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Algemeen
De Groei & Bloei lezingen worden
gegeven in 'Brandpunt', Noorder-
straat 27, 9611 AA Sappemeer.

Alle avonden beginnen om 20.00
uur en de zaal is een half uur van te
voren open voor publiek. Voor aan-
vang wordt koffie/thee geserveerd.
In de pauze kunt u bij de bar andere
consumpties bestellen en deze met
de koffie/thee afrekenen.
 
Lezingen zijn voor leden gratis.
Niet-leden betalen per avond € 3,--.

KLIMAAT EN TUINIEREN
Weer een bijzondere zomerperiode met weinig regen, de hoogste temperaturen
ooit gemeten, discussies over de klimaatverandering en het onlangs verschenen
VN-klimaatrapport. In het rapport is de relatie tussen klimaatverandering,
landgebruik en voedselzekerheid onderzocht en wordt gewaarschuwd voor het
dreigende voedseltekort tussen 2050 en 2100.
Geconfronteerd met al deze wereldwijde problemen zijn onze tuiniers op micro-
niveau weer bezig geweest om de tuin in goede conditie te houden voor het
Open Tuinen Weekend in augustus. Naast het plezier dat we hieraan beleven
kan het open stellen van de tuin ook andere mensen enthousiast maken om
een tuin aan te leggen. Door samen de woonomgeving te vergroenen kunnen
we bijdragen aan de opvang van grote hoeveelheden regenwater en kunnen
we de temperatuur in onze verstedelijkte omgeving verlagen.
 
Zelf heb ik om mijn tuinen groen te houden wel diverse keren moeten sproeien
met leidingwater. Het slaan van een waterput in het stedelijk gebied is moeilijker
te realiseren. Moeten wij als Groei & Bloei na gaan denken hoe we het over-
vloedige regenwater kunnen opvangen en hoe we samen met buren een wa-
terput kunnen regelen? Wellicht kunnen wij in het kader van Steenbreek met de
gemeente, het waterschap en ander betrokkenen hier plannen voor gaan maken.
 
Belangrijk in het afgelopen jaar was de busreis naar de Chelsea Flower Show.
Het verslag hiervan staat in deze nieuwsbrief. Maar in Nederland zijn ook veel
mooie tuinen te bezoeken. Half juli hebben wij met vrienden een aantal mooie
tuinen in West Brabant en Zeeland bezocht. Mogelijk kunnen we samen met
andere afdelingen het komende jaar een meerdaagse tuinreis organiseren naar
Zeeland en West Brabant om daar de mooiste tuinen te bezoeken.
 
Martien Vossen, voorzitter

september 2019



Activiteiten september
2019 t/m januari 2020
vrijdag 6 september
Start bloemschikken in de Klimroos
 
donderdag 12 september
Opening seizoen met Jenny de Groot
over werkzame kruiden uit de natuur
 
woensdag 25 september
Cursus bloemschikken Aleida
 
woensdag 2 oktober
Cursus bloemschikken Lineke Hummel
 
vrijdag 4 oktober
Stand op de POSO-beurs
 
dinsdag 15 oktober 
Lezing Arjan Schepers met 'Waarom
groeit mijn plant niet'
 
woensdag 23 oktober
Cursus bloemschikken Aleida
 
woensdag 30 oktober
Cursus bloemschikken Lineke Hummel
 
donderdag 14 november
Lezing Geert de Vries over 'Vogels in
de winter'
 
woensdag 20 november
Cursus bloemschikken Aleida
 
woensdag 27 november
Cursus bloemschikken Lineke Hummel
 
zaterdag 7 december
Kerstworkshop onder leiding van
Linda Eissing
 
donderdag 16 januari
Lezing Alie Wagenvoorde: reisverslag
Namibië

kruidenatelier Gaia Kruiden van Jenny de Groot
Lezing donderdag 12 september
 
Wist u dat kruiden al meer dan 5000 jaar worden gebruikt om kwalen te verlich-
ten en om mensen te genezen?  Dat was al het geval in het China van 5000
jaar geleden weten we via oude geschriften en overlevering! Graag vertel ik over
de kruiden aan de hand van een klein stukje geschiedenis van lang terug en ver
weg, via het Middeleeuwse Europa naar het huidige Nederland.
We gaan het vervolgens hebben over de heilzame planten die dichtbij bij ons
groeien in bermen, in parken of in de eigen tuin. Vaak onkruid genoemd maar
met verrassende eigenschappen, waar ik graag een lans voor wil breken. We
gaan kijken wat er op dit moment groeit of bloeit, wat culinair of medicinaal
gebruikt kan worden.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER  

inloop bloemschik avond  

Welkom in de Klimroos 
Vosholen 8, 9611 KR, Sappemeer 

vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur 

de koffie staat klaar 
 
 
 
