
Zondag 14 juni Open Dag
Biologisch - Dynamisch Kruidenbedrijf “ Het Blauwe Huis ”

Buitenhuizerweg 19 
Ruinerwold (Drenthe)

 0522 - 48 18 27
Bereikbaar vanaf station Meppel 

met OV- fiets en (regio) taxi !



Het Blauwe Huis is een biologisch-dynamisch werkend kruidenteelt- en 
verwerkingsbedrijf. Om vrienden en belangstellenden bij het bedrijf te 
kunnen betrekken, wordt er opnieuw een Open Dag georganiseerd. 
Dit in samenwerking met Stichting Het Blauwe Huis.

Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers kennismaken met verschillende aspecten van 
de BD - kruidenteelt. Dit jaar zal er extra veel aandacht zijn voor de veranderingen en 
toekomst plannen.

Stichting Het Blauwe Huis is eigenaar van de grond en gebouwen van Het Blauwe Huis 
en verpacht die aan het bedrijf. Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers kennis maken 
met de stichting. Er is een kraam waar U informatie kunt krijgen over de doelstellingen 
en het werk van de stichting.

Heeft U belangstelling en wilt U graag komen kijken op onze Open Dag? Wij hopen 
van harte U te kunnen begroeten op Het Blauwe Huis te Ruinerwold.

N.B. De brug op de Koekangerweg over de Wold - A 
is buiten gebruik, de Buitenhuizerweg is vanaf de 
Kerkweg, Ruinerwold bereikbaar. Zie  

Programma Open Dag:

10.00 - 16.00 uur tuin open (toegang gratis)

10.30 uur Opening

Verspreid over de dag is er vijf maal op ieder 
heel uur een rondleiding.

Er is de hele dag verkoop van een breed 
assortiment kruidenplanten.
Speciale gast is deze keer kwekerij “ De vrolijke 
noot ” met fruitbomen en - struiken.

In de middag is er twee maal een optreden 
van “ Toeters en Bellen”, een groot, bont en 
uitbundig blazersgezelschap.

Doorlopend is er een terras met lunchkraam,  
thee van verse kruiden en koffie.

Verder is er natuurlijk een kraam waar u alle 
Blauwe Huis producten kunt kopen.

Einde rond 16.00 uur


