
Midden-Groningen
NIEUWSBRIEF herfst
september 2021
Inhoud
 
- van het bestuur
- programma september 2021
  t/m januari 2022
- diverse lezingen
- workshops bloemschikken
- cursussen bloemschikken
- diverse activiteiten
- welkom nieuwe leden
- advertenties
- samenstelling bestuur / commissies
- colofon

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 is het
mogelijk dat er nu bij binnenkomst
de koffie/thee en pauze drankje
worden besteld samen met een lot
voor de verloting voor totaal € 5,--.
Meer loten is altijd mogelijk.
 
Lezingen zelf zijn voor leden gratis.
Niet-leden betalen per avond € 3,--.

WELKOM GROEI & BLOEI LEDEN VAN VEENDAM
Een paar maanden geleden nam Karin van Gulik, voorzitter van de afdeling
Veendam, contact op met de voorzitter van het rayon, Watze Bokma en met
mij, voorzitter van de afdeling Midden-Groningen. Zij gaf aan dat het bestuur
ondanks verwoede pogingen om nieuwe bestuursleden aan te trekken maar
ook gezien de teruggang van het aantal leden (nu ruim 100) heeft besloten om
de afdeling Veendam te gaan opheffen. Inmiddels zijn er de nodige gesprekken
met de landelijke organisatie geweest en zal 6 september de opheffingsverga-
dering in Veendam worden gehouden.
 
Dit heeft ons bestuur aan het denken gezet. Hoe kunnen wij in goede harmonie
met de omliggende afdelingen zorgen voor een warme ontvangst voor de Groei
& Bloei leden die in het gebied van Veendam wonen. De leden krijgen zelf de
keuze bij welke afdeling zij zich willen aansluiten. Gezien de ligging en de reeds
bestaande samenwerking van de afdelingen Veendam en Midden-Groningen
(Open Tuinen Estafette en bezetting stand bij Foltz) zal naar verwachting een
deel zich bij Midden-Groningen gaan aansluiten.
 
Het is jammer dat er in onze provincie een afdeling gaat verdwijnen, maar wij
vinden het belangrijk dat de leden van Veendam wel lid van Groei & Bloei blijven.
Wij zullen dan ook in overleg met bestuursleden van Veendam en de rayon-
voorzitter plannen maken om de Groei & Bloei leden van Veendam te verwel-
komen bij ons of bij een van andere aangrenzende afdelingen van Groei & Bloei.
 
Deze nieuwsbrief zal ook naar alle leden van Veendam worden toegezonden.
Ook zal het bestuur initiatieven ontplooien om leden van Veendam actief bij
Groei & Bloei Midden-Groningen te betrekken.   
 
In maart 2021 bestond de afdeling Midden-Groningen 60 jaar en ook de afdeling
Veendam is in hetzelfde jaar opgericht. Beide afdelingen willen dit jubileumjaar
toch nog vieren met een bijzondere activiteit voor alle leden van Veendam en
Midden-Groningen.
 
Martien Vossen, voorzitter afdeling Midden-Groningen
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Activiteiten september
t/m december 2021
donderdag 16 september
Lezing door Rense Renkema over
nazomeren in de herfst
woensdag 22 september
Workshop bloemschikken door Lineke
Hummel
maandag 11 oktober
Film het Wad in Vue Cinema 60 jarig
jubileum
dinsdag 19 oktober
Lezing door Wiecher Huisman over
bijzondere planten, geschikt voor onze
tuinen
woensdag 27 oktober
Workshop bloemschikken door Aleida
Goelema
donderdag 18 november
Lezing door Marijke Akerboom over
diervriendelijk tuinieren
woensdag 24 november
Workshop bloemschikken door Ankie
van der Zee
In december
Kerstworkshop /bloemschikken

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
Groei & Bloei afdeling
Midden-Groningen
Mevr. W.G.M. van Putten
Mevr. A. van der Meer
Mevr. A.J. Valk
Mevr. A.J.P. Meelker
Mevr. D. Folringa
Mevr. P. Wubs
Mevr. I.C. Lodder
Mevr. E.M. Hildebrand
Dhr. J.R. van der Scheer
Mevr. M.J. Annema

