
 

NIEUWSBRIEF Juni 2019 

In de maand Juni hebben we nog de periode van 8-16 juni de Nationale tuinweek. In het eerste 

weekend waren er in de Polder 7 tuinen gratis te bezoeken. Ik hoop dat u er gebruik van hebt 

kunnen maken om inspiratie op te doen.  

Open Tuinen Dagen 

Open Tuinen Dagen rondom Ens  op 22 en 23 Juni. U kunt deze dagen de tuinen gratis bezoeken, 

neem wel even uw G&B pasje mee. Op vertoon 2 personen gratis. Voor niet G&B leden vragen wij 

voor een dagkaart € 2,50.  De starttuin is: Popko en Ria Davids, Noorderveld 12 in Ens. Daar krijgt u 

de route en bijzonderheden te horen.  

Alle deelnemende tuinen zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Zeebodem Tuinconcerten 2019 in Augustus. 

Groei & Bloei afd. Noordoostpolder organiseert voor de vijfde keer de Zeebodem Tuinconcerten. 

Deze  klassieke concerten beloven net als voorgaande jaren weer een prachtig evenement te 

worden. 

Vrijdagavond 2 augustus kunnen we weer lekker swingen met een optreden van Them Lewis Boys. 

Zondagmiddag zal een wat meer klassiek karakter hebben met het optreden van Jan Vayne op piano 

en Petra Berger, sopraan. 

Het is een evenement om naar uit te kijken, te meer omdat ze plaatsvinden in een prachtige toptuin 

van de Noordoostpolder: de Lancaster Garden aan de Lindeweg 6 in Emmeloord. 

Vrijdagavond 2 augustus 19.30 uur, tuin open 19.00 uur. 

Zondagmiddag 4 augustus 14.00 uur, tuin open 13.30 uur. 

Kaartverkoop per concert 

De kaarten zijn op dag zelf in de Lancaster Garden te koop. Maar wil je zeker zijn van een plaatsje ? 

Koop dan alvast je kaarten in de voorverkoop. 

Prijzen: 

Leden Groei & Bloei: € 8,50 p.p. per concert 

Niet leden:  € 12,50 p.p. per concert  

In de voorverkoop: 

Entreekosten overmaken op NL04ABNA0405654294 onder vermelding van  

- naam en adres  of  

- lidnummer Groei & Bloei  

- aantal kaarten voor welk concert.  

Kaarten liggen klaar bij entree van de tuin. 

 

 



 

Op de dag zelf: 

Vanaf een half uur voor de aanvang van het concert bij entree van de tuin. 

Prijzen: 

Leden Groei & Bloei:  € 9,50 p.p. per concert 

Niet leden:  € 13,50 p.p. per concert 

Voor meer informatie: www.noordoostpolder.groei.nl en facebook Groei&BloeiNoordoostpolder 

 

Denk ook nog even aan de Tuinenreis naar East Anglia van 15 t/m 19 augustus.  

U kunt zich nog opgeven bij:  

Elly Kloosterboer-Blok  

telefoon:  06 224 136 27 of  

email: info@goldhoorngardens.nl. 

http://www.noordoostpolder.groei.nl/
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