 

   
   U kunt  voor € 5,-         

bloemen plukken en een boeket maken  
of laten binden door onze bloemschikkers 

 

de bloemschikcommissie 
Bert, Bea, Dina, Nanni en Ankie 

 
Om de avond te eindigen met een proeverij van Gaia Kruiden producten. Ver-
schillende gedroogde medicinale kruiden voor thee bekijken en ruiken. Kruiden-
olie en kruidenzalf proberen of kruidensiroop proeven. En er kunnen ook pro-
ducten aangeschaft worden deze avond.
 
Gaia Kruiden is het kruidenatelier van Jenny de Groot aan de Langewijk 6 in
Froombosch. Een atelier waar kruidenproducten worden gemaakt en workshops
plaats vinden. Kruidenwandelingen / rondleidingen worden er gestart en con-
sulten worden er gegeven. Ambachtelijk, deskundig, kleinschalig en persoonlijk
zijn woorden die bij Gaia Kruiden horen.
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Bloemschikcommissie
Leden van de bloemschikcommissie
Bea Tijsterman         0598 326582
Bert Twickler             06 21567663
Dina Bakker              050 4042587
Nanni Kerdijk            06 15588376
Ankie van der Zee    06 15123901 
 
info@midden-groningen.groei.nl
www.midden-groningen.groei.nl

Bankrekeningnummer
NL68 ABNA 0475 2302 72 
t.n.v. Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde
(dit is de oorspronkelijke en nog steeds
huidige naam van Groei & Bloei, waar-
mee het bankrekeningnummer is
aangemaakt)
 
Vermeld de gewenste cursus:
Aleida, Lineke of paasworkshop

BLOEMSCHIKKEN NAJAAR 2019
In het voorjaar is niet alles naar wens verlopen. We hebben helaas de bloem-
schikcursus bij Lineke en de paasworkshop af moeten zeggen. In verband met
te weinig deelnemers. Als commissie zijn we aan het onderzoeken wat hiervan
de oorzaak is. Een van de redenen is afstemming, wij als commissie moeten
beter kijken welke activiteiten er elders plaatsvinden.
We kunnen wel terugkijken op een geslaagd aantal workshops bij Ankie en de
activiteiten rond de Paasfair op het landgoed van de Fraeylemaborg.
De commissie heeft weer een aantal leuke activiteiten op de kalender gezet en
hoopt op veel deelnemers.
 
STARTBIJEENKOMST
Allereerst willen we een startbijeenkomst houden op vrijdag 6 september in
de Klimroos te Sappemeer van 18.30 tot 20.30 uur. Hartelijk welkom om iets
leuks te maken en weer even bij te praten met een ieder en kennis te maken
met de nieuwe leden van onze club.
Ook niet-leden kunnen langs komen om informatie te krijgen over de activiteiten
van Groei & Bloei Midden-Groningen en een bloemstuk mee naar huis te nemen. 
 
CURSUSSEN BLOEMSCHIKKEN
Cursus voor hen die zelf materialen mee nemen onder begeleiding van Lineke
Hummel willen we op 2 oktober, 30 oktober en 27 november plaats laten vinden.
De kosten zijn voor 3 avonden leden € 35,00; niet-leden € 45,00. 
Deze vinden plaats in de Klimroos, de Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer.
 
Cursus voor hen die geen materialen mee willen nemen onder begeleiding van
Aleida Goelema vinden op 25 september, 23 oktober en 20 november plaats.
Deze drie avonden kosten € 75,00 voor leden; niet-leden € 90,00
Deze vinden ook plaats in de Klimroos, de Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer.

