over hun bedrijf. Ook zal ze 

vertellen waar de planten kunnen staan in de tuin; denk aan de grondsoort, zon of schaduw en droog of nat en 

hoe te verjongen.  
  

De aanvang van de lezingen is 19.30 uur en ze worden gehouden in:  

Zaal ‘De Eendracht’, Poststraat 30 te Stadskanaal. 

Let op: Wanneer her RIVM weer Corona-maatregelen uitgeeft, dan kan het nodig zijn dat u zich voor de lezingen 

van tevoren moet aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website of telefonisch 06-48759631. Zie de 

homepage van onze website www.stadskanaal.groei.nl voor de laatste informatie. 

 

Activiteitenkalender 
 

Voor deelname aan een activiteit waaraan kosten zijn verbonden, kunt u zich opgeven bij: Marjo van Eck, email 

marvaneck@hotmail.nl of telefonisch 06 – 460 13 365. Uw betaling geldt dan als datum van inschrijving. Als er 

een maximum gesteld is aan het aantal deelnemers, dan is de volgorde van inschrijving bepalend: wie het eerst 

komt het eerst maalt. Betaling op rekeningnummer:  

NL69 RABO 0360 7075 72 t.n.v. K.M.P.T. afd. Stadskanaal o.v.v. de naam van de activiteit. 

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en wij u bij een of meer activiteiten zullen ontmoeten. 

De activiteitencommissie:  Marjo van Eck. 
 

Zondag 18 september 2022: Dagtocht naar Schiermonnikoog 

Verzamelen op het parkeerterrein bij de veerboot Lauwersoog (tijdstip wordt nog afgesproken) 

Programma: koffie met iets lekkers, Balgexpres en een schelpengids, daarna eten op Schiermonnikoog. Met de 

veerboot weer terug en eten bij Schierzicht. 

Kosten: € 75,00 voor leden 
 

Zaterdag 1 oktober 2022: Plantenruilbeurs om 10.00 uur  

Locatie: De Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens, Zijdstukkerweg 7, Stadskanaal. 

  



9 

 

Zondag 2 oktober 2022: Herfstwandeling bij Eext om 10.00 uur 

Onder leiding van: IVN gids Diana Dekkers 

Locatie: Parkeerplaats Galgwaanderveen in Eext 

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50 

 

Zaterdag 15 oktober 2022: Natuur- en landschapsfotografie van 09.30 - 17.00 uur 

Onder leiding van: André Dümmer 

Locatie: De Noordmee en Ter Borg in Sellingen 

Parkeren zwembad hoek Dennenweg/Beetserweg 

Kosten: € 75,00 voor leden (incl. eten en drinken) 

Aantal deelnemers: 8 tot 15 
 

Woensdag 19 oktober 2022: Herfststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per bloemstukje 
 

Dinsdag 1 november 2022: Bezoek Kapteyn Instituut om 17.30 uur 

Onder leiding van: Paul Feldbrugge 

Locatie: Zernikecomplex te Groningen 

Kosten: € 12,50 (incl. broodjes en drinken) 

Maximum aantal deelnemers: 20 
  

Vrijdagavond 4 november 2022: Wilgentenen vlechten (vogel of mezenbolhouder) om 17.30 uur 

Onder leiding van: Geert Klooster 

Locatie: Eerste Exloërmond 12, 9573 PA  Eerste Exloërmond 

Kosten: € 15,00 voor leden 
 

19 november 2022: Bloemschikdemonstratie 

Een bloemschikdemonstratie van de bekende Nederlandse bloemschikdocente Linda Eising. 

Zaal ‘De Eendracht’, Poststraat 30 te Stadskanaal. 

 

Woensdag 21 december 2022: Kerststukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per stukje 
 

Zaterdag 14 januari 2023: Glasfusion van 09.30 - 17.00 uur 

Onder leiding van: Gerard Weisbeek 

Locatie: Zuideropgaande 115, 7913 TL  Hollandscheveld 

Kosten: € 52,50 en voor een groot object € 62,50 voor leden 

Maximum aantal deelnemers: 4 
 

Dinsdag 23 februari 2023: Zadenruibeurs 

Is voorafgaande aan de lezing en in de pauze. 
 

