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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,--.

Inhoud
- van het bestuur
- programma januari t/m
  juli 2020
- diverse lezingen
- workshops bloemschikken
- cursussen bloemschikken
- diverse activiteiten
- welkom nieuwe leden
- advertenties
- samenstelling bestuur / commissies
- colofon

(R)EVOLUTIE in de moestuin
Dit was de titel van een lezing van Peter Bauwens tijdens de inspiratiedagen
van de Nationale Tuinweek van Groei & Bloei met dit jaar als speciaal thema:
de EETBARE TUIN (voor mens en dier).
 
Tijdens de Nationale Tuinweek organiseren wij het Open Tuinen Weekend op
19 en 20 juni, als onderdeel van de Open Tuinen Estafette Groningen.
Ook op andere momenten geven we aandacht aan dit thema bv in maart met
de lezing “de Eetbare Bostuin”  door Vera Greutink en 2de paasdag tijdens de
Fair “Groei & Bloei op Fraeylema”. Inmiddels is in onze regio ook een start
gemaakt met de aanleg van een Voedselpark in Slochteren. Hier zijn een
aantal leden van onze afdeling actief bij betrokken.  
 
Peter Bauwens heeft al meer dan 25 jaar de kwekerij “De Nieuwe Tuin” in
Vlaanderen en legt zich toe op vermeerdering van buitengewone planten voor
een nieuwe eetbare tuin. Hij heeft een heel breed assortiment zaden.
Zijn lezing ging over de (r)evolutie van de nuttige moestuin van vroeger naar de
boeiende en mooie moestuin met een diversiteit aan groente en vruchten met
bijzondere smaak en kleur. Andere teeltmethoden, m2 tuintjes, stadstuinen,
balkons met potplanten maar vooral ook samen tuinieren.
 
Hij legt een relatie tussen de wereldwijde veranderingen zoals de zeespiegel-
stijging, opwarming van de aarde, waterproblematiek, droogte, verdwijnen van
biodiversiteit en de milieukosten van wereldwijde voedseltransport en tuinieren.
Hij ziet de mogelijkheid om met een (r)evolutie in de moestuin oplossingen aan
te dragen voor deze problemen door een andere manier van tuinieren, nieuwe
planten en vooral ook samen kweken en ervaringen delen.
Het is een inspirerende gedachte dat een (R)EVOLUTIE in de moestuin een
bijdrage kan leveren aan het oplossen van grote mondiale problemen.
 
Ik wens u toe in 2020 met uw passie voor bloemen en planten en samen
(moes)tuinieren de wereld een klein beetje te verbeteren.
 
Martien Vossen, voorzitter
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Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
Groei & Bloei afdeling
Midden-Groningen
Mevr. H. Duinkerken-Pol
Mevr. R. Hartong
Dhr. S. Holtjer
Mevr. S.G. Nijboer-Alting
Mevr. T. Vonk
Mevr. P. Willemse
Mevr. W. Zuur

Activiteiten januari t/m
juni 2020
donderdag 16 januari
Lezing Aly Wagenvoorde over einde-
loos Namibië
 
woensdag 22 januari
Cursus bloemschikken Aleida
 
zaterdagmiddag 25 januari
Bloemschikdemonstratie in het Aletta
Jacobs Lyceum door Hanneke
Frankema
 
woensdag 29 januari
Cursus bloemschikken Lineke
 
dinsdag 11 februari
Jaarvergadering en aansluitend lezing
Watze Bokma met: van weiland naar
kijktuin
 
woensdag 26 februari
Cursus bloemschikken Aleida
 
woensdag 4 maart
Cursus bloemschikken Lineke
 
donderdag 12 maart
Lezing Vera Greutink over de eetbare
bostuin
 
zaterdag 14 maart
Noord Nederlands Bloemschik Evenement
De Wier in Ureterp
 
woensdag 18 maart
Cursus bloemschikken Aleida
 
woensdag 25 maart
Cursus bloemschikken Lineke
 
maandag 13 april
Fair Groei & Bloei op Fraeylema
 
dinsdag 21 april
Lezing Wiecher Huisman over bijzon-
dere planten, geschikt voor onze
tuinen

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.
Uitgebreidere informatie kan je vinden in onze nieuwsbrief van afgelopen sep-
tember en via onze website.

Midden-Groningen 

zaterdag 25 januari 14.00 uur 
dr. Aletta Jacobs College 

Laan van de Sport 4  9603 TG  Hoogezand 
   

entree voorinschrijving € 5,00 voor leden `(lidnummer vermelden)  
  € 6,50 voor niet-leden 

reservering per email  info@hoogezand-sappemeer.groei.nl 
 

entree aan de zaal    € 6,00 voor leden op vertoon van ledenpas  
   € 7,50 voor niet-leden 

Demonstratie Bloemsierkunst 
door 

HANNEKE FRANKEMA  

Andere locatie en datum voor Gardenista 2020
Groenevenement Gardenista bij Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem
(gemeente Raalte, niet ver van Zwolle).
De datum van het festival is van woensdag 13 t/m zondag 17 mei 2020.
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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)
Vermelden cursus Aleida of Lineke!

