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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.
Echter in het kader van Corona en
de richtlijnen van het RIVM kan er
nu bij binnenkomst de koffie/thee en
pauze drankje worden besteld
samen met een lot voor de verloting
voor totaal € 5,--.
 
Lezingen zelf zijn voor leden gratis.
Niet-leden betalen per avond € 3,--.

Toekomst in nevelen gehuld door corona
Op 12 maart worden maatregelen aangekondigd door de Overheid om de op-
mars van het virus Corona te stoppen. Dezelfde avond hebben wij een lezing
van Vera Greutink. Op zaterdag 14 maart wordt nog het Noord Nederlands
Bloemschik Evenement gehouden, maar zonder publiek en met minder deelne-
mers. Op zondag om 18.00 moeten alle horeca en zalen sluiten en begint de
intelligente lock down in Nederland.
Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder, een periode die door het Corona-
virus ons leven ingrijpend heeft veranderd. Als tuinenthousiasten hebben wij het
geluk gehad dat wij van onze eigen tuin konden genieten.
 
Alie Stoffers heeft in een nieuwsflits “de herwaardering van de tuin” met tekst
en mooie foto’s laten zien. In deze nieuwsbrief geeft Johanna Kloosterhuis een
beeld hoe zij de tuin een opknapbeurt heeft gegeven. Ewold Munstra heeft recent
in een nieuwsflits zijn visie over normaal en abnormaal gegeven vooral toege-
spitst op de droogte en wat wij daar zelf aan kunnen doen.
 
Het bestuur heeft zich beraden over de activiteiten die wij voor onze leden
kunnen organiseren. Binnen het huidige overheidsbeleid en de regels en
richtlijnen van het RIVM zijn kleinschalige activiteiten mogelijk.
In deze nieuwsbrief zijn de geplande activiteiten weergegeven, maar zoals de
kop al aangeeft is “de toekomst in nevelen gehuld door Corona." Van de ont-
wikkelingen in de komende maanden zal het afhangen of deze activiteiten ook
door kunnen gaan. Dit zullen we op de website en via de nieuwsflits aangeven.
In een apart artikel op pagina 7 zijn de regels die wij in acht moeten nemen om
de activiteiten door te laten gaan, weergegeven.
 
Wij wensen ieder een goede gezondheid toe.
Namens het bestuur, Martien Vossen, voorzitter
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Activiteiten september
t/m december 2020
 
vrijdag 11 september
Startbijeenkomst bloemschikken in de
Klimroos
 
donderdag 17 september
Lezing Jan Dijkstra van 'Aan de Dijk'
over schaduwplanten
 
woensdag 23 september
1e Cursusavond bloemschikken door
Aleida Goelema
 
dinsdag 20 oktober
Lezing Wiecher Huisman over bijzon-
dere planten, geschikt voor onze
tuinen
 
woensdag 21 oktober
2e Cursusavond bloemschikken door
Ankie van der Zee
 
woensdag 18 november
3e Cursusavond bloemschikken door
Lineke Hummel
 
donderdag 19 november
Lezing Alie Stoffers over mooi
moestuinieren
 
woensdag 16 december
Kerstworkshop door Linda Eising in
Brandpunt

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
Groei & Bloei afdeling
Midden-Groningen
 
Dhr. H.J. Lesterhuis
Mevr. I. Terpstra-Olijdam
Mevr. A. Meints
Dhr. F. Boven
Mevr. M. Nobbe

Lezing Jan Dijkstra:
Schaduwplanten
Donderdag 17 september
 
Een tuin op het noorden, een tuin met
veel bomen en heesters, voor veel
tuinbezitters is de schaduw in de tuin
een probleem. De planten  willen niet
groeien  of niet bloeien , het is te droog
of te nat.
Toch zijn er verrassend veel mogelijk-
heden om ook in  de schaduw de tuin
aantrekkelijk en spannend te maken.
Schaduwplanten zijn in tegenstelling
tot zon minnende planten vaak  minder
uitbundig in hun bloei en ze vallen
meer op door hun bladvormen en de
subtiele bloeiwijze.
Aan de hand van dia’s zal Jan Dijkstra
van kwekerij Aan de Dijk,  vertellen
over  vaste planten en grassen die het 
onder verschillende omstandigheden
in de schaduw prima doen.
 

