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2022 JAAR MET BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
Het bestuur van Groei & Bloei Midden-Groningen wenst haar leden in MiddenGroningen en Veendam het allerbeste voor 2022. Wij hopen dat ieder in goede
gezondheid kan genieten van de landelijke en afdelings activiteiten.
De lezingen starten naar verwachting vanaf februari. De aanvangstijd is vanaf
nu om 19.30 uur. Voorlopig wordt bij de entree een bedrag van € 5,00 gevraagd
voor de consumpties en één lot.
Ook het bloemschikken start met een cursus van 3 avonden en een workshop
bij Linda Eising in Hooghalen. Opgave bij voorkeur via het inschrijfformulier dat
op de website van www.midden-groningen.groei.nl is te vinden.

Algemeen
De Groei & Bloei lezingen worden
gegeven in 'Brandpunt', Noorderstraat 27, 9611 AA Sappemeer.
Alle avonden beginnen om 19.30
uur en de zaal is een half uur van te
voren open voor publiek. Voor aanvang 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,--.

Onze vereniging bestaat 150 jaar. In de vorige nieuwsbrief is de geschiedenis
van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde kort beschreven.
In de loop van dit jaar zal daar nog verder aandacht aan worden besteed.
Festival Gardenista zal van 25 t/m 29 mei 2022 op de buitenplaats den Alerdinck worden gehouden. Dit ligt bij Laag Zuthem ten oosten van Zwolle en is
voor ons gemakkelijk te bereiken.
Ook wordt dit jaar van 14 april t/m 9 oktober de Floriade gehouden in Almere.
Op deze internationale tentoonstelling zal ook Groei & Bloei aanwezig zijn.
De voorbereidingen voor de Fair Groei & Bloei op Fraeylema op 2de paasdag
18 april zijn gestart. Ook de Open Tuinen Estafette Groningen wordt weer
georganiseerd. De data voor onze afdeling zaterdag 6 en zondag 7 augustus.
Regelmatig sturen wij naar onze leden een Nieuwsflits waarin we u herinneren
aan de activiteiten of nieuwe activiteiten aankondigen. Wij zouden graag de
emailadressen van alle leden hebben zodat wij iedereen met een nieuwsflits
kunnen bereiken. Heeft u op 23 december onze kerst- en nieuwjaarswens
ontvangen dan zit u in de verzendlijst en hoeft u niets te doen. Heeft u geen
wens ontvangen, stuur een email naar info@midden-groningen.groei.nl of klik
op "aanmelden nieuwsbrief" op de website www.midden-groningen.groei.nl
Namens het bestuur, Martien Vossen, voorzitter

Activiteiten januari t/m
juni 2022
De activiteiten voor januari zijn
geannuleerd
dinsdag 1 februari
Lezing door Marijke Akerboom - diervriendelijk tuinieren
woensdag 9 februari
Workshop bloemschikken door Aleida
Goelema
donderdag 24 februari
Jaarvergadering en aansluitend lezing
door Wilco van der Laan (natuurfotograaf) - de natuur in beeld
woensdag 2 maart
Workshop bloemschikken door Lineke
Hummel
zaterdag 19 maart
Voorjaarsworkshop bloemschikken door
Linda Eising
dinsdag 22 maart
Lezing door Alie Stoffers - mooi
moestuinieren
woensdag 6 april
Workshop bloemschikken door Ankie
van der Zee
maandag 18 april
Tuin en Lifestyle Fair Groei en Bloei op
Fraeylema
donderdag 28 april
Lezing door Brian Kabbes - nieuwe
vaste planten