 
KERSTWORKSHOP ZATERDAG 7 DECEMBER.
Deze workshop wordt ook dit jaar gegeven door Linda Eising. Na het succes
van het afgelopen jaar hebben we besloten haar dit jaar ook te vragen.
datum  : zaterdag 7 december van 10 tot 12 uur
plaats  : Brandpunt Noorderstraat 27 9611 AA Sappemeer
kosten  : voor leden € 27,50 niet-leden € 35,00 inclusief koffie of thee
               aanmelden voor 4 oktober
 
Aanmelding en betaling:
Aanmelding voor workshop en cursussen Lineke en Aleida mailen naar info@-
midden-groningen.groei.nl of bellen met Bert Twickler 06 21567663
De betaling van de cursussen uiterlijk 14 dagen van te voren overmaken op
rekening: NL68ABNA0475230272 t.n.v. KMTP afd. Midden Groningen.
Voor Lineke is dat voor 18 september, voor Aleida is dat voor 11 september en
voor de kerstworkshop is dat 23 november.
 
Wij als commissie verheugen ons op uw komst.

Noord Ned Bloemschik Evenement
foto boven: winnaar beginnersgroep
foto onder werkstuk gevorderden: 
Alie Hooikammer van onze afdeling.

Bloemrijke aankleding Fair Groei & Bloei op Fraeylema olv Linda Eising 
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ARJAN SCHEPERS: Waarom groeit mijn plant niet?
Dinsdag 15 oktober 
 
Arjan Schepers is eigenaar van een vasteplantenkwekerij met een bijzonder
assortiment in Mariënheem (bij Raalte). Hij kweekt alledaagse soorten en va-
riëteiten maar ook heel bijzondere. In de lezing legt hij uit welke planten hij
kweekt en welke niet (en waarom!).
 
Veel nadruk ligt op de herkomst van de planten in de natuur; de natuurlijke
standplaats. Een plant groeit en bloeit immers het best op een plek die zoveel
mogelijk lijkt op haar natuurlijke standplaats. Toch maken we allemaal dezelfde
fout: we kopen een prachtig bloeiende plant en thuis gaan we er een plekje voor
zoeken. Eigenlijk zou het andersom moeten: zoek de plant uit bij de plek die je
hebt. De kans op succes is dan veel groter; de plant heeft het in uw tuin naar
zijn zin en zal mooier bloeien. Tijdens de lezing zal Arjan Schepers uitleggen
hoe hij planten indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en hoe dat helpt
bij het succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor ie-
dere plek.
Natuurlijk laat hij ook veel foto’s zien van interessante en nieuwe vaste planten
en zal hij wat planten meenemen voor verkoop.

Geert de Vries: Vogels in de Winter
Donderdag 14 november
 
De bekende Drentse natuurkenner, Geert de Vries, verzorgt een lezing over
vogels in de winter.
Zijn grootste kwaliteit is dat hij ingewikkelde zaken over natuur op een eenvou-
dige en luchtige manier kan presenteren, met zelf gemaakte foto’s die van
professionele kwaliteit zijn.
Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal.
Welke vogelsoorten  zijn ‘s winters  in bijna alle tuinen te zien?
Waar komen ze vandaan?  Is de roodborst  op de voedertafel dezelfde als die
in het voorjaar in de tuin broedt?  Hoe kan het dat je ene jaar wel kramsvogels
en kepen in de tuin ziet en andere jaren lijken ze wel van de aardbodem ver-
dwenen?  Hoe vindt een gaai zijn verstopte eikels terug?
Mag je wel of niet voeren als de winter voorbij is?
Kortom, het is een verhaal over het boeiende leven van onze tuinvogels en hoe
je die ‘s winters het beste kunt verzorgen.
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Na de pauze staat de groep vogels centraal die ’s winters in het buitengebied
verblijven, zoals reigersoorten, eenden, zwanen en ganzen. Er wordt veel
boeiende informatie over het gedrag van deze vogelsoorten gegeven.
Het aantal overwinterende ganzen  is spectaculair toegenomen tot  meer dan
2 miljoen  exemplaren. Er is geen plek in Europa waar het gras ’s winters zo
groen is als  in Nederland. Wat maakt Nederland zo aantrekkelijk voor zo veel
ganzen en is iedereen daar even blij mee?
 
Een ieder die in korte tijd veel wil leren over onze gevederde vrienden in de tuin
en in het buitengebied, mag deze avond eigenlijk niet missen.
De avond is interessant voor zowel de leek als de kenner.