BLOEMSCHIKKEN VOORJAAR 2020
Verslag bloemschikken herfst 2019
De herfst cursussen zijn weer voorbij en we kunnen hier met een goed gevoel
op terugkijken. De startbijeenkomst was een groot succes. De cursus groep van
Lineke was matig bezet, maar er werd met veel plezier gewerkt en er kwamen
leuke creaties naar boven. De cursus groep van Aleida was heel goed bezet,
en Aleida kwam met mooi materiaal en leuke voorbeelden.
 
De kerstworkshop was goed bezocht. Je kunt ook op diverse andere plaatsen
een workshop voor de kerst volgen, maar alleen in Midden-Groningen onder de
deskundige begeleiding van Linda Eising. Linda gaf veel waardevolle tips en
bood twee heel verschillende opties aan, waar de deelnemers met veel plezier
aan hebben gewerkt. (zie foto’s)
 
Cursussen Bloemschikken
De cursus voor bloemschikken met aanwezige materiaal wordt wederom gege-
ven door Aleida Goelema op 22 januari, 26 februari en 18 maart.
De kosten voor de drie avonden zijn € 75,-- voor leden en voor niet-leden € 90,--
 
De cursus voor bloemschikken waar je materialen zelf moet meenemen wordt
gegeven door Lineke Hummel op 29 januari, 4 maart en 25 maart.
De kosten voor de drie avonden zijn € 35,-- voor leden en € 45,-- voor niet leden.
 
Cursussen worden gegeven in de Klimroos, Vosholen 8, 9611 KR, Sappemeer.
Aanmelding en betaling:
Aanmelding voor de cursussen mailen naar info@midden-groningen.groei.nl
of bellen met Bert Twickler 0621567663
De betaling van de cursussen uiterlijk 14 dagen van te voren overmaken. 

Hanneke Frankema
Hanneke is Nederlands Kampioen
bloemsierkunst 2018. Ze heeft een
schat aan internationale ervaring en is
daardoor een gewild gastarrangeur.
Hanneke reist regelmatig over de we-
reld om demonstraties te geven, te
doceren bv in China en te inspireren.
Dat laatste is nu de hoofdreden om
haar uit te nodigen.
Zij zet hele persoonlijke creaties neer.
Kleurgebruik, aparte technieken en
een perfectionistisch gevoel voor de-
tail spelen een hoofdrol.            

 
Demonstratie Bloemsierkunst door Hanneke Frankema
Wij organiseren dit seizoen met veel plezier een demonstratie bloemsierkunst
datum             : zaterdag 25 januari
aanvang          : 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur
plaats              : Spiegelzaal van het Dr Aletta Jacobs College
                          Laan v.d. Sport 4, 9603TG Hoogezand
entree             : bij voorinschrijving € 5,00 voor leden, voor niet-leden € 6,50
aan de zaal       voor leden € 6.00 op vertoon van ledenpas, niet-leden € 7,50
Verkoop loten : bij de entree en in de pauze (1 lot voor € 2,-; 3 loten voor € 5,-)
 
Kaarten te bestellen per email met vermelding van lidnummer Groei & Bloei
of telefonisch bij de leden van de Bert Twickler 06 215676582.

Bloemschikcommissie
coordinator:
- Bert Twickler            06 21567663
commissieleden:
- Bea Tijsterman         06 20068233
- Dina Bakker             06 23038925
- Nannie Kerdijk         06 15588376
- Ankie van der Zee   06 15123901 
 
info@midden-groningen.groei.nl

foto's      Nico Alsemgeest
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Jaarvergadering aanvang 19.30 uur
Dinsdag 11 februari
De agenda, het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag activiteiten
2019 vindt u op de volgende pagina's. 
Aansluitend aan de jaarvergadering geeft Watze Bokma een lezing.

Watze Bokma: “De Eexterhof, van weiland tot
kijktuin”
Dinsdag 11 februari 
 
Watze Bokma zat als kind altijd al met zijn handen in de modder te wroeten.
Dan is het niet vreemd dat tuinieren later een grote hobby wordt. Hoewel tuinie-
ren en buiten zijn altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen, kon die hobby
pas helemaal gestalte krijgen toen in 1996 een nieuwe woning met 1600 m2
grond werd betrokken. Op dat moment nog een weiland, open en dus nog alle
mogelijkheden. Door een drukke baan kwam het er pas in 2008 van er serieus
werk van te maken. De tuin werd aangepakt en verder ingericht en in 2012 voor
de eerste keer opengesteld. Een kijktuin was geboren.
 