Uiteraard zijn alle bijeenkomsten / workshops
onder voorbehoud en volgens de RIVM richtlijnen
Voorjaarsprogramma Bloemschikken
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Zelfde opzet als afgelopen periode dwz cursus van 3 avonden door verschillende docenten.
De docent neemt meestal alle materialen mee inclusief de ondergronden, maar
kan ook vooraf aangeven om zelf een ondergrond mee te nemen, bv een vaas
of schaal waardoor andere technieken en materialen kunnen worden gebruikt
Locatie
Data

de Klimroos, Vosholen 8, 9611 KR Sappemeer
woensdag 9 februari
docent Aleida Goelema
woensdag 2 maart
docent Lineke Hummel
woensdag 6 april
docent Ankie van der Zee
Prijs
voor leden € 87,50, niet-leden € 97,50; betaling voor 29 januari
Inschrijving voor 29 januari door invulling van inschrijfformulier, mailen naar
info@midden-groningen.groei.nl of bellen met Martien Vossen 06 25081369
VOORJAARSWORKSHOP OP LOCATIE
Linda Eising van Flora Projects is al vele keren bij ons geweest voor een
workshop of voor de aankleding van de Fair. Zij heeft een prachtige studio in
Hooghalen en wil ons hier een inspirerende workshop geven.
Datum
zaterdag 19 maart van 10.00 -12.30 uur
Locatie
Hoofdstraat 24, Hooghalen
Thema
nader te bepalen
Prijs
leden € 30,-- niet-leden € 40,-Inschrijving en betaling voor 22 februari door invullen van het inschrijfformulier.

Bloemschikcommissie
coordinator tijdelijk:
- Martien Vossen
06 25081369
commissieleden:
- Bea Tijsterman
- Nannie Kerdijk
- Ankie van der Zee

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
afd. Midden-Groningen
Als 1e alle leden die overgekomen zijn
van de afdeling Groei & Bloei Veendam, en daarna nog niet eerder
genoemden
Mevr. J.H.J.M. Rockland
Mevr. H. de Jager-Bruinsma
Mevr. M. Nijburg
Mevr. M. Bos
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VACATURE
De Bloemschikcommissie bestaat op
dit moment uit 3 personen.
Tijdelijk neemt Martien Vossen de
coördinatie van de commissie waar.
Wij zijn op zoek naar versterking van
de commissie, bij voorkeur iemand die
organisatorische zaken en de coordinatie op zich wil nemen.
Voor informatie kan je contact opnemen met de tijdelijk coördinator.

06 20068233
06 15588376
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, waarmee het bankrekeningnummer is aangemaakt.

Marijke Akerboom: Diervriendelijk tuinieren
Dinsdag 1 februari
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.

OPEN TUINEN 2022

Lezing door Alie Stoffers: Mooi Moestuinieren

De data zijn:
- landelijk
zaterdag 18 en zondag 19 juni
- Midden-Groningen
zaterdag 6 en zondag 7 augustus.
Het zou fijn zijn als er nieuwe tuinen
mee willen doen. Deelname is de eerst
keer spannend, maar geeft veel inspiratie en is bovendien erg gezellig.
Waag de stap eens en geef je vóór 22
januari op voor één (de) dag(en). Dit
kan per e-mail dewoldtuin@gmail.com
Heb je vragen, neem contact op met
Aly Kremer 06-29236780,
coördinator Open Tuinen Commissie.

dinsdag 22 maart
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.
Maar ook praktisch, inclusief gedetailleerde informatie over de te verbouwen
groentes en ook fruit. Wat is arbeidsintensief en wat minder, wel eens gehoord
van vaste groentes en wat eten we in de winter?
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JAARVERGADERING

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN IN 2021

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

Ook in 2021 moesten we, net als in 2020, weer dealen met het Corona virus.
Nadat in het voorjaar alle activiteiten waren afgelast, begonnen we in september
weer met frisse moed. Helaas was het maar van korte duur, in november moest
weer alles worden afgeblazen vanwege de strengere Corona maatregelen.
In dit verslag de activiteiten die nog wel zijn doorgegaan.