Aly Wagenvoorde: Eindeloos Namibië
Donderdag 16 januari
 
Aly Wagenvoorde verzorgt al ruim 10 jaar powerpoint-presentaties voor diverse
verenigingen en andere geïnteresseerden over haar reizen door Aziatische
landen, over reizen naar andere delen van de wereld en over haar lange wan-
deltochten in binnen- en buitenland.
Deze lezingen laten de aanwezigen op een ontspannen wijze kennismaken met
de geschiedenis, cultuur en natuur van het land.
De prachtige foto’s (en soms filmpjes) die Cees en Aly op hun reizen maakten
en hun persoonlijke ervaringen zorgen voor een onvergetelijke indruk van verre
landen, die velen niet zelf zullen bezoeken.
 
Namibië is buitengewoon mooi vanwege de uitgestrektheid en leegte, de bij-
zondere natuur en natuurparken en de verschillende bevolkingsgroepen.
Tijdens deze lezing nemen we u dan ook niet alleen mee naar bijv. het droge
landschap van het Kgalagadi Transfrontier Park (Zuid-Afrika: ongeveer zo groot
als Nederland) en de Kalahari woestijn; naar Sossusvlei en Deadvlei met de
wonderschone rode zandduinen van wel 300m hoog. Of naar Etosha, een
fantastisch wildpark (grootte half Nederland), waar zebra’s en springbokken
soms de witte zandwegen blokkeren en waarin zich een onwerkelijke zoutpan
bevindt. Nee, ook de invloed van de Europese ontdekkingsreizigers en handels-
lieden, de gevaren van de kust en Cape Cross met z’n enorme kolonie pelsrob-
ben komen aan bod.
Wat deze lezing heel bijzonder maakt zijn de ontmoetingen met bevolkingsgroe-
pen, zoals de Damara en de Himba, die we in hun huidige “dorpen” hebben
bezocht. Met name bij de nog vrijwel traditioneel levende Himba zal uitgebreid
worden stilgestaan. De interessante achtergrondinformatie over hoe ze leven,
over hun gewoonten en gebruiken wordt aangevuld met prachtige opnames in
de “dorpen” van de Himba.
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Tuinreis naar Engeland en de Chelsea Flower Show
 
Vrijdagmorgen 24 mei was het vroeg opstaan; de bus voor onze tuinreis naar
Engeland vertrok al om 5.30 uur. Na een lunchstop bij Hazeldonk kwamen we,
na een voorspoedige reis met maar één korte file, mooi op tijd aan in Calais. Na
de douaneformaliteiten konden we aan boord van de veerboot naar Dover. Het
was prachtig weer, dus lekker aan dek en al snel zagen we de witte krijtrotsen
van Dover opdoemen.
 
Na een boottocht van anderhalf uur van boord en op naar de eerste tuin: de
wereldberoemde Sissinghurst Castle Garden. Een schitterende tuin met natuur-
lijk de bekende witte tuin, maar ook een tientallen meters lange muur met witte
Wisteria, op dat moment in volle bloei. Prachtig! In alle borders zag je de
mooiste combinaties en kleuren. Van deze tuin gaat het hart van de echte
tuinliefhebber toch wel sneller kloppen! Al veel te snel moesten we weer in de
bus en naar ons hotel voor het diner.
 
De zaterdag stond geheel in het teken van het hoofddoel van deze reis: de
Chelsea Flower Show. Op een terrein in hartje Londen, gelegen aan de Thames,
was een gigantisch paviljoen opgebouwd. Hier showden kwekers hun mooiste
planten en nieuwste cultivars, een overweldigende kleurenpracht. Buiten kon je
diverse showtuinen bewonderen, tuingerelateerde artikelen kopen en een hapje
eten en iets drinken.
Om 4 uur ’s middags, na het luiden van de bel, ging de plantenverkoop van start
en kon iedereen zijn slag slaan. Ook wij vertrokken met een bus vol planten
weer naar ons hotel. Maar eerst kregen we nog een korte tour door het centrum
van Londen. Helaas belandden we in een file vanwege een ongeluk, maar
daardoor konden we alles wel goed bekijken. Een hele belevenis met een bus
van 14 meter lang!

Op zondag, de laatste dag alweer, stond er nog één tuin op het programma:
Doddington Place Gardens. Na de ontvangst met koffie/thee en scones konden
we deze tuin in. Een meer parkachtige tuin met tot hoge wolken geknipte taxus
en rond het imposante huis prachtige tuinen. Toen snel door naar Dover en
vandaar met de boot naar Duinkerke. Na nog één stop onderweg, weer bij
Hazeldonk, waren we precies om middernacht weer terug in Kolham.
 