60 JARIG JUBILEUM MIDDEN-GRONINGEN
Op 2 maart 1961 werd in hotel Faber een propaganda-avond gehouden, waar
informatie werd gegeven over doel en werken van de “Maatschappij” nl de be-
langstelling voor de natuur en de kennis van planten te verbreiden door allerlei
middelen zoals
a. door het verbeteren van cultuur en cultuurgewassen;
b. door het bevorderen van tuinbouwonderwijs en het vermeerderen en
    verbreiden van vakkennis; 
c. door tentoonstellingen; 
d. door bevorderen van belangstelling in de tuinbouw; 
e. door het bevorderen van een juist gebruik van bloemen en planten in
    de tuin- en versieringskunst;
f. door een geïllustreerd maandblad, enz. enz.
 
Het 50 jarig jubileum van Groei & Bloei afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o.
hebben we uitbundig gevierd met de organisatie van de Tuin en Lifestylefair op
het landgoed van de Fraeylemaborg onder de naam Groei & Bloei op Fraey-
lema.  Dit was een activiteit  naar buiten gericht om onze vereniging aan de
bevolking van Hoogezand-Sappemeer e.o. te presenteren. Door de inspanning
van veel van onze leden is deze Fair een succesvol feest geworden.
 
Dit succes heeft ertoe geleid dat onze afdeling in nauwe samenwerking met de
Fraeylemaborg deze Fair jaarlijks organiseert op 2de paasdag. Groei & Bloei
op Fraeylema is inmiddels een bekende Fair geworden met meer dan 50
standhouder en een goede mix van planten, tuinartikelen en lifestyle producten.
Het trekt jaarlijks rond 2500 bezoekers; uit een steeds ruimere regio en ook uit
Duitsland. De afgelopen 2 jaar is de Fair vanwege Corona niet doorgegaan.

WAD: overleven op de grens van water en land
Het waddengebied verdient een echte, goede natuurfilm. Een film die jou als
kijker doet verwonderen en laat zien hoe ongelooflijk bijzonder maar ook
kwetsbaar dit unieke gebied op wereldschaal is. Een film die het ecosysteem in
beeld brengt als nooit te voren; van heel kleine organismen onder aan de
voedselketen als kiezelwieren en schelpdieren tot aan de slechtvalk en de
grijze zeehond boven in de voedselketen. Een film die de bijzondere esthetische
kanten van het gebied laat zien. Een film die laat zien hoe ongelooflijk dynamisch
en groots het gebied is. 
 
Ruben Smit, de maker van de film: Het waddengebied is rauw en puur – al zijn
schoonheid. Soms moesten we wel drie keer terug voor dat ene mooie shot
waarvan we wisten dat het er was maar het zo moeilijk was om het te maken.
Maar als het er dan is… dat is zo gaaf. Mijn doel is om een film te maken die
leest als een goede roman; geen sprookjes, maar de rauwe pure schoonheid
van de Nederlandse natuur.’
 
Van het vele opnames die de makers in een periode van 5 jaar hebben gemaakt
is ook een vierluik gemaakt die in 2020 op de televisie is uitgezonden. Maar de
grootsheid van de natuur en de spectaculaire opnamen, ondersteund door
muziek maakt het zien van de film in de bioscoop tot een unieke beleving.  

Jubilea afdelingen Veendam en Midden-Groningen
Het 60 jarig jubileum van beide afdelingen willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Samen met de afdeling Veendam organiseren wij een activiteit voor de
leden van beide afdelingen.
Dit biedt een goede mogelijkheid om met elkaar kennis te maken.
 
