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

Nieuw elan bij Groei & Bloei Midden-Groningen!!!!
Nadat de activiteiten van onze afdeling door Corona 2 jaar op een laag pitje
hebben gestaan, zijn in 2022 weer de nodige activiteiten opgestart. De maan-
delijkse lezingen in Brandpunt worden weer redelijk bezocht; er is één cursus
bloemschikken geweest met 15 deelnemers; de Fair was een groot succes met
mooi weer, voldoende standhouders en activiteiten, en veel (2200) bezoekers.
Ook de Open tuinen estafette is weer volop gestart. In het weekend van 6 en 7
augustus waren in totaal 15 tuinen van onze afdeling open en mede door het
mooie weer zijn de tuinen goed bezocht.
De tuinreis naar Zeeland eind augustus met bijna 40 deelnemers is een groot
succes geworden na een zeer intensieve voorbereiding door het bestuur.
 
HET LIJKT WEL PRIMA TE GAAN MET DE AFDELING GROEI & BLOEI
MIDDEN-GRONINGEN MAAR DE WERKELIJKHEID IS TOCH ANDERS. 

•   Het bestuur is al lange tijd niet compleet. Er is geen coördinator voor de
communicatie en PR en de coördinator bloemschikken is nog vacant. Ook
wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te werven voor activiteiten.
Hierdoor komt er steeds meer op het bord van een paar bestuursleden te
liggen. Dit wordt nu extra nijpend omdat 2 bestuursleden zich niet herkies-
baar zullen stellen in februari 2023.

•   Om de leden uit Veendam en omstreken meer bij de afdeling te betrekken
zou ook de relatie met deze leden moeten worden versterkt en zouden
nieuwe initiatieven moeten worden opgezet.

•   Wij zouden ons meer moeten richten op de veranderingen die er gaande
zijn: klimaat, watertekort, milieuvriendelijk tuinieren, tegengaan van ver-
stening en samenwerking met andere organisaties.

•   Ook zouden wij ons meer moeten inspannen om nieuwe groepen te inte-
resseren voor de missie van Groei & Bloei en de vereniging te verjongen.

 
Voor deze opgaven is het van levensbelang dat er zich nieuwe bestuurs-
leden aanmelden om gezamenlijk de afdeling Midden-Groningen nieuw
elan te geven en te zorgen dat wij met een bloeiende vereniging ons 70
jarig bestaan kunnen vieren in 2031.
Martien Vossen, voorzitter 

september 2022



Activiteiten september
t/m januari 2023
vrijdag 9 september
Startbijeenkomst bloemschikken
in de Klimroos
 
dinsdag 20 september
Lezing door Els van Kooten
tuinieren in een veranderend klimaat
 
woensdag 28 september
Workshop bloemschikken
door Aleida Goelema
 
woensdag 19 oktober
Workshop bloemschikken
door Ankie van der Zee
 
dinsdag 25 oktober
Lezing door Philip Friskorn - de einde-
loze prairies van Noord Amerika
 
dinsdag 22 november
Lezing door Alie Stoffers - borderlezing
 
woensdag 23 november
Workshop bloemschikken
door Lineke Hummel
 
zaterdag 17 december
Kerstworkshop in Brandpunt
door Lineke Hummel
 
donderdag 19 januari
Lezing door Joop Verburg - tuinieren
in een nieuw perspectief

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
afd. Midden-Groningen
Mevr. A. Huising-Smid
Dhr. H. Velt
Mevr. H. Borghorst
Dhr. H. Heidekamp
Mevr. G.A. Eerden - Wigchering
Mevr. L.A. Ottens
Mevr. M. Zwet
Mevr. I. Jonkman-van Dijk
Mevr. W.T. Boom
Dhr. R.J. Vermue
Mevr. H. IJkema

Uiteraard zijn alle bijeenkomsten / workshops
onder voorbehoud en volgens de RIVM richtlijnen

STARTAVOND 9 SEPTEMBER IN DE KLIMROOS 
Na het succes van de vorige jaren 2019 en 2020 gaan we weer een startbijeen-
komst houden. Voor leden/bloemschikkers een mooie gelegenheid om weer bij
te praten en voor andere leden een mogelijkheid om kennis te maken met
bloemschikken.
Alle leden, maar in het bijzonder nieuwe leden en natuurlijk ook leden die door
verhuizing of opheffing afdeling bij onze afdeling zijn ingeschreven een mooie
gelegenheid om het bestuur te ontmoeten en informatie te krijgen over het
programma. Neem gerust een collega, kennis of buurman/-vrouw mee.
 
