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De Grote
Groene Zomermarkt
25 juni, 10.00 – 16.00 uur, De Wiershoeck

Groot, groen, zomers – en feestelijk!
Of je nu informatie wil of
genieten van muziek en prachtige tuinen, of je met je kinderen
komt of niet, of je leuke duurzame
producten wil kopen – of ruilen, de
zomermarkt op 25 juni bij Stadsboerderij De Wiershoeck is voor iedereen,
zowel Beijumers als Lewenborgers,
want wat een geweldige samenwerking
tussen de twee wijken! En zeg nou eerlijk, wie wil er niet genieten van een ijsje
van Mattie Gelati?
Het programma van de dag omvat drie
verschillende onderdelen:
Informatie:
over duurzaamheid, over wijkvernieuwing
in Lewenborg en Beijum, over organisaties
werkzaam in de wijk, over afval.
Verkoop:
van eigen producten uit de tuinen van De
Wiershoeck tot ambachtelijk weefwerk,
van zeep tot houtwerk en veel meer.
Activiteiten:
doorlopend muziek, rondwandelingen,
een lezing, aquarel schilderen in de
tuin, schminken voor de kinderen, sap
persen van meegenomen fruit met de
Blenderbike, enzovoort.
Wat wil je weten?
De hele dag door staan er kramen
die informatie geven over heel verschillende onderwerpen:
• De energiecoaches kunnen
alles vertellen over energiebesparing

• Energieteam De Werkbeij houdt zich bezig
met energiemaatregelen en verduurzaming
• Lever je plastic doppen in bij de kraam van
de Werkgroep Groen & Grijs en de Afvalfotograaf 050. Leer alles over afval, afval
scheiden en recyclen én upcyclen
• GROFF zet zich in voor eerlijker, duurzamer
textiel en geeft informatie over duurzame
kleding
• Kruidencentrum De Groene Zon kun je vragen stellen over geneeskrachtige kruiden
• Wijkwerken, het WIJ-team, WerkPro en
de gemeente zijn er om te vertellen over
projecten als wijkvernieuwing, arbeid en
werkervaring en meedoen voor en door
wijkbewoners
• De Welmobiel en de Hulpexpress zijn er om
te vertellen over kleinmazig vervoer in de
wijk en om wijkbewoners te helpen met
klusjes
• Greendreamster Sanne weet alles over de
eetbare natuur en geeft wildplukwandelingen.
Wat wil je kopen?
Of wil je liever ruilen of iets inbrengen? Het kan
allemaal bij deze kramen:
• De Stichting Gered Gereedschap repareert
oud gereedschap ten bate van ontwikkelingslanden
• Handiggoed verkoopt duurzame, ambachtelijke huishoudelijke producten
• Bij de Weggeefkraam kun je goede en
bruikbare spullen ruilen voor iets anders of
doneren
• Je kunt vlierbloesem- en muntsiroop kopen
uit de tuinen van De Wiershoeck; en er is

een verkoopkar met plantjes
• Honingproducten uit Beijum en omstreken
• Antiquariaat Bladzijde 20 uit Bedum
komt met een aantrekkelijk aanbod
antiquarische boeken
• Kunstenaar en wijkbewoner Michiel
Thomsa laat zijn werk zien.
Wat wil je doen?
Er is een globaal programma voor de
hele dag:
• Doorlopend: muziek, van Stringtime,
Moniek Bollen & Co en Opa’s Kunstgebit; Kinderen kunnen worden geschminkt door Gertru
• 13.00 – 14.00: Rondwandeling door
IVN gids Harry Westerhuis
• 14.00 – 15.00: Aquarel schilderen met
Catharina Nieuwenhout
• 14.00 – 15.00: Rondwandeling kruiden
met Saskia Nieboer van de Groene
Zon
• 15.00 – 16.00: Lezing over gezondheid vanuit de Chinese filosofie bekeken door acupuncturiste Adinda
Blom.
Te veel om op te noemen
Kortom, het is een vol programma,
zo vol dat niet eens alles genoemd
is. Het wordt kleurrijk, gezellig,
speels, muzikaal en lekker (niet
alleen ijsjes, maar ook gebak
een heerlijke tomatensoep
van Ute). Dus kom ook en
laat je verrassen!

En wat als het regent?
Het is zomer, dus we rekenen op prachtig zomerweer. Maar…
Mocht het weersvooruitzicht zo slecht zijn dat het toch naar uitziet dat het die
zaterdag gaat stormen en regenen, dan wordt de markt 24 uur van te voren
afgeblazen. Deelnemers krijgen daar bericht van. Verder kunnen mensen
kijken op de websites: wiershoeck.nl en beijum.nl