Wij hebben gekozen voor een bijzondere filmvoorstelling: “het Wad, overleven
op de grens van water en land” van Ruben Smit. Deze documentaire film over
dit unieke natuurgebied komt pas echt tot zijn recht op groot scherm en in
comfortabele stoelen in de mooie bioscoop Vue Cinema te Hoogezand.
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Film het Wad  maandag 11 oktober in Vue Cinema
Voor deze filmvoorstelling in het kader van ons 60 jarig bestaan nodigen wij uit
alle leden met partner van Groei&Bloei Midden-Groningen en Veendam
Datum           maandag 11 oktober 2021
Plaats            VUE Hoogezand, Gorecht-Oost 70, 9603 AC Hoogezand
18.30 uur      ontvangst 
19.00 uur      start film en consumptie tijdens de pauze
20.45  uur     einde film en afsluiting
 
Aanmelding voor 1 oktober 2021 door:
invulling van inschrijfformulier op de website www.midden-groningen.groei.nl,
toezending van formulier aan secretariaat Hoofdweg 5, 9619 PA Froombosch
of telefonisch bij Gea Huininga 0598 422839

Kompas van deze tijd
Het artikel “Kompas van deze tijd:
100 JAAR KMTP” beschrijft het
ontstaan en de eerste periode van
onze vereniging en is verschenen bij
het 100 jarig bestaan in 1973.
Wij hebben dit als bijlage op de
website geplaatst en is daar te lezen
of te downloaden.

 

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE KONINKLIJKE MAAT-
SCHAPPIJ VOOR TUINBOUW EN PLANTKUNDE
De “Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde” opgericht in 1873 is in 1923
ook Koninklijk geworden. Er is een interessant artikel uit 1972 over de geschie-
denis van de Maatschappij, het ontstaan, de ups en downs, de thema’s waarmee
men zich bezig hield en de ontwikkeling van een verenigingsblad.
 
In dit artikel komt duidelijk naar voren dat de KMTP in eerste instantie een
vereniging was van landgoedeigenaren en “hunne tuinbazen”, de bazen van de
tuinlieden die de landgoederen onderhouden en daarnaast de beroepskwekers
en handelaren van bloemen. Zij houden zich bezig met nieuwe planten, zowel
bloemen als heesters. Ze houden lezingen en vooral: tentoonstellingen met
keuringen van nieuwe gewassen. Ze beijveren zich voor het houden van goed
georganiseerde veilingen in plaats van de chaotische boerenmarkten die tot dan
toe gebruikelijk zijn. Zo ontstaat o.a. de Veiling van Aalsmeer.
De Maatschappij werkt zich op tot adviesorgaan van de regering en adviseert
over het oprichten van tuinbouwscholen en Nederlandse inzendingen op bui-
tenlandse tentoonstellingen. Veel lagere tuinbouwscholen zijn opgericht op
initiatief van de regionale afdelingen. Eind 19e eeuw is de Maatschappij daarom
een erkende vertegenwoordiger van de tuinbouw in het algemeen.
 
In het begin van de twintigste eeuw organiseert de KMTP diverse tentoonstel-
lingen, waar onder andere de Keukenhof uit voort is gekomen. Zij is initiatiefne-
mer van o.a. de aanleg van School- en Werktuinen, centrale proeftuinen en de
oprichter van de Keuringsdienst van Zaaizaden. Ook organiseert de KMTB in
1916 de eerste Boomplantdag en is in 1925 de initiatiefnemer van Moederdag
naar Amerikaans idee.
 
In de loop van de 20ste eeuw zijn de maatschappelijke taken overgenomen door
de overheid en geleidelijk hebben de professionele beroepsbeoefenaren als
bloemisten, hoveniers, tuinarchitecten hun eigen organisaties vorm gegeven.
Na de 2de wereldoorlog is de KMTP zich gaan richten op andere doelgroepen
met ook andere activiteiten en is een toonaangevende vereniging geworden
voor liefhebbers van tuinieren, planten en bloemschikken met een nauwe ver-
binding met beroepsbeoefenaren als hoveniers, plantenkwekers en bloemisten.
In de loop van de jaren heeft de Maatschappij ook steeds een eigen blad gehad.
Verschillende pogingen daartoe monden uit in ’Het Nederlandsche Tuinbouw
Weekblad, omgedoopt in 'Het Weekblad van de KMTP’, dat, veel later in 1960,
bij de eerste Floriade, omgezet wordt in het maandblad ’Groei en Bloei’ dat door
zijn succes ook de roepnaam van de vereniging is geworden.
 
