
Lezingen

Wiecher Huisman – Het Arboretum en bijzondere 

planten
Wiecher Huisman heeft een fascinatie voor bomen en heeft in 

Gasselte een groot arboretum “Arcadie” aangelegd. Door de 

grote collectie van meer dan 1000 plantensoorten is Arcadië in 

elk seizoen aantrekkelijk wat hij met mooie foto’s laat zien.

Datum: woensdag 28 oktober 2020

Geert de Vries – Vogels in de winter

Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal. Welke 

vogelsoorten zijn ‘s winters in bijna alle tuinen te zien? Na de 

pauze staat de groep vogels die ’s winters in het buitengebied 

verblijven centraal. 

Datum: dinsdag 1 december 2020

Jaarvergadering (19.30 uur)

Presentaties eigen leden (vanaf 20.30 uur)
Eigen leden vullen dit deel van de avond in met wat zij leuk of 

interessant vinden in hun hobby tuinieren.

Datum: woensdag 27 januari 2021 

Nienke Plantinga – Avontuurlijk tuinieren

Beleef het mee in deze interactieve lezing en deel ook je 

ervaringen en check of je ook al een TUINAVONTURIER bent! 

Tuinieren moet geen oorlog tegen de natuur moeten zijn, maar 

juist een samenwerking. Het is een van de boodschappen van 

het  'Avontuurlijk tuinieren'. 

Datum: woensdag 24 februari 2021 (ook zadenruilbeurs)

Piet Boersma – Engelse tuinen in 3D

Engelse tuinen zijn zeer beroemd: zowel de ligging, de aanleg 

en de plantenkeuze getuigen van veel smaak en kennis. In een 

3D-presentatie laat Piet Boersma ons genieten van zijn 

schitterende foto’s in 3D.

Datum: dinsdag 30 maart 2021

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. 

Datum: dinsdag 27 april 2021

Workshops

Textiel verven met plantenbladeren
Onder leiding van: Christina Fokkema

Locatie: Jipsingboermussel 54, 9563 TC Ter Apelkanaal

Kosten: € 37,50 (incl. materialen en koffie/thee)

Maximum aantal deelnemers: 4

Datum: januari 2021

Paasstukjes maken met kinderen
Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, 

Stadskanaal

Kosten: € 2,00 per stukje

Datum:  woensdag 31 maart 2021 van 14.00 - 16.30 uur

Wandelpluktocht
Nadere informatie komt in de Nieuwsbrief en op de 

website.

Datum: april 2021 

Excursies

Het arboretum Arcadië
Als vervolg op de lezing van 28 oktober geeft Wiecher

Huisman een rondleiding in zijn arboretum Arcadië.

Locatie: Gieterweg 11a, 9462 TC Gasselte

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

Maximum aantal deelnemers 15

datum: zaterdag 31 oktober 2020 om 10.30 uur

Lentewandeling met gids
Locatie: Parkeerkeerplaats De Strubben tussen Anloo en 

Schipborg

Duur: circa 2,5 uur en circa 5,5 km

Kosten: leden € 10,00 en niet-leden € 12,50

Aantal deelnemers: maximaal 12 

Datum: zaterdag 16 mei 2021 om 10.00 uur

Workshops

Aanmelden workshops en excursies
Bij Marjo van Eck: e-mail marvaneck@hotmail.nl of telefoon 

06-46013365

Tuinobject maken van glas
Onder leiding van Gerard Weisbeek

Locatie: Zuidopgaande 115, 7913 TL Hollandse Veld

Kosten: € 47,50 

Maximun aantal deelnemers: 4

Datum: zaterdag 10 oktober 2020

Herfststukjes maken met kinderen
Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, 

Stadskanaal

Kosten: € 2,00 per bloemstukje

Datum:  woensdag 14 oktober 2020 van 14.00 - 16.30 uur

Een kerststuk maken
Onder leiding van: Lineke Hummel

Locatie: Schoolgebouw Ubbo Emmius, Engelandlaan 1, 

Stadskanaal

Kosten:  leden € 27,50 en niet-leden € 32,50 (incl. materialen, 

koffie/thee met iets lekkers)

Deelnemers moeten een snoeischaar, draadkniptang en 

scherp aardappelmesje meenemen.

Maximum aantal deelnemers: 12

Datum: maandag 14 december 2020 van 19.30 - 21.30 uur

In verband met de aanschaf van materialen uiterlijk 7 

december het geld overmaken op rekening nummer 

NL69 RABO 0360 7075 72 t.n.v. K.M.P.T. afdeling Stadskanaal.

Kerststukjes maken met kinderen
Locatie:  Openbare bibliotheek, Continentenlaan 2, 

Stadskanaal

Kosten: € 2,00 per stukje

Datum: woensdag 16 december 2020 van 14.00 - 16.30 uur