Datum: 24 februari
Tijd:
19.30 uur
Plaats: 'Brandpunt'
Noorderstraat 27 Sappemeer
AGENDA
- Opening
- Ingekomen stukken
- Verslag jaarvergadering d.d.
12 februari 2019
- Jaaroverzicht 2020 en 2021
- Financieel overzicht 2020 en 2021
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuw lid kascommissie
- Landelijke ontwikkelingen
- Afdeling Midden-Groningen e.o.
ontwikkelingen en activiteiten
- Bestuur, verkiezing en commissies
- Rondvraag
- Sluiting

Bestuur.
In 2021 bestond het bestuur uit:
Martien Vossen
voorzitter.
Johanna Kloosterhuis
penningmeester, ledenadministratie.
Gea Huininga
secretaris, coördinator diverse activiteiten.
Ewold Munstra
speciale projecten.
Alie Stoffers
coördinator tuinactiviteiten.
Verder zijn er nog een aantal leden actief in commissies, zoals bij het bloemschikken, tuinclub, Open Tuinen Estafette en de Fair op Fraeylema.
De website wordt verzorgd door Piet Bakker.
De functies van coördinator bloemschikken en communicatie/PR zijn vacant en
worden tijdelijk waargenomen door de voorzitter en penningmeester.
Ledenaantal.
Het ledenaantal op 1 januari 2021 was 152, eind 2021 stond de teller op 207
leden.
Deze grote aanwas komt door het opheffen van de afdeling Veendam.
Lezingen.
In 2021 zijn er slechts 2 lezingen doorgegaan:
- 16 september: nazomeren in de herfst door Rense Renkema met 29 bezoekers.
- 19 oktober : bomen en planten, geschikt voor onze tuinen door Wiecher
Huisman, 33 bezoekers.

Bloemschikken.
Van de drie geplande workshops zijn er twee doorgegaan,
- 22 september onder leiding van Lineke Hummel met 17 deelnemers.
- 27 oktober onder leiding van Aleida Goelema met 20 deelnemers.
De geplande workshop in november onder leiding van Ankie van der Zee moest
helaas worden afgelast. Ook de Kerstworkshop door en bij Aleida Goelema ging
niet door. Deze is vervangen door een DIY pakket met handleiding, samengesteld door Lineke Hummel.
Besturendag/Rayon.
Tijdens de jaarlijkse besturendag van Rayon Groningen op 18 september j.l. in
de Heemtuin in Muntendam werd afscheid genomen van de bestuursleden van
afdeling Veendam. Drie van de bestuursleden kregen een onderscheiding opgespeld door Wilma Walenberg van het Landelijk Bestuur voor hun jarenlange
inzet voor de vereniging.
Binnen het Rayon Groningen bestaat een goede samenwerking tussen de afdelingen. Vergaderingen en gezamenlijke activiteiten verlopen altijd in een
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prettige sfeer.
Open Tuinen Estafette.
Tijdens het Open Tuinen Weekend, samen met afdeling Veendam, op 3 en 4
juli, en het Landelijk Open Tuinen Weekend hebben de geopende tuinen flink
wat enthousiaste bezoekers getrokken.
De tuinen en openingsdagen zijn te vinden op www.opentuinenestafettegroningen.nl en in de mooie gids die elk jaar uitkomt.

Jubileum.
In 2021 vierden we ons 60 jarig jubileum, evenals afdeling Veendam. Dit wilden
we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hebben we iets georganiseerd
voor de leden van beide afdelingen. We hebben gekozen voor de filmvoorstelling “Het Wad, overleven op de grens van water en land” van Ruben Smit. Deze
prachtige film hebben we, samen met ruim 100 leden, bekeken in de comfortabele stoelen van Vue Cinema in Hoogezand.
Tot slot.
Kijk ook eens op de website www.midden-groningen.groei.nl. Hier vind je alle
activiteiten en kun je de foto’s bekijken die gemaakt zijn van de diverse activiteiten.
Op de website www.rayon-groningen.groei.nl staan alle activiteiten van de 6
afdelingen van het rayon Groningen.
December 2021.
Gea Huininga, secretaris.

