
 

Cranberryfarm De Hoeve  -   IJkenweg 13  -  8394 TA DE HOEVE (Weststellingwerf)  0561-475911 www.cranberryfarmdehoeve.nl 

     

 

 

     

     

CranberryTuin Carrousel 
koken vlechten proeven 

Je maakt het eenvoudig zelf,  

en… gezellig met elkaar! 

Koken:  cranberrylekkernijen 

      Vlechten:  het Stellingwerfs kruidendroogrekje 

Proeven:  genieten van je cranberry- en vlechtwerk-creaties 

 Voor een onvergetelijke middag (vanaf 13.30 – 17.00 uur) kun je kiezen uit:  

dinsdag 19 mei  - dinsdag 23 juni  -  dinsdag 14 juli 
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           CranberryTuin Carrousel 

 

Deelnemers stappen in een denkbeeldige carrousel. ‘Al rondreizend’ ontdekken ze 

het plezier van het zelf doen:  vlechten is een ambacht dat eenvoudiger is dan het 

lijkt, de beginselen van inslag en staken komen aan bod.  

Jannie Hakman laat je kennis maken met de Stellingswerfse vlechtmethode en de 

Catalaanse vlechttechniek. Voor iedereen is het mogelijk om een decoratief 

tuinobject te maken. Ontdek het plezier van zelf doen. Dat geldt ook voor het koken 

met cranberry.  

De cranberrybes is veelzijdig en kan eigenlijk voor allerlei culinaire toepassingen 

gebruikt worden. Tijdens de kookronde laat Marijke Hartlief je kennis maken met de 

bereiding van verschillende cranberrylekkernijen.  

De Carrousel brengt iedereen op een ludieke wijze in aanraking met de drie thema’s.  

De afsluitende ronde is het samen genieten van de ‘productie’ van de middag: de 

cranberrylekkernijen en als tuinversiering de zelf gemaakte vlechtobjecten. 

Blikvangers voor het terras, de tuin of in de keuken. De natuurlijke materialen van 

het vlechtwerk met aarde en natuurtinten passen in vrijwel elk interieur. 

Na afloop neemt iedereen zijn/haar vlechtobject mee naar huis. 

 

De CranberryTuin Carroussel is een initiatief van Marijke Hartlief van Cranberryfarm De 

Hoeve en Jannie Hakman van Vlechterij Vinkenslag.  

Beide bedrijven liggen in de Stellingwerven, het zuidoosten van Friesland, een gebied met 

een eigen taal en cultuur.   

De CranberryTuin met uitzicht op de Lendevallei  vormt het decor voor een bijzondere 

Carrousel: vlechten, koken en tot slot proeven.   

 

AANMELDEN / INSCHRIJVEN / INFORMATIE: 

 

Er wordt op een CranberryTuin Carrousel gehouden 

op de volgende data: 

dinsdag 19 mei 2015 

 dinsdag  23 juni 2015 

dinsdag 14 juli 2015 

Tijdstip:  13.30 – 17.00 uur 

 

Minimum aantal deelnemers: 6 personen. 

Inschrijving kan per persoon en bij 6 individuele 

deelnemers wordt de Carrousel gehouden. 

Ook inschrijving als groep mogelijk. 

 

Groepen vanaf 6 deelnemers tot ca. 20 deelnemers. 

Reservering van een andere datum in overleg. 

 

Kosten: € 38,50 p/persoon, incl. koffie/thee/sapje 

 

Voor aanmelding/inschrijving graag per mail: 

cranberryfarmdehoeve@live.nl  

of telefonisch: 0561-475911 

mailto:cranberryfarmdehoeve@live.nl
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