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw is het aantal afdelingen ook aanzienlijk
uitgebreid. Naast de grotere steden en de tuinbouwgebieden zijn ook in kleine-
re gemeenten nieuwe afdelingen ontstaan. In de begintijd met een goede mix
van leden die beroepshalve met groen bezig zijn en de liefhebbers van tuinieren
en planten.
In deze periode zijn ook de afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o. en de afdeling
Veendam opgericht.

HET WAD grijze zeehond vrouwtje
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JAARVERGADERING
Het bestuur van de KMPT /
Groei & Bloei afdeling Midden-Gronin-
gen heeft besloten om de door corona
uitgestelde jaarvergadering van febru-
ari 2021 uit te stellen tot februari 2022
en dan zowel de cijfers, etc. van 2020
alsook die van 2021 in één vergadering
te behandelen.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Groei & Bloei afd. Midden-Groningen.
Gehouden op 11 februari 2020. Locatie Zalencentrum “Brandpunt” te Sappe-
meer.
Aantal aanwezige leden: 25.
 
01 en 02. Opening-ingekomen stukken.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom.
Iedereen krijgt een gratis lootje voor de verloting in de pauze.
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
03. Verslag jaarvergadering 12 februari 2019.
Er zijn geen op – of aanmerkingen, het verslag van de jaarvergadering wordt
goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 
04. Jaaroverzicht 2019.
Het jaaroverzicht zoals opgenomen in de Nieuwbrief en verkort getoond op het
scherm, wordt goedgekeurd en vastgesteld.
In 2019 hadden we 7 lezingen met gemiddeld 35 bezoekers.
De Paasfair Groei & Bloei op Fraeylema met 45 stands trok ruim 2000 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 inloopavond bloemschikken met 50 bezoe-
kers en een Kerstworkshop met 24 deelnemers.
 
In juni deden 7 tuinen van onze afdeling mee aan het Nationale Open Tuinen-
weekend. Aan de Open Tuinen Estafette Groningen in augustus deden 13 tuinen
van onze afdeling mee samen met de afdeling Veendam.
Tuinclub “de Tuinfluisteraars” heeft ook weer vele mooie tuinen en een aantal
kwekerijen  bezocht.
In mei hadden we een 3 daagse busreis naar Engeland, met als hoogtepunt
een bezoek aan de Chelsea Flower show.
Groei & Bloei presenteerde zich weer op de Noordelijke Kwekerij Dagen, Kom
in de Kas en de POSO Lifestyle beurs.
Verder zijn er contacten met het nieuw aangelegde en nog verder te ontwikke-
len Voedselpark in Slochteren.
 
05a. Financieel overzicht 2019
Het financieel overzicht wordt getoond op het scherm, hierover zijn geen vragen.
In 2019 hadden we een reëel exploitatietekort van € 332,00. Het bloemschikken
laat, door onvoldoende deelnemers, een negatief saldo zien. Door onze inkom-
sten van de Fair is dit echter wel op te vangen.   

05b. Financieel beleid 2019.
Het bestuur wil in 2020 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  € 11.000,00.
 
06 en 07. Verslag kascommissie- benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Jannie Hoff,  Anton Severien en Leida Wieland
heeft op 20 januari 2020 de boeken en de kas gecontroleerd en alles geheel in
orde bevonden. De commissie bij monde van Jannie Hoff stelt dan ook voor om
de penningmeester décharge te verlenen. Dit gebeurt onder applaus van alle
aanwezigen.
Van de kascommissie is Jannie Hoff aftredend, in haar plaats wordt Henriette
Nauta benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
 
08. Landelijke ontwikkelingen. 
Structuurwijziging; in de Algemene Vergadering van november 2019 zijn de
statuten aangepast.
Per 1 januari 2020 functioneert een Ledenraad die een toezichthoudende en
beleidsondersteunende rol speelt naar het Landelijk bestuur. Alle rayons hebben
twee vertegenwoordigers kunnen kiezen voor deze Ledenraad. 
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Gardenista; een landelijk groenevenement van Groei & Bloei, dit jaar voor de
tweede keer. Het wordt gehouden van 13 t/m 17 mei 2020 op het terrein van
Havezate den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. De Tuinfluisteraars gaan
vrijdag 15 mei naar dit evenement.
 