Vacature bestuurlid
Graag zouden wij het bestuur uitbreiden met een lid coördinator Communicatie en PR.
Dit houdt onder meer in samen met
de andere bestuurs- en commissieleden zorg dragen voor:
* communicatie naar media
* de productie van de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen
* aanleveren van informatie voor de
website
* inzet van sociale media
Belangstelling voor, kennis van en
ervaring met moderne communicatiemiddelen 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 aanmelden bij Martien Vossen, voorzitter.
T 06 25 08 13 69
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Verslag Jaarvergadering 2020
Het verslag van de Jaarvergadering 2020 heeft al in onze nieuwsbrief van januari 2021 gestaan.
Helaas is de Algemene Ledenvergadering in februari niet doorgegaan. Omdat
we dit jaar voor een herkansing gaan, plaatsen we toch nog weer het verslag
zodat ieder weer even op de hoogte is en we goed met de Algemene Ledenvergadering van start kunnen.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Groei & Bloei afd. Midden-Groningen.
Gehouden op 11 februari 2020. Locatie Zalencentrum “Brandpunt” te
Sappemeer. 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 bezoekers en een Kerstworkshop met 24 deelnemers.
In juni deden 7 tuinen van onze afdeling mee aan het Nationale Open Tuinenweekend. 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 ontwikkelen 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 inkomsten 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 voldoende, 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.
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.
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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 verschillende 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 organiseren 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 bloemschikstand 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, kinderactiviteiten 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.

Gardenista 25 - 29 mei 2022
Gardenista festival voorjaar 2022
Helaas heeft het Landelijk bestuur van Groei & Bloei moeten besluiten om
Gardenista te verplaatsen naar 2022. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende
onzekerheid rondom het coronavirus. Het festival zou eind september plaatsvinden en wordt verplaatst naar 25 t/m 29 mei 2022.
Het evenement trekt duizenden bezoekers van alle leeftijden uit het hele land
en daarbuiten.
In 2022 bestaat KMTP/Groei & Bloei 150 jaar, dus we gaan er alles aan doen
om Gardenista dan een extra feestelijke tint te geven.
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Brian Kabbes 28 april, nieuwe vaste planten
Het tuinplantensortiment is de laatste jaren danig in beweging. De vaste planten
zijn hierop geen uitzondering. Vele nieuwe soorten en rassen worden op ons
losgelaten. Toch blijken dit niet altijd de beloofde verbeteringen te zijn. En
daarom zijn wij gestart met een lezingsprogramma om dit duidelijk te maken.
Het programma bestaat uit een inleiding, een korte beschrijving van onze
kwekerij, gevolgd door een uitgebreide voorstelling van het nieuwe sortiment
en de wijze waarop wij dit verkrijgen. Ter afsluiting van het eerste uur maken
wij met zijn allen aan de hand van dia’s een wandeling door het jaar. Na de
pauze zullen een aantal plantenportretten de revue passeren. Het gaat hierbij
om planten kriskras uit het sortiment, waarover om welke reden dan ook iets
opmerkelijks te vertellen valt.

DOE JE MET ONS MEE

De conclusie van dit programma zal blijken te zijn, dat wanneer men bewust
kiest voor een bepaalde plant op een bepaalde plaats, het mogelijk zal zijn het
meeste plezier van een vierkante meter tuin te behalen.
Afhankelijk van de datum zullen wij enige planten voor de verkoop mee
brengen.
Het stellen van vragen is tijdens het gehele programma mogelijk.
De duur van het programma is ongeveer twee maal 50 minuten, onderbroken
door een pauze.

Onze afdeling organiseert verschillende activiteiten en presenteert
zich bij speciale gelegenheden.
- Stand bij Kom in de Kas
- Fair Groei & Bloei op Fraeylema
- Ondersteuning Voedselpark
- Stand Noordelijke kwekerijdagen
- Acties ledenwerving
- Nieuwe activiteiten.
Graag zetten we een pool op van
leden die bereid zijn om zich hiervoor af en toe in te zetten.
Op de website plaatsen wij een formulier waar je je kunt opgeven voor
welke werkzaamheden wij een beroep op je kunnen doen. Ook leden
uit Veendam e.o. nodigen wij speciaal uit om zich op te geven.