Woensdag 1 maart 2023: Voorjaarsstukjes maken met kinderen van 14.00 - 16.30 uur 

Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, Stadskanaal 

Kosten:  € 2,00 per stukje 
 

Zaterdag 1 april 2023: Plantenruibeurs om 10.00 uur 

Locatie: De Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens, Zijdstukkerweg 7, Stadskanaal. 
 

FAIR zondag 7 mei 2023 van 11.00 - 16.00 uur  

De locatie van de Fair wordt in de Nieuwsbrief van januari bekend gemaakt 
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Zondag 21 mei 2023: Voorjaarswandeling langs de Ruiten Aa om 10.00 uur  

Onder leiding van: I.V.N. gids Diana Dekkers 

Locatie: Parkeerplaats Dennenweg bij zwembad te Sellingen 

Kosten: leden € 5,00 en niet-leden € 7,50 
 

Zaterdag 28 mei 2023: Schilderen in de buitenlucht 

Onder leiding van: Thea Veltkamp 

Locatie: De Eckhoorn, Beetserweg 66, 9551 VH Sellingen 

Kosten: € 30,00 (incl. materialen, eten en drinken) 
  

Juni, juli en augustus: Tuinkringen 

Opgave vanaf maart bij Joke Heijes, telefoon 0614280329 en email heijes@home.nl 

De afsluitende feestavond is op vrijdag 2 september 2022.  
 

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 2023: Landelijk open tuinen weekend  

Eind april ontvangt u de Open Tuinen Estafette Gids waarin de deelnemende tuinen aan een of beide weekenden 

met beschrijving vermeld staan.  
 

Zaterdag 1 en zondag 2 juli 2023: Open Tuinen Estafette weekend van de provincie Groningen voor de afdeling 

Stadskanaal. Voor de andere weekenden en de adressen van de open tuinen zie 

www.opentuinenestafettegroningen.nl  
 

Een zaterdag eind juli 2023: Tuinreis 

In de nieuwsbrief van maart2023 en op de website worden nadere gegevens bekend gemaakt. 
 

 

Bloemschikken 
 

Ook dit jaar worden er weer cursussen bloemschikken gehouden, zowel voor beginners/gevorderden als voor 

vergevorderden. U kunt zich hiervoor voor 1 september aanmelden bij Marijke Prikker via:  

e-mail marijkeprikker@hetnet.nl of  

telefonisch 0599-564669 
 

Beginners/gevorderden dinsdagavond 

Blok 1: 11 oktober, 8 november en 13 december 2022 

Blok 2: 14 februari, 14 maart en 11 april 2023 

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur 

Kosten: leden € 30,00 en niet-leden € 37,50 per blok 

De avonden zijn inclusief koffie en thee 

 

 

Vergevorderden maandagavond 

Blok 1: 3 oktober en 7 november 20221 en 9 januari 2023  

Blok 2: 6 februari, 6 maart en 3 april 2023 

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur 

Kosten: leden € 35,00 en niet-leden € 42,50 per blok 

De avonden zijn inclusief koffie en thee 

 

Aantal deelnemers: minimaal 10 

Locatie: Schoolgebouw Ubbo Emmius, Engelandlaan 1, Stadskanaal 
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Tuinen die open zijn tijdens het Open Tuinen Weekend op 20 en 21 augustus: 
 

• ‘Acht is meer dan duizend’ open op 20 augustus 

• ‘De Eendepoel’ open op 20 en 21 augustus 

• 'De Groene Weelde' open op 20 augustus 

• ‘De Stonefarm’ open op 20 en 21 augustus 

• 'Felsoval' open op 20 en 21 augustus 

• ‘Pelan Pelan’ open op 20 en 21 augustus 

Ria en Caper Blom open op 21 augustus 

• Elly Bulles en Lex Biermans open op 20 augustus 

• Roelof en Anneke Germs open op 21 augustus 

• Rein de Goeie open op 20 en 21 augustus 

• Dori en Henk Jacobs open op 20 augustus  

• Geert en Ginie Klooster open op 20 en 21 augustus  

• Kwekerij ’t Ol Daip open op 20 en 21 augustus 

• Ed en José Rogaar open op 20 en 21 augustus 

• Grietje Rozenveld open op 21 augustus 

• Jacques en Dorothea van Velsen open op 20 augustus  

• Sylvia Benedick en Henk Heidekamp open op 20 en 21 augustus 

Voor adressen en tuinbeschrijvingen zie de toegezonden gids of kijk op de website 

www.opentuinenestafettegrongen.nl  

 