In deze lezing laat Watze zien wat er in die twintig jaar is gebeurd. U krijgt een
aantal bronnen van inspiratie te zien en hoe daaruit vervolgens ideeën ontston-
den. En welke plannen uitgevoerd zijn en welke zijn gesneuveld.  Want naast
dat fouten maken vervelend is, is het vooral ook leerzaam en de moeite waard
daar kennis van te nemen. Groen en planten bepalen de sfeer. U ziet een se-
lectie van de gebruikte planten in de verschillende seizoenen. Daarnaast maken
we een paar uitstapjes in de geschiedenis van de omgeving. Dit alles onder het
terugkerend motto: “Maak een plan!”

JAARVERGADERING
Het bestuur van de KMPT/Groei&Bloei
afdeling Midden-Groningen
nodigt u uit voor de jaarvergadering

Datum: 11 februari 2020
Tijd:      19.30 uur
Plaats:  'Brandpunt'
             Noorderstraat 27 Sappemeer
 
AGENDA
-  Opening.
-  Ingekomen stukken.
-  Verslag jaarvergadering d.d.
   12 februari 2019
-  Jaaroverzicht 2019.
-  Financieel overzicht 2019.
-  Verslag kascommissie.
-  Benoeming nieuw lid kascommissie.
-  Landelijke ontwikkelingen.
-  Afdeling Midden-Groningen.
   ontwikkelingen en activiteiten
-  Bestuur, verkiezing en commissies.
-  Rondvraag.
-  Sluiting.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Groei & Bloei afd. Midden-Groningen.
Gehouden op 12 februari 2019.
Locatie Zalencentrum “Brandpunt” te Sappemeer.
Aantal aanwezige leden: 30.
 
01 en 02. Opening-ingekomen stukken.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom. Pen-
ningmeester Johanna Kloosterhuis is helaas ziek en heeft zich afgemeld.
De consumpties zijn deze avond voor rekening van de afdeling. Ieder krijgt een
gratis lootje voor de verloting in de pauze.
Er zijn geen ingekomen stukken.

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 
*  aanleveren van informatie voor de
   website
*  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

BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur bestaat uit 5 personen.
Gea Huininga is inmiddels een perio-
de van 4 jaar bestuurslid geweest en
derhalve aftredend.
Zij stelt zich weer graag herkiesbaar
voor een periode van 4 jaar.
 
Martien Vossen is in 2018 voor twee
jaar herbenoemd als voorzitter.
Hij stelt zich nogmaals voor een peri-
ode van 2 jaar herkiesbaar.
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03. Verslag jaarvergadering 20 februari 2018.
Er zijn geen opmerkingen, het verslag van de jaarvergadering wordt goedge-
keurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 
04. Jaaroverzicht 2018.
Het jaaroverzicht zoals opgenomen in de Nieuwbrief en verkort getoond op het
scherm, wordt goedgekeurd en vastgesteld.
In 2018 hadden we 6 lezingen met gemiddeld 40 bezoekers.
De Paasfair Groei & Bloei op Fraeylema met 50 stands trok 1750 bezoekers,
dit leverde een aardig bedrag voor onze kas op.

Het bloemschikken nieuwe stijl had 3 cursussen, met al dan niet zelf materialen
verzorgen. Verder waren er nog een voorjaars- en kerstworkshop en een
workshop paaseieren decoreren door en bij Alie Stoffers.
In juni deden 7 tuinen van onze afdeling mee aan het Nationale Open Tuinen-
weekend en in juli deden aan de Open Tuinen Estafette Groningen 14 tuinen
van onze afdeling mee, samen met afdeling Veendam.
Tuinclub “de Tuinfluisteraars”, heeft ook weer vele mooie tuinen  bezocht.
In september werd het seizoen geopend met een bezoek aan Wijnhof Christina
in Martenshoek.
Verder stond Groei & Bloei weer met een stand op de Tuin en Sfeerbeurs, de
Noordelijke Kwekerij Dagen, Art Carnivale en de POSO beurs.
 
05a. Financieel overzicht 2018.
Het financieel overzicht wordt getoond op het scherm, hierover zijn geen vragen.
In 2017 hadden we een overschot van bijna € 1.800,00, nu in 2018 een reëel
exploitatietekort van € 268,00.
Er waren hogere uitgaven bij de post algemene kosten + € 400,00 en commu-
nicatie en promotie + € 600,00. Workshops en cursussen waren ongeveer
kostendekkend. De inkomsten van de Fair waren netto € 1.200,00.