De 46 deelnemers aan deze reis hebben genoten, mede dankzij het goede weer
en de uitstekende reisbegeleiding van “onze” Alie. Een intensieve, maar uiterst
geslaagde reis!  
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Perkplanten uit eigen kwekerij 

Organische meststoffen 

Imkervakhandel 

 

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
Groei & Bloei afdeling
Midden-Groningen
Mevr. N. Isphording, Slochteren
Mevr. H. Nauta, Kropswolde
Mevr. A.G. Boerema-Bakker, Kolham
Mevr. E. Groot-de Bruin,
          Nieuw Scheemda
Dhr. J.A. Kamphuis, Kiel-Windeweer
Mevr. M. van Geel, Nieuwolda
Dhr. H.P. Lubbinge
Mevr. W. de Boer, Schildwolde
Mevr. K. Kroon, Overschild
Mevr. M. Tolsma, Zuidbroek
Mevr. J.J. Bartelds, Zuidbroek
Mevr. L.C. de Vries-Zeevenhoven,
          Zuidbroek
Mevr. I. de Berg-Hut, Hoogezand
Mevr. R. Heiwegen, Westerbroek
Dhr. A. Prenger, Hoogezand

Nieuwe bestuursleden
Vacature bestuurlid
Graag zouden wij het bestuur uit-
breiden met een lid coördinator -
Communicatie en PR.
Dit houdt onder meer in samen met
de andere bestuurs- en commissie-
leden zorg dragen voor:
*  communicatie naar media 
*  de productie van de nieuws-
   brieven en nieuwsflitsen 
*  website van de afdeling samen
   met de webmaster verzorgen 
*  inzet van sociale media
 
Belangstelling voor, kennis van en
ervaring met moderne communica-
tiemiddelen is zeer gewenst. Ook
als u geen bestuurslid wilt worden -
maar u wel wilt inzetten voor deze
activiteiten dan bent u zeer welkom.
 
U kunt zich aanmelden bij Martien
Vossen, voorzitter tel 06 25081369

Ontvangst nieuwe leden
U heeft zich in 2018 of 2019 aange-
meld als lid van Groei & Bloei.
Naast het blad dat u 10 keer per jaar
krijgt toegezonden heeft Groei & Bloei
ook een afdeling Midden-Groningen
die diverse activiteiten organiseert die
in deze nieuwsbrief staan. 
De nieuwe leden zijn welkom op vrij-
dag 6 september om 18.30 uur in de
Klimroos om kennis te maken. (een
persoonlijke uitnodiging is verzonden)  
Ook kunt u dan meedoen aan de
INLOOP BLOEMSCHIK AVOND.
Het bestuur

NNBE en GARDENISTA
 
In de vorige nieuwsbrief zijn het Noord Nederlands Bloemschik Evenement
(NNBE) en Gardenista aangekondigd. Hieronder een impressie.
 
Noord Nederlands Bloemschik Evenement (NNBE)
Na een intensieve voorbereiding door een commissie uit de 3 Noordelijke pro-
vincies komen 56 bloemschikkers op 6 april aan bij het MFC de Wier in Ureterp.
Zij zijn ingedeeld in 2 groepen: beginners en (ver)gevorderden.
Bea Tijsterman en Alie Hooikammer van onze afdeling hebben zich bij de ge-
vorderden opgegeven.
 
In een grote zaal staan 56 tafels klaar met op iedere tafel de opdracht, de ma-
terialen/bloemen en de ondergrond. De deelnemers krijgen 1.30 uur de tijd voor
de opdracht. Geconcentreerd met af en toe een zucht, maken zij eerst de opbouw
van het stuk op de vaas of schaal  en daarna worden de bloemen en andere
materialen verwerkt. 
De 56 mooie en diverse bloemstukken worden door een jury beoordeeld.
 
’s Middags geeft Hans Zijlstra een demonstratie bloemschikken en Berend
Krottje bespreekt de bloemstukken. Lammie van Erp uit Hoogeveen wint de
eerste prijs, de golden ticket voor het bloemschikken bij Gardenista.
Een zeer geslaagd evenement; de deelnemers zijn zeer positief en iedereen wil
volgend  jaar weer deelnemen. Ook de commissie is tevreden. In 2020 wordt
het NNBE opnieuw georganiseerd op zaterdag 14 maart in de Wier in Ureterp.
 