09. Ontwikkelingen afdeling Midden-Groningen.
*Beleid en acties:
Het ledental blijft stabiel, per 1 januari 2020 is het aantal leden 157. Toch blijft
ledenwerving een punt van aandacht. Ook landelijk stabiliseert het aantal leden
rond de 33.000.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers van de verschillen-
de commissies en doet een oproep voor nieuwe leden voor de infocommissie.
De gemeente Midden-Groningen is lid geworden van Operatie Steenbreek, een
samenwerking tussen gemeente, Groei & Bloei en andere groenorganisaties.
Ook is er een samenwerking ontstaan met het Voedselpark in Slochteren. Er
worden vrijwilligers gevraagd om zaterdag 15 februari te komen helpen om grond
te kruien.
Afdeling Midden-Groningen is voornemens een busreis naar Zeeland te orga-
niseren op 28, 29 en 30 augustus. Te zijner tijd volgt nadere informatie.
*Samenwerking binnen het rayon Groningen:
Tijdens het Landelijke Open Tuinen weekend op 20 en 21 juni zullen ook een
aantal tuinen van onze afdeling geopend zijn, evenals op 30 en 31 mei en 1 juni
tijdens de Open Tuinen Estafette Groningen, samen met afdeling Veendam.
Informatie op www.opentuinenestafettegroningen.nl.
5 en 6 september is het Food en Fun Festival in Slochteren met een bloem-
schikstand van het rayon, de opbrengst is voor het goede doel.
Verder is er binnen het rayon een enquete opgesteld die te zijner tijd naar de
leden zal worden gestuurd.
 
10. en 11. Bestuursverkiezing en Commissies.
Martien Vossen en Gea Huininga zijn aftredend, beiden worden herbenoemd.
Martien als voorzitter voor 2 jaar en Gea als secretaris voor 4 jaar. Nieuwe
bestuursleden zijn van harte welkom!
De Faircommissie zoekt nog vrijwilligers voor aankleding terrein, kinderactivi-
teiten en infostand.  
Enkele trouwe leden worden in het zonnetje gezet. De heer P.Renkema, de
dames A.Zijlker en B.Tijsterman en kwekerij de Klimroos zijn 25 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.

OPEN TUINEN 2021
Een van de activiteiten die dit jaar kon
doorgaan was de Open Tuinen Esta-
fette. De start was pas in juni omdat
door Corona tot die datum geen tuin-
bezoeken mochten worden afgelegd.
De afdelingen Veendam en Midden--
Groningen waren begin juli open. Het
was goed weer en er was ruime be-
langstelling. Als afsluiting begon het
zondag rond 5 uur flink te regenen. De
vele regen die wij dit jaar hebben
gehad heeft er wel voor gezorgd dat
de planten het naar hun zin hadden en
het hele seizoen groot en groen waren.
  
Op 6 en 7 augustus 2022 zijn de tui-
nen van Veendam en Midden-Gronin-
gen open. Heb je belangstelling neem
contact op met Aly Kremer, coordina-
tor van de open tuinen commissie. 
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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN IN 2020
Woensdag 22 januari en woensdag 26 februari:
Cursus bloemschikken o.l.v. Aleida Goelema met 14 deelnemers. Bij deze
cursus werden alle materialen verzorgd door de docente.
De cursus o.l.v. Lineke Hummel met eigen materiaal is niet doorgegaan, hiervoor
waren slechts 3 aanmeldingen. Twee van deze mensen hebben nu meegedaan
bij Aleida.
 