05b. Financieel beleid 2019.
Het bestuur wil in 2019 en volgende jaren een deel van de reserve ten gunste
laten komen aan de actieve leden. Een reserve van € 8.000,00 is ruim voldoen-
de, de huidige reserve is ruim € 11.000,00.
 
06 en 07. Verslag kascommissie- benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Fennie Fennema, Jannie Hoff en Anton Seve-
rien heeft op 4 februari 2019 de boeken en de kas gecontroleerd en alles geheel
in orde bevonden. De commissie stelt dan ook voor om de penningmeester
décharge te verlenen. Dit gebeurt onder applaus van alle aanwezigen. Jannie
Hoff geeft penningmeester Johanna Kloosterhuis een compliment voor de
professionele wijze waarop de boekhouding is georganiseerd.
Van de kascommissie is Fennie Fennema aftredend, in haar plaats wordt Leida
Wieland benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
 
08. Landelijke ontwikkelingen. 
Structuurwijziging; er ligt een voorstel om een Ledenraad in te stellen i.p.v. de
Algemene Vergadering. Groei & Bloei heeft 14 rayons met 140 afdelingen. Het
voorstel is om per rayon twee mensen te benoemen in de Ledenraad, dit wordt
nog verder uitgewerkt.
Gardenista; een nieuw landelijk groenevenement van Groei & Bloei. Dit wordt
gehouden van 15 t/m 19 mei 2019 op het terrein van kasteel Ophemert. Rayon
Groningen gaat een gezamenlijke busreis hierheen organiseren.
Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG; is vastgesteld in de Alge-
mene Vergadering van 2 juni 2018. Is ook van toepassing voor onze afdeling
en in te zien op de website van Groei & Bloei.
 
09. Ontwikkelingen afdeling Midden-Groningen.
Het ledental is iets afgenomen, per 1 januari 2019 is het aantal leden 158. Le-
denwerving blijft dus belangrijk. De samenwerking binnen het Rayon Groningen
is goed met b.v. de Open Tuinen Estafette, beurzen en bloemschikken.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers van de verschillen-
de commissies en doet een oproep voor nieuwe leden voor de infocommissie.
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Tijdens het Landelijke Open Tuinen weekend op 15 en 16 juni zullen ook een
aantal tuinen van onze afdeling geopend zijn, evenals op 18 en 19 augustus
tijdens de Open Tuinen Estafette Groningen. Alle informatie hierover is te vinden
op www.opentuinenestafettegroningen.nl. Deze estafette heeft inmiddels lan-
delijk navolging gekregen, ook in Drenthe en Friesland worden nu dergelijke
estafettes georganiseerd.
 
10. en 11. Bestuursverkiezing en Commissies.
Ewold Munstra wordt benoemd als nieuw bestuurslid. Hij heeft inmiddels al een
jaar meegedraaid en wil  zich vooral gaan bezighouden met de Fair en specia-
le projecten zoals Operatie Steenbreek. Er wordt nog een oproep gedaan voor
kandidaten voor een bestuursfunctie, speciaal voor PR en Communicatie.

De bloemschikcommissie is ook gewijzigd, Fennie Fennema is gestopt en haar
taken zijn overgenomen door Bert Twickler. Fennie wordt bedankt met een mooi
boeket bloemen. Nannie Kerdijk is nu ook  lid van de bloemschikcommissie.
Enkele trouwe leden worden in het zonnetje gezet. Els Janssens en Alie Rotgers
zijn 25 jaar lid. Alma Blaauw, fam.Hoogstra, fam.Mollema en fam.Keizer zijn 50
jaar lid. Zij krijgen, voor zover aanwezig, een leuke attentie, de rest krijgt het
thuis bezorgd.
 
12. Rondvraag en sluiting.
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag, waarna de voorzitter iedereen
bedankt voor de aanwezigheid en de vergadering sluit.

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN IN 2019
 
woensdag 30 januari en woensdag 6 maart
Cursus bloemschikken o.l.v. Ankie v.d. Zee met 9 deelnemers. Bij deze cursus
werden alle materialen verzorgd door de docente.
De cursus o.l.v. Lineke Hummel met eigen materiaal is helaas niet doorgegaan
wegens te weinig aanmeldingen, net als de Paasworkshop met Linda Eising.
 
donderdag 17 januari 
Lezing door Edward Houting over borgtuinen in de provincie Groningen. In deze
lezing werd ook het ontstaan van de borgen uit de steenhuizen toegelicht. Inte-
ressant met helaas een beetje weinig tuin, aan het eind zagen we nog wat mooie
beelden van de tuinen van paleis Het Loo. De lezing werd bezocht door 34
bezoekers.
 
