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High tea bij Harwi

Bij Harwi kunt u gezellig met familie,

vrienden, buren of collega's bijkletsen onder

het genot van een 3 gangen hig h tea met

onbeperkt thee.

Reserveren kan vanaf z personen op

woensdag t/m zaterdag.

T.o599- 287269 of

E. info@harwikeramiek.nl

Ja nuari, februari en maart:

open op afspraak.

April t/m oktober:
zondag re:oo tot 17:oo uur;

dinsdag t/m zaterdag 1o:oo tot 17:oo uur.

November t/m e7 december:

donderdag t/m zaterdag 11:oo tot 16:oo u.

Goede vrijdag, reen zopaasdag, Koningsdag,

Hemelvaartsdag en ,.een zePinksterdag:

11:OO tot 17:OO UUr.

Kerstvakantie: Gesloten
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Assen Groningen ' ,r"drk"

''. Extoo

N34 : afslag Exloo, Staatsbosbe heer,

daarna volg de borden keramiektuin.

N376: ln De Kiel, volg borden keramiektuin.

't,:ii

\,

\&

Beeldentuin
G a l-e*i e,,,,,L u n c h to o m

galerie Harwi

Kanaalstraat 9

7858TE Eeserveen

T. o599-287269

i nfo @ ha rwi kera miek. n I

www.harwikeramiek.nl
20221 2023



Lu nch room
ln onze gezellige, verwarmde tuinkamer

kun je koffie/ thee, gebak, frisdranken, wijn/ bier/ tjs en

warme -en koude lunchgerechten bestellen. Bij mooi

weer gaan de deuren open en ontstaèt er een groot

terras. Wilje liever in de tuin bij de vilver zitten?

Dat kan. Geef dit door aan een medewerker en je krijgt
je bestelling mee in een picknickmand en wandelt zo

naar je favoriete plekje.

Ii s":. d§ " t, tlGalerie ;ai

De galerie bestaat uit 3 grote ruimtes. Met een brede : ,

keuze aen woo na ccessorres '/oor ieder interieur. '' '

Familiebedrijf Harwi
Eind jaren '9o besloten m ijn vader lyillem en ik, !@m om te
stoppen met ons la nd bouwbed rijf. Wij wilden verder gaan

met onze gezamenlr.lke hobby: pottenbal<ken. Het land om

de boerderij hebben wij omgetoverd tot beeldentuin.

De galerie werd gebouwd en Harwiwas ontstaan.

Harwi, is een combinatie van letters van onze voornamen.

Vanaf 2ooo is de beeldentuin en galerie opengesteld voor

bezoekers. Samen met mijn vrouw Trijnie hebben wij het

familiebedrijf in zoo6 overgenomen. Met ons team zetten
wU het bednjí met veel liefde en passie voort.

Steengoed keramiek
ln onze pottenbakkerij maken wij steengoed keramiek.

Dit js klei welke op zeer hoge temperatuur gebakken is.

Wij draaien, boetseren en gieten. Na het maken van een

werkstuk moet deze goed drogen. Daarna gaat het de oven

in. De stook temperatuur is looo oc. Nu komt de glazuur
(kleur) erop. Deze worden door ons zelf ontwikkeid en

gemaakt. Hierna gaat alles weer de oven in en wordt het
gestookt op 128ooc. Eenmaal uit de oven dan zi.jn ze water-

dicht en vorstbestendig. Het hele proces duurt 3 ó 4 weken.

Voor je zelf of om cadeau te doen. Er zijn abstracte,

fictieve en gebruiksvoorwerpen van keramiek, qlas,

b"ons en nal tr.,rsLeen. Daarnaast l.angen er mooie

wanddecoraties en is er een hoekje met sieraden.

lederjaar ook exposities van andere kunstenaars.

Op de verd ieping vind je tuindecoraties van keramiek

en een verzameling blikken en oud speelgoed.

Beeldentuin
De unieke, landschapstuin van zo.ooo m2 ligt rondom de

galerie. Je wandelt over bruggetjes, langs vijvers,

bloemen, planten en bomen. Er zijn banken en stoelen

neergezet om te genieten van de

rust, ruimte en de beelden.

De kunstwerken staan ruim opge-

steld en zijn gemaakt van: keramiek,

brons, glas en natuursteen,