KERSTWORKSHOP woensdag 16 december
Deze workshop wordt ook dit jaar gegeven door Linda Eising. Uiteraard moeten
we wel het voorbehoud maken dat dit binnen de dan geldende regels van het
RIVM/de overheid mogelijk is. Bij afgelasten van deze workshop wordt het be-
taalde bedrag teruggestort.
 
datum           : woensdag 16 december van 19.30 tot ca 22.00 uur
plaats           : Brandpunt Noorderstraat 27 9611 AA Sappemeer
kosten          : voor leden € 27,50 niet leden € 35,00 inclusief koffie of thee
aanmelden   : voor 1 oktober per mail naar info@midden-groningen.groei.nl
                       of bellen met Martien Vossen 06 25081369
betalen         : voor 1 oktober op rekening NL68 ABNA 0475 2302 72
                       t.n.v. Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde 
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BLOEMSCHIKKEN NAJAAR 2020
De Bloemschikcommissie gaat in het najaar een aantal activiteiten organiseren
voor onze bloemschikkers. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Wel zullen we
een aantal regels moeten stellen om voldoende afstand te bewaren, maar in de
Klimroos moet dat wel lukken.
Natuurlijk moeten wij een voorbehoud maken dat de geplande activiteiten alleen
door kunnen gaan als er geen nieuwe Corona maatregelen door de overheid
worden genomen.
Als een workshop niet door kan gaan dan krijgt u het hiervoor betaalde bedrag
teruggestort.
 
STARTBIJEENKOMST
Na het succes van vorig jaar ondanks de regen en met de topprestatie van Ankie
om 45 bloemstukken te maken gaan we weer een startbijeenkomst houden op:
  vrijdag 11 september van 18.30 tot 20.30 uur 
  in de Klimroos de Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer
  vooraf aanmelden per email of telefoon
 
Iedereen is van harte welkom om met ondersteuning van de docenten zelf een
mooi boeket te maken, informatie te krijgen over de cursussen/docenten en je
hiervoor op te geven.
Deze startbijeenkomst is voor de oude deelnemers een mooie gelegenheid om
weer bij te praten, maar voor andere leden een mooie gelegenheid om kennis
te maken met bloemschikken.
De cursussen zijn GENDERNEUTRAAL, ook mannen kunnen deelnemen.
Ook niet-leden kunnen langs komen om informatie te krijgen over de activiteiten
van Groei & Bloei Midden-Groningen en een bloemstuk samen te stellen.
Voor een bedrag van € 7.50 kunt u een mooi zelfgekozen/gemaakt boeket
mee naar huis nemen en de koffie/thee is gratis.
 
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Voor dit seizoen hebben wij voor een andere opzet gekozen.  Er wordt één
cursus van 3 avonden georganiseerd in de vorm van workshops waar de docent
alle materialen meeneemt.
Iedere avond zal er een andere docent zijn zodat er een grote diversiteit aan
opdrachten, materialen, aanpak en stijl zal zijn.
  1ste cursusavond woensdag 23 september door Aleida Goelema
  2de cursusavond woensdag 21 oktober door Ankie van der Zee
  3de cursusavond woensdag 18 november door Lineke Hummel
 
Deze cursussen vinden plaats in de Klimroos, de Vosholen 8, 9611 KR te
Sappemeer.
De kosten voor 3 avonden zijn: leden € 75,00; niet-leden € 90,00, inclusief
koffie of thee.
 
Aanmelding en betaling:
Aanmelding voor de cursus van 3 avonden voor 12 september per mail naar
info@midden-groningen.groei.nl of bellen met Martien Vossen 06 25081369
De betaling van de cursus dient uiterlijk 13 september te zijn overgemaakt op
rekening: NL68 ABNA 0475 2302 72 t.n.v. KMTP afd. Midden Groningen.

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 aan-
gemaakt.

Bloemschikcommissie
 
coordinator tijdelijk:
- Martien Vossen        06 25081369
 
commissieleden:
- Bea Tijsterman         06 20068233
- Dina Bakker             06 23038925
- Nannie Kerdijk         06 15588376
- Ankie van der Zee      06 15123901 
 
info@midden-groningen.groei.nl

Coördinatie Bloemschikcommissie
Helaas heeft Bert Twickler om persoonlijke redenen besloten geen coördinator
en lid van de BSC te zijn. Wel zal hij actief blijven bloemschikken.
Dat is hij ook wel verplicht als winnaar bij de beginners bij het Noord Nederland
Bloemschik Evenement 2020.
Dit was een van de laatste activiteiten voor de lockdown die half maart inging.
Tijdelijk neemt Martien Vossen de coördinatie van het bloemschikken waar.
 