donderdag 24 januari
Informatieavond over de Chelsea Flower Show. Alie Stoffers, onze reisleidster
voor de reis naar Londen, vertelde over het onstaan van de show, hoe deze
jaarlijks wordt voorbereid en wat je hier zoal kunt verwachten. Ook gaf ze infor-
matie over de andere twee te bezoeken tuinen en liet hier mooie beelden van
zien. Deze avond trok veel belangstelling, ook van een aantal niet-reizigers.
 
dinsdag 12 februari
Jaarvergadering met een opkomst van zo'n 30 leden. Na het zakelijke gedeelte
en een korte pauze gaf boswachter Jaap Kloosterhuis een lezing over Rottu-
meroog en Rottumerplaat, de twee onbewoonde Groningse Waddeneilandjes
in een schitterend natuurgebied. Alleen Rottumeroog is toegankelijk tijdens
begeleide excursies van Staatsbosbeheer in de maanden augustus t/m oktober.
 
donderdag 14 maart
Lezing door Andries Bierling over Echinacea, Salvia en andere prairieplanten.
Aan de hand van veel eigen fotomateriaal gaf Andries, één van de eigenaren
van Tuingoed Foltz, informatie over deze zon-minnende planten en de toepas-
sing hiervan. Ook had hij een aantal leuke planten meegenomen voor onze
verloting en de verkoop. Een flink aantal van de bezoekers ging dan ook met
een plantje naar huis.
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zaterdag 6 april
Tijdens Kom in de Kas stonden we met een stand op twee locaties van Smit
Kwekerijen om Groei & Bloei te promoten. Dit heeft ons één nieuw lid opgeleverd.
Ook op deze dag was het Noord Nederlands Bloemschik Evenement in Ureterp.
Hieraan hebben twee van onze leden meegedaan.
 
dinsdag 9 april
Lezing over verfplanten op de Chelsea Flower Show door Stefan Jaspers. De
24 bezoekers hoorden hoe Stefan in 2016, samen met viltkunstenares Claudy
Jongstra, een verfplantentuin ontwierp voor de beroemdste tuintentoonstelling
ter wereld. De "Honeysuckle Blue Garden" wist hier een eervolle Silver Gilt
medal in de wacht te slepen. Op een boeiende en humoristische wijze vertelde
Stefan over de tijdrovende en soms moeizame voorbereidingen voor deze
prestigueuze show. Vanwege ons gepland bezoek aan de Chelsea Flower Show
was dit een zeer aansprekende lezing. 
 
Paasmaandag 22 april
Tuin & lifestyle fair "Groei & Bloei op Fraeylema". Deze gezellige fair, georga-
niseerd door Groei & Bloei en de Fraeylemaborg, had deze keer prachtig weer
en trok dan ook veel (2.500) bezoekers. We konden 6 nieuwe leden noteren en
het leverde weer een leuk bedrag op voor onze kas.
 
zaterdag 27 en zondag 28 april
Noordelijke Kwekerijdagen bij Tuingoed Foltz in Meeden. Samen met afdeling
Veendam hebben we hier in een stand gestaan om nieuwe leden te werven.
Het weer werkte goed mee en er hing zoals altijd een plezierige sfeer. De echte
plantenliefhebbers, ook uit Duitsland, kunnen hier altijd een aantal bijzondere
planten scoren.
 
vrijdag 24 t/m zondag 26 mei
Busreis met als hoogtepunt een bezoek aan de Chelsea Flower Show. Deze
wereldberoemde, jaarlijkse show in Londen is het bezoeken meer dan waard.
Je kijkt je ogen uit bij de schitterende planten en de prachtig aangelegde
showtuinen. Op de heen- en terugreis hebben we ook nog de tuinen van Sis-
singhurst en Doddington Place bezocht, ook twee geweldig mooie tuinen. De
46 deelnemers aan deze reis hebben dan ook met volle teugen genoten!
 
zaterdag 15 en zondag 16 juni
Het Landelijk Open Tuinenweekend in het kader van de Nationale Tuinweek.
Van onze afdeling waren er 7 tuinen geopend.
 
zaterdag 17 en zondag 18 augustus
De Open Tuinen Estafette van het rayon Groningen. Veel mensen hebben één
of meer van de  geopende tuinen van de afdelingen Midden-Groningen en
Veendam bezocht. Ondanks de hevige droogte lagen de meeste tuinen er toch
nog prachtig bij.
 
vrijdag 6 september
Start van het nieuwe seizoen, een inloopavond bloemschikken bij de Klimroos,
verzorgd door de bloemschikcommissie. Tevens was er deze avond een ont-
vangst voor de nieuwe leden. Men kon zelf in de pluktuin bloemen plukken en
een mooi boeket maken of laten binden door onze bloemschikdocente Ankie
van der Zee. Ondanks de hevige regen zijn er toch nog zo'n 50 mensen met
een mooi boeket naar huis gegaan.
 