Gardenista
De door het rayon geplande busreis is helaas niet doorgegaan.
Omdat ik toch graag Gardenista wilde zien ben ik op zondag 19 mei met Bea
Tijsterman naar kasteel Ophemert gereden. Rond half 11 komen we aan op een
groot en mooi ingericht terrein rondom het kasteel. Naast de diverse stands met
planten en tuinmaterialen, zijn er ook voorbeeldtuinen. In een grote tent staan
80 grote bloemstukken die gekwalificeerde bloemschikkers (amateurs en pro-
fessionals) uit het hele land hebben gemaakt.
 
In de middag staan de winnaars van het bloemschikken  op een podium om
binnen 1 uur een bloemstuk maken. Bij de amateurs is de 3de prijs voor Lineke
Hummel en de 1ste prijs voor Lammie van Erp, de winnaar van het NNBE.
Bea en ik vonden het meer dan de moeite waard om Gardenista mee te maken. 
 
Martien Vossen
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Indien onbestelbaar retour: Achterdiep NZ 74 9611 BW Sappemeer

SAMENSTELLING
BESTUUR
Voorzitter:
Dhr. M.G.M. Vossen
tel.: 0598 32 45 11
e-mail: mgmvossen@home.nl
 
Secretaris:
Mw. G. Huininga
tel.: 0598 42 28 39
e-mail: info@midden-groningen.groei.
nl
 
Penningmeester:
Mw. J.J. Kloosterhuis
tel.: 0598 39 73 14
e-mail: johanna@kloosterhuis.info

Bestuurslid speciale projecten:
Dhr. E. Munstra
 

Coördinator tuinactiviteiten:
Mw. A. Stoffers
tel.: 0598 39 70 09
e-mail: info@de-tuinerie.nl
 
Coördinator bloemschikken:
Dhr. B. Twickler
tel.: 06 2156 7663
info@midden-groningen.groei.nl
 
Coördinator diverse activiteiten:
Gea Huininga
 
Coördinator communicatie/PR:
vacant, tijdelijk voorzitter en
penningmeester
 
_________________________
 
 
DIVERSEN
 
Ledenadministratie:
penningmeester
 
Websitebeheer:
www.midden-groningen.groei.nl
Dhr. P. Bakker
e-mail: bakker.po@hetnet.nl
 

COLOFON
Groei & Bloei afdeling 
Midden-Groningen
(voorheen Hoogezand-Sappemeer)
 
 
Secretariaat: Mw. G. Huininga
Hoofdweg 5, 9619 PA Froombosch
 
 
Bankrekeningnummer
NL68 ABNA 0475 2302 72 t.n.v.
Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde
te Midden-Groningen
 
 
e-mail:
info@midden-groningen.groei.nl
website:
www.midden-groningen.groei.nl
 
 
Informatie: 
U wordt op de hoogte gehouden via
de digitale nieuwsflits.
Op de website kunt u natuurlijk altijd
het laatste nieuws lezen.
www.midden-groningen.groei.nl

Digitale nieuwsflits
Blijf op de hoogte van onze activitei-
ten met de digitale nieuwsflits.
Meld u aan op:
www.midden-groningen.groei.nl onder
diversen, e-mail nieuwsbrief.
Verandert uw email-adres, geef dit
dan door via:
info@midden-groningen.groei.nl

COMMISSIES
 
Communicatie en pr commissie:
Coördinator: Dhr. M.G.M. Vossen
Leden: Dhr. P. Bakker,
Mw. J.J. Kloosterhuis
 
Bloemschikcommissie:
Coördinatie: Bert Twickler
tel.: 06 21567663
info@midden-groningen.groei.nl
samen met 
Mw. B. Tijsterman
tel.: 0598 32 65 82 
Leden:  Mw. A. van der Zee en
Mw. D. Bakker
Mw. N. Kerdijk
 
Open Tuinencommissie:
Coördinator: Mw. A. Kremer
tel.: 06 29 23 67 80
e-mail: de woldtuin@gmail.com
Leden: Mw. F. van Rooijen,
Mw. J. Veenstra en Mw. C. Vossen
 
Plantenbeurscommissie:
Leden: Mw. M. de Boer,
Mw. J. Veenstra, Mw. D. Attema
 
Tuinclub de Tuinfluisteraars:
Contactpersonen:
Mw. C. Vossen, Mw. A. Kremer,  
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