
Kom naar Het Groninger Landschap

Midzomerfestival

Zaterdag 22 en Zondag 23 juni
van 11.00 tot 17.00 uur



Haaientanden zoeken, braakballen pluizen, vogels tekenen, buttons maken:  vervelen 
is er niet bij, tijdens het Midzomerfestival op zaterdag 22 en zondag 23 juni, bij Buiten-
plaats Reitdiep in Noorderhoogebrug.  Deze 3de editie zal nog spectaculairder worden. 
Een weekend met veel natuurplezier, spetterende optredens en spannende activiteiten. 
Jullie komen toch ook?! En neem je vrienden en ouders mee. 

Stoer, avontuurlijk en actie. Dat heeft het Midzomerfestival te bieden. Weet jij in de 
natuur te overleven, bijvoorbeeld door je eigen brood te bakken, over touwbruggen te 
lopen en door dieren in het donker te herkennen?  Tijdens dit festival maak je allemaal 
mee. Nico de Haan, bekend van televisie, presenteert beide middagen de vogelquiz 
BIRD battle. Vogelschilder Erik van Ommen leert je ’s ochtends vogels tekenen en ver-
halenverteller Erik van Dort treedt op. Wie hem al eens gezien heeft, weet hoe bijzonder 
dat is. Ook zanger en liedjesschrijver Sijtse Scheeringa uit Niehove komt, één van de 
beste zangers van Groningen. Zorg dat je erbij bent, op zaterdag 22 en zondag 23 juni!

Een greep uit de vele natuur-activiteiten tijdens het Midzomerfestival:
• vis waterbeesten uit de sloot 
• pluis uilenballen uit elkaar en zie wat de uil gegeten heeft
• vind de fossiele haaientanden
• maak je eigen natuurbuttons 
• bak je eigen brood
• melk de nepkoe
• struin over de culturele markt met streekproducten
• zie een imker aan het werk met zijn bijenvolk
• ontdek de nachtdierentent
• kijk mee met een schilder
• rijd op een pony 
• loop over de touwbrug en ga slootje springen met Scouting (neem droge kleren mee!)
• voor de allerkleinsten: spelen in een ballenbak en aaien van konijnen en cavia´s
•  en nog veel meer …

Meer informatie
Buitenplaats Reitdiep ligt aan de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, vlakbij de stad Gronin-
gen. Meer informatie is te vinden op onze website www.groningerlandschap.nl.

www.groningerlandschap.nl


