
April 
 

Hele maand april: 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 1 april: Opening 

 

Zondag 1 april en maandag 2 april: Paasweekend 
 

Zondag 8 april: Officiële opening expositie “Mien Ruys – tuinarchitect 1904-1999” 
 

Donderdag 27 april: Koningsdag 
 

 

 

  

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/


Mei 
 

De hele maand mei 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag 

 

Zondag 6 mei: Plantenverkoopdag 

 

Donderdag 10 mei: Hemelvaart 

 

Zaterdag 19 mei: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post 

 

Zondag 20 mei en maandag 21 mei: Pinksterweekend 

 

Zaterdag 26 mei: Cursus Beplantingsplannen maken 
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Juni 
 

Hele maand juni: 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Donderdag 21 juni: Midzomeravond 

 

Zaterdag 23 juni: Workshop Botanisch Tekenen door Eline de Jong 
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Juli 
 

Hele maand juli 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 1 juli: Tuinenatelier 

 

Zaterdag 7 juli: Arrangement met Beeldentuin Witharen 

 

Zaterdag 14 juli: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post 
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Augustus 
 

Hele maand augustus 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zaterdag 18 augustus: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post 
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September 
 

Hele maand september 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Mien Ruys - tuin- en landschapsarchitect 1904-1999 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 9 september: Vaste plantendag 

 

Zaterdag 15 september: Arrangement met de Historische Vereniging Avereest 

 

Zaterdag 22 september: Workshop Botanisch Tekenen door Eline de Jong 
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Oktober 
 

Hele maand oktober 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Expositie 

Oktober Keramiekmaand 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Hele maand Oktober: Oktober Keramiekmaand 
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Algemene activiteiten 

Workshop Bloem & Brood 

Een workshop waarbij de schoonheid van de Tuinen gecombineerd wordt met de schoonheid van het 

bakken in een takkenbosoven. 

Trouwreportages 

Ook voor het maken van een trouwreportage wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de Tuinen 

Mien Ruys. 

Rondleidingen 

Ook in 2018 vonden er vele verschillende rondleidingen plaats. Te weten HBO- en MBO opleidingen 

zowel uit Nederland als uit het buitenland, tuinclubs, Vrouwen van Nu, Vrouwennetwerk, Groei & 

Bloei afdelingen, privé groepen en meer. 

Lezingen 

Op verschillende locaties in het land zijn lezingen gegeven over Mien Ruys en de Tuinen Mien Ruys.  

Buitenlandse rondleidingen 

In 2018 zijn er, naast Nederlandse rondleidingen, ook rondleidingen gegeven in het Engels, Duits en 

Frans. 

Scholen  

Kinderen van de basisscholen in Dedemsvaart, Balkbrug en Oud-Avereest kregen een speciale 

rondleidingen in de Tuinen Mien Ruys. Leerlingen van De Zeven Linden kregen een rondleiding door 

de Tuinen Mien Ruys. Leerlingen van het AOC Groene Welle in Hardenberg kregen les in 

plantenkennis in de Tuinen. 

Kinderen 

Voor de kinderen was er een spannende ontdekkingstocht en het Geheime Bos, een plek waar zij 

lekker konden spelen. Ook in ons Kennishuis waren er leuke en leerzame spelletjes te doen. 

Arrangementen 

Er werd met grote regelmaat gebruikt gemaakt van onze arrangementen. Ook het nieuwe 

arrangement, in samenwerking met de Vijvertuinen van Ada Hofman, zijn met regelmaat gebruikt. 

Elke eerste zaterdag van de maand 

Botanische tekenaars in de Tuinen 