donderdag 12 september
De eerste lezing van het seizoen door Jenny de Groot van kruidenatelier Gaia
Kruiden.We hoorden een stukje geschiedenis over het kruidengebruik van 5000
jaar geleden tot het heden en maakten kennis met heilzame planten die gewoon
groeien in bermen en eigen tuin. De avond eindigde met een proeverij van Gaia
producten zoals kruidenthee en kruidensiroop. Ook konden er producten worden
aangeschaft. Een leuke en leerzame avond voor de 30 geïnteresserde bezoe-
kers, waarvan de helft niet-leden.
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vrijdag 4 oktober
De POSO 50 plus lifestyle beurs in Hoogezand. In ruil voor een gratis stand was
de zaal door onze bloemschikkers mooi aangekleed met een drietal grote
bloemstukken. Ook werden er weer de traditionele bloementaartjes verkocht.
 
woensdagen 25 september, 23 oktober en 20 november
Cursus bloemschikken in de Klimroos onder leiding van Aleida Goelema. Bij
deze cursus met 13 deelnemers werden alle materialen verzorgd door de do-
cente.
 
woensdagen 2 oktober, 30 oktober en 27 november
Cursus bloemschikken onder leiding van Lineke Hummel, eveneens in de
Klimroos. Bij deze cursus moesten de 7 deelnemers, aan de hand van een
opdracht, zelf voor de benodigde materialen zorgen.
 
dinsdag 15 oktober
De lezing "waarom groeit mijn plant niet?" door Arjan Schepers. Arjan vertelde
hoe hij planten indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en hoe dat helpt
bij het samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor iedere plek. Zo
voorkom je grote teleurstellingen. Ook zagen we mooie foto's van interessante
en nieuwe planten en had hij wat planten meegenomen voor de verkoop en
verloting. Deze onderhoudende en leerzame avond werd bezocht door 40
personen.
 
donderdag 14 november
Lezing door Geert de Vries met als onderwerp "vogels in de winter". Voor de
pauze een verhaal over het boeiende leven van onze tuinvogels en hoe je die
's winters het beste kunt verzorgen. Na de pauze vertelde Geert over vogels die
's winters in het buitengebied verblijven, zoals reigersoorten, eenden, zwanen
en ganzen. Dit alles begeleid door mooie beelden. Een interessante en leerza-
me avond voor de 43 bezoekers.
 
zaterdag 7 december
Kerstworkshop bloemschikken door Linda Eising in het “Brandpunt" in Sappe-
meer. 
Met 24 deelnemers was het een gezellige workshop. Er was keuze uit 2 stukken,
die je naar eigen inzicht kon inrichten/opmaken. Met de deskundige ondersteu-
ning door Linda heeft ieder met de feestdagen een prachtig stuk in huis.
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Vera Greutink: De eetbare bostuin
donderdag 12 maart
 
Een eetbare bostuin is een tuin waarin fruitbomen, kleinfruit, vaste groentes,
kruiden en eetbare bloemen gecombineerd worden tot een productief en onder-
houdsvriendelijk landschap. De tuin kan net zo mooi zijn als een siertuin, maar
je kunt er ook van oogsten! Het combineren van meerdere lagen kan op ver-
schillende schalen toegepast worden, van een flinke kuip tot meerdere hectares.
In de lezing vertelt Vera ook over een aantal bijzondere eetbare gewassen zoals
honingbes, pijplook of eeuwige moeskool.

VERA GREUTINK is moestuinier, groenschrijver en ontwerper van eetbare
tuinen. Vanaf 1999 tuiniert ze volgens de principes van de permacultuur.  Ze
schrijft voor verschillende Nederlandse en Engelse tuintijdschriften, onder an-
dere  Groei & Bloei, De Tuin op Tafel, Tuinseizoen, Buitenleven en Permacul-
ture Magazine. Haar eerste boek 'Tuin smakelijk!' over permacultuur in de
praktijk verscheen in november 2015.

Een kijkje in Voedselpark-in-wording
Op een mooie locatie in Slochteren aan de Stichtinglaan, vlakbij het natuurgebied
de Baggerputten, wordt hard gewerkt door een enthousiaste groep vrijwilligers,
aan de ontwikkeling van een voedselpark voor de inwoners van Slochteren en
omgeving.
Staatsbosbeheer heeft een stuk land, nu nog grotendeels ruig grasland, van ca.
1 ha hiervoor beschikbaar gesteld. De Stichting Voedselpark Slochteren wil de
directe leefomgeving verrijken voor zowel de inwoners als de natuur met een
park dat een sociale en educatieve functie heeft voor jong en oud. De jeugd
(basisscholieren) wordt betrokken bij de werkzaamheden op het voedselpark. 
Ze leren daar hoe ze hun eigen groenten en fruit kunnen telen, oogsten en
bereiden. Begin dit jaar hebben we samen met de scholieren een aantal tijde-
lijke moestuinbedden aangelegd. Hiervan is, ondanks de droogte, flink geoogst.
 