Wilco van der Laan 24 februari, de natuur in beeld
Op een dag in mei 2014 kwam ik tijdens een wandeling in het nieuwe natuurgebied ’t Roegwold een prachtig blauw gekleurd vogeltje tegen. Ik dacht dat het
vogeltje ontsnapt was uit een volière maar niets was minder waar. Het bleek
een Blauwborst vrouw te zijn die op amper 2 meter bij me vandaan op een
paaltje ging zitten poseren. Helemaal bevangen door bewondering pakte ik mijn
digitale camera die ik van mijn moeder te leen had gekregen en kon een hele
mooie serie maken van deze vogel.
Naar aanleiding van deze persoonlijke ervaring heb ik een diepgewortelde
passie ontwikkeld voor natuurfotografie. Tijdens de lezing die ik mag geven op
24 februari wil ik de bezoekers deelgenoot laten zijn van mijn verwondering over
de natuur in ’t Roegwold en een stukje bewustwording creëren welke bestaande en voor het gebied nieuwe diersoorten er allemaal bij ons om de hoek wonen.
Naast dat ik iets vertel over mijn persoonlijke reis als beginnend fotograaf neem
ik de kijk- en luisteraars mee op een reis door de deelgebieden van het nieuwe
natuurgebied ’t Roegwold, waarvan ik de ontwikkeling vanaf de beginjaren
nauwgezet heb gevolgd.
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Orga ische

Perkpla te uit eige k ekerij

eststofe

I ker akha del

Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is
Almere een half jaar lang het podium
voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema
‘Growing Green Cities’.
In het 60 hectare grote Floriade-park
ontdek je groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die
onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen,
voeding, gezondheid en energie.
Informatie: https://floriade.com/nl/
Er zijn geen plannen om vanuit onze
afdeling een reis te organiseren. De
bereikbaarheid met de auto of met
openbaar vervoer is zo goed dat dit
weinig voordelen geeft.
Groei & Bloei landelijk staat met een
stand op deze Floriade.
Kabelbaan
Zweef hoog boven het Floriade-park in
de kabelbaan en maak kennis met dit
groene vervoersmiddel van de toekomst. Onderweg geniet je van een
prachtig uitzicht over het Floriade-park
vanaf 35 meter hoogte.

Een uitgebreid assortiment voor de tuin:
*Tuinzaden: groentezaden, bonen, kruidenzaden,
bloemzaden, bloemzaadmengsels, graszaad,
biologische groentezaden (de tuinzaden zijn vanaf
februari weer verkrijgbaar, vraag naar onze zaadcatalogus)

*Pootgoed: pootaardappelen, pootsjalotten en
plantuien (vanaf medio maart)

*Planten: groenteplanten (vanaf ± medio maart)
veel eenjarige voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers

*Meststoffen: kunstmest, tuinkalk, organische
meststoffen, biologische meststoffen, koemest,
kippenmest, potgrond, bemeste tuinaarde

*Benodigdheden: gewasbescherming, vliesdoek,
tuinnetten, turfpotjes, bonenstokken, klompen, …
Bezoek onze winkel of kijk op onze website:
www.vanderwal-sappemeer.nl

Kees de Haanstraat 31
9611 HR Sappemeer
Tel: 0598 - 39 28 96

Sinds 1938
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www.editoo.nl

Digitale nieuwsflits
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

COLOFON
Groei & Bloei afdeling
Midden-Groningen
(voorheen Hoogezand-Sappemeer
en nu ook samen met de afdeling
Veendam)

Secretaris:
Mw. G. Huininga
T: 0598 42 28 39
E: info@midden-groningen.groei.nl

Secretariaat: Mw. G. Huininga
Hoofdweg 5, 9619 PA Froombosch

Penningmeester:
Mw. J.J. Kloosterhuis
T: 0598 39 73 14
E: johanna@kloosterhuis.info

Bankrekeningnummer
NL68 ABNA 0475 2302 72 t.n.v.
Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde
te Hoogezand-Sappemeer

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
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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

Blijf op de hoogte van onze activiteiten 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

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

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,