Donderdag 16 januari: Lezing door Aly Wagenvoorde over eindeloos Namibië.
In deze bijzonder goede lezing konden we kennis maken met de geschiedenis,
cultuur en natuur van dit mooie land. De prachtige foto's en soms filmpjes met
bijpassende muziek zorgden voor een onvergetelijke indruk bij de 38 bezoekers.
 
Zaterdag 25 januari: Demonstratie bloemsierkunst door Hanneke Frankema
in de spiegelzaal van het dr.Aletta Jacobs College. De door Hanneke, met di-
verse technieken gemaakte stukken, werden na afloop onder de bezoekers
verloot. Voor de door Hanneke meegebrachte bloemschikmaterialen was ook
veel belangstelling en menigeen ging dan ook niet met lege handen naar huis.  
 
Dinsdag 11 februari: Jaarvergadering met een opkomst van zo'n 25 leden. Na
het zakelijke gedeelte en een korte pauze kwamen nog een aantal mensen
binnen voor de lezing van Watze Bokma, "van weiland naar kijktuin". In deze
lezing liet Watze zien wat er in 20 jaar in zijn tuin is gebeurd, welke plannen er
zijn uitgevoerd en welke zijn gesneuveld. Ook hoe je kunt leren van gemaakte
fouten en hoe belangrijk het maken van een goed plan is.
 
Donderdag 12 maart: Lezing door Vera Greutink over de eetbare bostuin.
In deze boeiende lezing vertelde Vera over de aanleg van haar eigen tuin en
hoe je in een eetbare bostuin fruitbomen, kleinfruit, vaste groentes, kruiden en
eetbare bloemen combineert tot een productief en onderhoudsvriendelijk
landschap. 's Middags had ze, samen met een paar van onze bestuursleden,
al een kijkje genomen bij het Voedselpark-in-wording in Slochteren. Bij dit park
zijn ook een paar mensen van Groei & Bloei betrokken.
 
Zaterdag 14 maart: Noord Nederlands Bloemschik Evenement in Ureterp.
Onze voormalige bloemschikcoördinator Bert Twickler werd hier de winnaar bij
de beginners.
............ en toen kwam het Corona virus en lag alles stil.
Dus geen lezing en  bloemschikcursus, maar ook geen Fair op Fraeylema,
tuinreisje en activiteiten van onze tuinclub "de Tuinfluisteraars". Ook de Open
Tuinen Estafette ging niet door.
Na een lange zomer waarin we het vertier in eigen tuin moesten zoeken gingen
we in september weer voorzichtig van start met inachtneming van de regels
betreffende Corona. 
 
Vrijdag 11 september: Startbijeenkomst bloemschikken in de Klimroos. Hier
kon je, al dan niet met ondersteuning van de docenten, een mooi boeket maken
en je alvast opgeven voor de cursussen. 
 
Donderdag 17 september: Lezing door Jan Dijkstra van kwekerij Aan de Dijk
over schaduwplanten. Aan de hand van mooie plaatjes, meest gemaakt in zijn
eigen tuin, vertelde Jan dat veel schaduw in de tuin geen probleem hoeft te zijn.
Er zijn voldoende vaste planten en grassen die het onder verschillende omstan-
digheden in de schaduw prima doen. Hiervan had hij een aantal fraaie exem-
plaren meegenomen voor onze verloting en de verkoop en veel aanwezigen
gingen dan ook met een mooie plant naar huis.    
 
Woensdag 23 september: De eerste workshop bloemschikken onder leiding
van Aleida Goelema. Dit najaar geen bloemschikcursussen maar drie workshops
door drie verschillende docentes.
............. en weer moesten we alles annuleren vanwege de aangescherpte
Corona maatregelen. We hopen dat volgend jaar alles beter gaat en we onze
leden weer een leuk en volwaardig programma kunnen bieden.     
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Marijke Akerboom: Diervriendelijk tuinieren
Donderdag 18 november
 
Een tuin heb je om lekker in te zitten, om te tuinieren en om te genieten van alle
planten en bloemen om je heen. Je tuin is echter ook een leefplek voor vele
kleine dieren, zoals insecten, egels en vogels. Veel van deze dieren hebben het
moeilijk tegenwoordig.
 