Het maken van het ontwerp van het Voedselpark is net afgerond, dus nu kan
er echt met de aanleg begonnen worden. Het park zal onderverdeeld worden
in drie zones. De drukst bezochte zone zal de moestuinzone zijn. Hier bevinden
zich naast de moestuinbedden, de ontmoetingsplek, een natuurlijke speelplek
en een levende hut gemaakt van wilgenbomen. De aansluitende voedselbos-
zone zal minder bezocht worden, hier vindt men naast voedselbosbeplanting
rustplekken en een poel. De derde zone zal alleen bestaan uit voedselbosbe-
planting waarin ook hoge bomen een plekje krijgen. Deze zone zal zeer weinig
bezocht worden, zodat de dieren daar ongestoord kunnen verblijven. Zie voor
een impressie van Voedselpark Slochteren: https://youtu.be/tmg6lVcL5EI. In
deze impressie lijkt het een net aangeharkt park te worden, dit is echter niet de
bedoeling.
 
Inwoners van gemeente Midden-Groningen kunnen langskomen om mee te
werken, groente of fruit te kopen of gewoon om elkaar te ontmoeten en van de
natuur die het park biedt te genieten. Elke vrijdag zijn we aan het werk van 11.00
tot 14.00 uur. Vrijdagmiddag komen de basisscholieren vaak helpen. Daarnaast
zijn we de eerste zaterdag van de maand ook aanwezig van 11.00 tot 13.00
uur. U bent van harte welkom!
 
Namens het bestuur, Noortje Isphording (06 22112468)
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Groei & Bloei op Fraeylema
Paasmaandag 13 april zal Groei & Bloei samen met de Fraeylemaborg voor de
9de keer de Tuin en Lifestylefair organiseren. Wij streven naar een groene Fair,
waar vooral planten, struiken en bloemen worden aangeboden door goede
groenbedrijven met daarnaast diverse stands met tuingerelateerde artikelen
aangevuld met mooie woonaccessoires en lifestyleproducten.
Ook organiseren we weer diverse activiteiten voor oud en jong, zijn er eet en
drinkstandjes en is er sfeervolle muziek. De Borg en het Koetshuis met twee
tentoonstellingen zijn te bezoeken en ook in de Engelse landschapstuin kun je
wandelen. 
Op vrijdag 10 april zal een groep bloemschikkers onder inspirerende leiding van
Linda Eising de bloemrijke aankleding van het terrein voorbereiden. 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor de aankleding van het terrein op vrijdag, de begeleiding van de kinderac-
tiviteiten, de infostand van Groei & Bloei en diverse andere ondersteunende
activiteiten op 2de paasdag zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers.
U kunt zich aanmelden per email info@midden-groningen.groei.nl of telefonisch
bij Martien Vossen 06 25081369.
De Faircommissie,      Ewold Munstra, Gerard de Haan, Menzo Huininga,
                                    Aly Kremer en Martien Vossen.

Tuinreis Zeeland en
Westelijk Brabant 
We organiseren weer een tuinreis.
Dit jaar hebben we gekozen om naar
Brabant en Zeeland te gaan.

De data zijn: vrijdag 28, zaterdag 29
en zondag 30 augustus. 
(zet deze data alvast in je agenda).
 
De uitwerking van deze reis, de tuinen
die we gaan bezoeken, de kosten en
de overige informatie wordt via een
nieuwsflits bekend gemaakt.

Korting entree Fair
Wie lid is van Groei & Bloei, ontvangt
aan het begin van het nieuwe jaar
tegelijk met het tijdschrift ook een
bonnenboekje. Deze is ook digitaal
te laden. Hierin zit ook een bon voor
€ 1,-- korting op de entree van de
Fair 'Groei & Bloei op Fraeylema' op
2e paasdag maandag 13 april.

OPEN TUINEN ESTA-
FETTE GRONINGEN
2020
Het weekend voor de afdeling Mid-
den-Groningen is 30, 31 mei en 1 juni
2020. Het landelijk Open Tuinen
Weekend is op 20 en 21 juni.  
Wij willen graag dat zoveel mogelijk
tuinen mee doen, ook graag nieuwe
tuinen. Alle deelnemende tuinen wor-
den vermeld in de Open Tuinen Esta-
fette gids, in een brochure, en op de
website www.opentuinenestafettegro-
ningen.nl
Wilt u ook uw tuin (groot of klein)
openstellen geef u dan op voor 1 fe-
bruari aan Aly Kremer tel. 06
29236780 of per email dewoldtuin@g-
mail.com 
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Perkpla te  uit eige  k ekerij 

Orga ische eststofe  

I ker akha del 

 

Noord Nederlands Bloemschikevenement 

Contact: NNBE.Groei@gmail.com 

Nieuwsbrief September 2019 

Het NNBE gaat door in 2020! Reserveer de datum van 14 maart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken terug op een bijzonder succesvol evenement in 2019. Er deden 55 

bloemschikkers mee in twee groepen. De reacties van deelnemers en bezoekers 

waren overweldigend positief. En als kers op de taart werd onze kampioene 

Lammy van Elp ook uitgeroepen tot Nederlands kampioen bloemschikken op 

Gardenista. Redenen genoeg dus om een tweede editie van het NNBE te organi-

seren. 