Wij zoeken versterking van de Bloemschikcommissie, bij voorkeur iemand
die organisatorische zaken op zich wil nemen. Interesse!! neem contact
op met de tijdelijk coördinator van de Bloemschikcommissie.
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dinsdag 20 oktober
In de nieuwsbrief van januari 2020 stond dat er op 21 april een lezing door Wiecher Huisman zou zijn. Helaas heeft
Corona roet in het eten gegooid. Wij zijn blij dat Wiecher deze lezing alsnog op dinsdag 20 oktober wil geven. In de flyer
hierboven kan je lezen wat de globale inhoud van de lezing zal zijn.
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Lezing door Alie Stoffers: Mooi Moestuinieren
donderdag 19 november
 
In deze lezing staat de combinatie bloemen en (gekke) groenten centraal, met
veel praktische informatie over onder andere de indeling van de groentetuin.
Aan de hand van een stukje geschiedenis over “Kitchen Gardens” gaan we
kijken waar de vormgeving zijn oorsprong vindt en welke elementen zorgen dat
het een mooie moestuin wordt. Ethiek ten opzichte van praktijk, oogsten en
decoratief gaan samen. Indeling/ontwerp van de tuin, ligging ten opzichte van
de zon, schaduw, windrichting, grondsoort en (micro) klimaat. Bepaalde keuzes
ten opzichte van tijd voor de moestuin, wisselteelt, arbeidsintensiteit en de
combinatie met snijbloemen.
 
Er komen veel beelden voorbij, met ruimte voor interactie en vooral veel energie
gevende inspiratie en ideeën opdoen. Ook is er aandacht voor het ontwerp van
je tuin en de verschillende keuzes die je moet maken met betrekking tot de tijd
die je kunt investeren in je moestuin. Veel aandacht voor combinaties op kleur,
gewasbescherming, maar ook de bestrijding van ziektes en plagen en natuurlijk
de “vergeten” groentes. Veel beelden, maar ook praktisch, inclusief gedetail-
leerde informatie over de te verbouwen groentes en ook fruit. Wat is arbeidsin-
tensief en wat minder, wel eens gehoord van vaste groentes en wat eten we in
de winter?

foto's Tuinerie (3x)

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

Formulier opgave lezing Jan Dijkstra 17 september 
 
1. Voornaam  ...........................................................................................
 
2. Achternaam  ........................................................................................

3. Email-adres  ........................................................................................

4. Telefoonnummer  ................................................................................

5. Lid van Groei & Bloei  ..... ja ..... / ..... nee .....

6. Komt u:
    O  alleen 
    O  samen met een huisgenoot, naam:  ...............................................
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wat doet het bestuur in tijden van Corona
Voor 2020 heb ik mij niet opgegeven als deelnemer aan de Open Tuinen dagen
van Groei & Bloei.
Ik wilde namelijk diverse plekken in de tuin veranderen, waaronder de moestuin,
en dan wilde ik niet moeten haasten om dat allemaal op tijd klaar te krijgen.
 
Met ca. 3.000 m2 aan tuin om te onderhouden werd de moestuin bij mij bijna
altijd de sluitpost, terwijl die toch eigenlijk het meeste onderhoud vergt. Met een
fulltime baan moet je dan keuzes maken. Voor ons zijn alleen bonen, sla, rode
bieten, courgette en gladiolen het belangrijkst en dan heb ik aan een veel klei-
nere moestuin genoeg.
Vanwege het uitzicht naar het Slochterveld vanuit onze keuken, waar we
overdag zitten, moet de beplanting laag blijven. Dus mijn heideveld verder uit-
gebreid. En weer met 320 kwaliteit heide plantjes van Heathers Heide uit Bar-
neveld, waar ook de eerste 1.000 stuks vandaan kwamen. Toen 10 verschillen-
de soorten en nu  6 soorten, waaronder ook kweekplantjes van de Veluwse
heideveld.
Ik heb ze rond de Paasdagen gepoot en nu kan je al zien dat ze gegroeid zijn.
De moestuin (meer een border) aan de andere kant van het graspad aangelegd.
Nu vormen de gladiolen niet meer zo’n plotselinge overgang naast de heide.
Dit gaat vast een mooi uitzicht worden.
 

Ook in andere delen van de tuin ben ik lekker bezig geweest.
Zo heb ik nog de Tiarelli wherryi verwijderd die teveel zaden, en schimmel
kregen. Daarvoor in de plaats heb ik een lila bloeiende Geranium sanguineum
Striatum gepoot die op een plek stond waar eigenlijk een roze bloeiende moet
staan. Daar staat nu dus Geranium sanguineum ‘Apfelblüte’. Ook de bonte Vinca
major ‘Variegata’ verwijderd die te groot en niet mooi bodembedekkend werd
en daarvoor een 20-30 cm hoog blijvende Euonymus fort. ‘Emerald Gaiety’
gepoot die ergens op een te droge plek stond. Dat klein gaatje daar vult zichzelf
weer op met de uitdijende heester die daar al staat.
 