Door je tuin anders in te richten en te kiezen voor bepaalde planten en struiken,
kun je het een beetje makkelijker voor hen maken en tegelijkertijd genieten van
al het leven om je heen.
 
Marijke Akerboom, van drachtplanten kwekerij Ninabel uit Boerakker, vertelt
deze avond over de dieren die in je tuin leven en hoe je je tuin diervriendelijker
kunt maken.

Lezing Wiecher Huisman: bijzondere planten, ge-
schikt voor onze tuinen
Dinsdag 19 oktober
 
Deze lezing zou al eerder plaatsvinden op 21 april en in de herkansing op 20
oktober 2020. Daarom gaan we toch voor 3x scheepsrecht.
 
Rechts vind je de flyer waarop je kan lezen wat de globale inhoud van de lezing
zal zijn.

Vlinder ninabel

Uitreiking Open Tuinen
gids 2021
 
De Open Tuinen gids 2021 werd ge-
presenteerd aan Andries Bierling van
Foltz te Meeden.
 
Door corona-maatregelen was er he-
laas geen gelegenheid om dit op gro-
tere schaal te doen met alle Open
Tuinen deelnemers.
 
Daarom was het een heel mooi alter-
natief om dit tijdens de Noordelijke
Kwekerij dagen te doen.

Lezing Rense Renkema: Nazomeren in de herfst
Donderdag 16 september
 
Rense Renkema, zoon van een boer uit Bedum, is zolang hij zich kan herinne-
ren in de tuin. Als jonge knul nam hij de gehele tuin rondom het bedrijf van zijn
ouders op de schop en schiep hij ondermeer een moestuin, een grote hobby,
geërfd van zijn grootvader. Rense deed de hoveniersopleiding in Eelde en
startte in 1991, samen met zijn vrouw Suzan, zijn eigen bedrijf, na twintig erva-
ringsjaren bij anderen. “Je moet wat bagage hebben voordat je voor jezelf be-
gint”.
 
Nu, met een volwassen bedrijf “de Hofenier” en gedegen ervaring richt Rense
zich met zijn medewerkers meer op het kwalitatief sterk, grondig en gepassio-
neerd onderhoud van tuinen.
Af en toe denkt hij eraan weer eens te gaan ontwerpen, wat toch altijd een
passie is gebleven.
Voor aanleg en groot onderhoud schakelt hij inmiddels graag de mannen van
“de Wilde Appel” in.
Het ligt in zijn aard om royaal te zijn met adviezen. Tijdens het werken in de tuin
vertelt hij graag over de planten die er staan en hoe ze het best verzorgd kunnen
worden.
 
Tijdens zijn lezing “Nazomeren in de herfst” zal hij ingaan op wat er nu  voor
bezigheden in de tuin te doen zijn en ons vast wat handige tips kunnen geven.
Natuurlijk is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Het belooft een gezel-
lige en leerzame avond te worden.
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Bloemschikcommissie
coordinator tijdelijk:
- Martien Vossen        06 25081369
 
commissieleden:
- Bea Tijsterman         06 20068233
- Nannie Kerdijk         06 15588376
- Ankie van der Zee      06 15123901 
 
info@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 aan-
gemaakt.

VACATURE
BLOEMSCHIKCOMMISSIE
De bloemschikcommissie bestaat op
dit moment uit 3 personen:
Bea Tijsterman, Nanni Kerdijk en
Ankie van der Zee (tevens docent).
Tijdelijk neemt Martien Vossen de
coördinatie van de commissie waar.
 
Wij zijn op zoek naar een versterking
van de Bloemschikcommissie, met
name iemand die organisatorische
zaken en de coordinatie van de com-
missie op zich wil nemen.
Voor informatie kan je contact opne-
men met de tijdelijk coördinator.