De opzet blijft gelijk. 

• Er zijn 2 groepen: beginners en gevorderden. 

• Deelnemers beslissen zelf in welke groep ze mee willen doen. 

• Er is één opdracht per groep. De opdracht wordt op de dag zelf bekend 
wordt gemaakt.  

• Alle materialen worden samen met de opdracht uitgereikt aan de deelne-
mers aan het begin van het evenement. 

• De Noord-Nederlandse kampioen bloemschikken wordt gekozen uit de deel-

nemers van de gevorderden door een professionele jury. 

Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier in Ureterp. 

Nieuwe structuur voor
de Landelijke Vereniging
Groei & Bloei
De Landelijke Vereniging Groei&Bloei
krijgt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe
structuur. In de huidige structuur zijn
alle afdelingen van het land vertegen-
woordigd in de Algemene Vergade-
ring; het hoogste orgaan van Groei&-
Bloei. De Algemene Vergadering
wordt tot nu toe geadviseerd door de
landelijke Rayonraad.
In de nieuwe structuur is de Ledenraad
het hoogste orgaan waarvan de leden
vanuit de rayons worden afgevaar-
digd. De Rayonraad verdwijnt hier-
mee. De Algemene Vergadering be-
houdt nog drie belangrijke bevoegdhe-
den: opheffing van de Vereniging,
verkoop van het tijdschrift Groei&Bloei
en wijziging van de statuten.
 
Verkiezingen voor de Ledenraad.
De afdelingen zoeken nu kandidaten
voor de Ledenraad. De afdelingen van
rayon Groningen mogen samen 2
leden afvaardigen naar de Ledenraad.
Rayon Groningen zal bij meer dan 2
kandidaten een keuze maken.
 
Oproep aan de leden (of echtgenoten
of partners van leden van Groei&-
Bloei):
Wilt u meedenken in de Ledenraad
over de toekomst van de Vereniging
Groei&Bloei en zich kandidaat stellen
of wilt u meer informatie hierover?
Neem dan contact op met de voorzitter
van uw afdeling of met de voorzitter
van het Rayon Watze Bokma (T:
0597-591688 of E: watzebokma@hot-
mail.com).
 
Voor meer informatie zie de website
van het Rayon: www.rayon-groningen.
groei.nl onder het kopje “over ons”

Inschrijving NNBE
Wil je meedoen met het Bloemschike-
venement dan moet je je voor 1 febru-
ari opgeven. Het inschrijfformulier
staat op de website.
Het inschrijfgeld is € 40,- voor leden en
€ 50,- voor niet-leden.
Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Bert Twickler of Bea
Tijsterman van de Bloemschikcom-
missie. Bea kan uit ervaring spreken
want zij heeft vorig jaar met veel en-
thousiasme meegedaan.
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Indien onbestelbaar retour: Achterdiep NZ 74 9611 BW Sappemeer

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 Hoogezand-Sappemeer
 
 
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

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,  

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

SAMENSTELLING
BESTUUR
Voorzitter:
Dhr. M.G.M. Vossen
T: 06 25 08 13 69
E: mgmvossen@home.nl
 
Secretaris:
Mw. G. Huininga
T: 0598 42 28 39
E: info@midden-groningen.groei.nl
 
Penningmeester:
Mw. J.J. Kloosterhuis
T: 0598 39 73 14
E: johanna@kloosterhuis.info

Bestuurslid speciale projecten:
Dhr. E. Munstra
T: 06 10 88 38 32

Coördinator tuinactiviteiten:
Mw. A. Stoffers
T: 0598 39 70 09
E: info@de-tuinerie.nl
 
Coördinator bloemschikken:
Dhr. B. Twickler
T: 06 2156 7663
E: 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: bakker.po@hetnet.nl

Website Groei & Bloei
Rayon Groningen
Het Rayon Groningen heeft nu ook een
eigen website.
rayon-groningen.groei.nl.
Deze website is bedoelt voor afde-
lings-overstijgende activiteiten en
meldingen.
Hier kan je ook meer informatie vinden
over de nieuwe structuur van Groei &
Bloei en de Ledenraad verkiezing.
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