Ook nog een grote groep hedera kleiner gemaakt en daar klein blijvende, paars
bloeiende Rhododendron keleticum gepoot.
 
Verder nog een struik Lonicera nitida 'Maigruen' gehalveerd en daar Epimedium,
salvia's en de uit Engeland van de Chelsea Flower Show meegenomen Tiarel-
li raspberry, gepoot.
 
En last but not least, de 2 meter hoge heg voor aan de weg voor een groot
gedeelte teruggezet naar ca. 80 cm en smaller gemaakt. Deze loopt al weer
lekker uit. Wanneer de coniferen er achter een betere hoogte hebben om de
inkijk wat tegen te gaan, ga ik de rest van de heg verlagen.
Ook nog de 3 Skimnia struiken tot ca. 30 cm terug gesnoeid.
 
Zo heb ik lekker veel en relaxt in de tuin bezig kunnen zijn.
Johanna Kloosterhuis, penningmeester  
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Perkpla te  uit eige  k ekerij 

Orga ische eststofe  

I ker akha del 

 

Richtlijnen voor bijeenkomsten van Groei & Bloei in Coronatijd
De richtlijnen zijn landelijk opgesteld voor bloemschikken en andere activiteiten zoals lezingen en zijn aangepast aan
onze situatie.
Gezond verstand en menselijke maat liggen hieraan ten grondslag.
 
Wat in ieder geval voorop staat!
•  De veiligheid van docent/spreker en deelnemers staat te allen tijde voorop.
•  Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Organisatie en deelnemers houden zich aan de RIVM-richtlijnen
•  Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
•  Met de locatie zijn goede afspraken over schoonmaak voor en na de lessen/activiteiten, duidelijke routing
    en restauratieve voorziening.
•  Een aanwezige bestuurslid/commissielid is naast de docent/spreker verantwoordelijk.
•  Deelnemers/bezoekers volgen altijd aanwijzingen van het bestuurslid/commissielid op.
 
Maatregelen voor deelnemers
•  Het aantal deelnemers is afhankelijk van het aantal vierkante meters in de beschikbare ruimte.
   Bij de lezing en de kerstworkshop in Brandpunt maximaal 40 personen.
   Bij de startbijeenkomst in de Klimroos maximaal 40 personen en bij de bloemschikcursussen maximaal 15 deelnemers
•  Thuis blijven bij corona gerelateerde gezondheidsklachten.
•  Vooraf aanmelding voor de startbijeenkomst, de cursus en lezing bij voorkeur door invulling van formulier
   per email op info@midden-groningen.groei.nl   
•  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hygiëne (schone materialen, handen wassen)
•  Deelnemers/cursisten hangen eigen jas aan achterkant stoel en tassen ernaast.
•  Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen: gebruiken niet elkaars gereedschap en
   materialen en desinfecteren gereedschap voor en na de les.
 
Voorzorgsmaatregelen door de organisatie (Groei & Bloei, Brandpunt en Klimroos)
•  Opstelling tafels en werkbladen zodanig dat er onderling en met de docent voldoende afstand is
•  Looproute wordt zoveel mogelijk aangegeven
•  De tafels, stoelen en werkbladen worden vooraf en achteraf gedesinfecteerd
•  Er zijn desinfectiemiddelen bij de entree van de zaal
•  Er is zorg voor voldoende ventilatie in de zaal
•  Triage: Een verantwoordelijke van de afdeling, informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op
   coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn)
•  Bij de lezingen in Brandpunt wordt vooraf een bedrag van € 5,00 geïnd voor de consumpties en een lot.
•  Ieder blijft zoveel mogelijk op zijn plaats zitten. Koffie vooraf en consumpties tijdens de pauze worden uitgeserveerd
 
ALLES ONDER VOORBEHOUD
In deze onzekere tijd kan de overheid beperkingen opleggen aan de organisatie van onze activiteiten. Uiteraard zullen
wij deze richtlijnen volgen. Dit kan ertoe leiden dat op een allerlaatste moment een bijeenkomst/cursus moet worden
afgelast. Wij zullen de deelnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. 
Kijk regelmatig op de website www.midden-groningen.groei.nl of er iets is veranderd.
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Indien onbestelbaar retour: Achterdiep NZ 74 9611 BW Sappemeer

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:
vacature
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

COMMISSIES
 
Communicatie en pr commissie:
Coördinator: Dhr. M.G.M. Vossen
Leden: Dhr. P. Bakker,
Mw. J.J. Kloosterhuis
 
Bloemschikcommissie:
Coördinatie: vacant
info@midden-groningen.groei.nl
Mw. B. Tijsterman
tel.: 0598 32 65 82 
Leden:  
Mw. A. van der Zee
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,  

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

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
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