BLOEMSCHIKKEN NAJAAR 2021
De bloemschikcommissie organiseert net als vorig jaar een cursus van
3 avonden voor onze bloemschikkers.
Helaas is in 2020 alleen de avond in september doorgegaan. De geplande
avonden in oktober en november zijn afgelast ivm Corona.
Ook zijn we van plan om in december een kerstworkshop te organiseren.
 
Wel zullen we naar verwachting nog een aantal regels moeten stellen zoals
voldoende afstand bewaren en een maximaal aantal deelnemers, maar in de
Klimroos moet dat wel lukken.
 
Ook 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 betaal-
de bedrag teruggestort.
 
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Wij hebben wederom gekozen voor de volgende opzet: er wordt één cursus
van 3 avonden gegeven in de vorm van workshops. De docent neemt alle
materialen mee. U moet zelf de gebruikelijke gereedschappen meenemen.
Iedere avond zal er een andere docent zijn, zodat er sprake is van een grote
diversiteit aan opdrachten, materialen, aanpak en stijl.
 
1ste cursusavond woensdag 22 september     door Lineke Hummel
2de cursusavond woensdag  27 oktober          door Aleida Goelema
3de cursusavond woensdag  24 november      door Ankie van der Zee
 
De cursus vindt plaats in de Klimroos, de Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer.
De kosten voor de cursus van 3 avonden inclusief koffie of thee zijn:
leden € 75,00 en niet-leden € 90,00. 
 
Aanmelding en betaling:
Aanmelding voor de cursus van 3 avonden voor 12 september mailen 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 0475230272 t.n.v. KMTP afd. Midden-Groningen.

 
KERSTWORKSHOP
In de eerste helft van december zullen we weer een kerstworkshop organiseren.
De opzet, datum, locatie en docent van de kerstworkshop gaan we nader uit-
werken als wij een beter zicht hebben op de dan geldende Coronamaatregelen.
Als u ideeën of suggesties heeft voor de kerstworkshop dan kunt u deze door-
geven aan Martien Vossen 06 25081369.
De informatie over de kerstworkshop zal eind oktober/begin november bekend
worden gemaakt aan de leden via een Nieuwsflits. Ook zal dan de informatie
worden opgenomen op onze website www.midden-groningen.groei.nl
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Perkpla te  uit eige  k ekerij 

Orga ische eststofe  

I ker akha del 

 

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 je geen bestuurslid wilt worden -
maar je wel wilt inzetten voor deze
activiteiten dan ben je zeer welkom.
 
Je kan informatie vragen of aanmel-
den bij Martien Vossen, voorzitter.
T 06 25 08 13 69

Festival Gardenista verplaatst naar 2022
De organisatie van Gardenista heeft besloten het groene festival te verplaatsen
naar mei 2022. Vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom het coronavirus
wordt het evenement uitgesteld naar volgend jaar. Gardenista zou van 22 t/m
26 september plaatsvinden op Buitenplaats den Alerdinck. Het evenement trekt
duizenden bezoekers van alle leeftijden uit het hele land en daarbuiten.
 
“Het is een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen, exposanten en de
deelnemers aan onze wedstrijden en de vele vrijwilligers die dit festival mogelijk
maken” aldus Wilma Walenberg van het landelijk bestuur Groei & Bloei. “In 2022
bestaat KMTP/Groei & Bloei 150 jaar, dus we gaan er alles aan doen om Gar-
denista dan een extra feestelijke tint te geven”. De volgende editie van het
groene festival Gardenista staat gepland voor 25 t/m 29 mei 2022.

Formulier opgave film het WAD 11 oktober 
 
1. Voornaam  ...........................................................................................
 
2. Achternaam  ........................................................................................

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

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

5. Lid van Groei & Bloei  
    O  Veendam
    O  Midden-Groningen

6. Komt u:
    O  alleen 
    O  samen met een huisgenoot, naam:  ...............................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Indien onbestelbaar retour: Achterdiep NZ 74 9611 BW Sappemeer

www.editoo.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:
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

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: vacant
info@midden-groningen.groei.nl
Leden: 
Mw. B. Tijsterman
tel.: 0598 32 65 82
Mw. A. van der Zee
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,  

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.

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
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