Met bloemen uit de pluktuin en ondersteuning van de docenten Ankie van der
Zee en Lineke Hummel kan je zelf een mooi boeket (laten) maken.
Datum              vrijdag 9 september van 18.30 tot 20.30 uur
Plaats               de Klimroos de Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer.
Kosten             €10.00 voor een mooi boeket en de koffie/thee is gratis.
Vooraf aanmelden per email wordt op prijs gesteld.
Ook niet-leden zijn van harte welkom om informatie te krijgen over de activitei-
ten van Groei & Bloei Midden-Groningen. Ook zij kunnen een boeket maken..
 
Bestuur en Bloemschikcommissie

Voorzitter Groei & Bloei geridderd
In de afgelopen 15 jaar heeft onze afdeling veel goede dingen gerealiseerd en
diverse nieuwe initiatieven ontplooid en samenwerking gezocht met andere
afdelingen en organisaties, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk.
Het bestuur heeft het initiatief genomen om mij, als voorzitter van de afdeling
Groei & Bloei Midden-Groningen, voor te dragen voor een koninklijke onder-
scheiding. Dit heeft ertoe geleid dat ik tot mijn grote verrassing en verbazing en
met enige schroom op 26 april de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje Nassau heb ontvangen.
 
Steeds ben ik mij ervan bewust dat deze erkenning voor mijn inzet vooral ook
een hommage is voor de inzet en goede samenwerking met bestuurs- en
commissieleden en andere organisaties.
Ik bedank hierbij de bestuursleden van onze afdeling, het rayon- en landelijk
bestuur, de directie van de Fraeylemaborg en het bestuur van het Woldwijck-
centrum, waar ik ook vele jaren voorzitter ben, voor deze waardering.
 
Martien Vossen, uw geridderde voorzitter
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Bankrekeningnummer
NL68 ABNA 0475 2302 72 
t.n.v. Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde
 
Dit is de oorspronkelijke en ook huidige
naam van Groei & Bloei, waarmee het
bankrekeningnummer is aangemaakt.

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

BLOEMSCHIKKEN NAJAAR 2022
Terugblik voorjaar 2022
In het voorjaar hadden zich 15 deelnemers opgegeven die in de Klimroos een
aantal mooie werkstukken hebben gemaakt zoals op de foto’s is te zien.
De workshop op locatie bij Linda Eising is vanwege te weinig deelnemers helaas
niet doorgegaan. Wel zijn onder leiding van Linda door een groep van 15 vrij-
willigers mooie bloemwerken gemaakt die het terrein van de Fraeylemaborg
hebben opgesierd tijdens de Fair. 
 
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Wij organiseren opnieuw één cursus van 3 avonden in de vorm van een
workshop met iedere avond een andere docent. De docent neemt meestal alle
materialen mee inclusief de ondergronden, maar kan ook vooraf aangeven om
zelf een ondergrond mee te nemen, b.v. een vaas of schaal waardoor andere
technieken en materialen kunnen worden gebruikt.
 
Data            woensdag 28 september     docent Aleida Goelema
                    woensdag 19 oktober          docent Ankie van der Zee
                    woensdag  23 november     docent Lineke Hummel
Locatie        de Klimroos, Vosholen 8,     9611 KR Sappemeer
Tijd              19.30 uur; eind rond 22.00 uur (om 19.15 staat de koffie klaar)
Kosten         voor leden € 87,50; niet-leden € 97,50
Opgave        voor 14 september door het invullen van het formulier
                    op de website www.midden-groningen.groei.nl
Betalen        voor 15 september op rekening
                    NL68 ABNA 0475230272 t.n.v. KMTP afd. Midden-Groningen

Vacature bloemschikken
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 coordi-
natie op zich wil nemen.
Voor informatie kan je contact opne-
men met de tijdelijk coördinator.

 
KERSTWORKSHOP of DO IT YOURSELF kerstpakket
De traditionele kerstworkshop wordt gegeven door Lineke Hummel.
 
Datum         zaterdag  17 december van 10.00 - ca 12.00 uur
Locatie        Brandpunt, Noorderstraat 27 9611 AA Sappemeer
Kosten         leden € 30,00; niet-leden € 40,00 inclusief koffie of thee
Opgave        voor 15 november door het invullen van het inschrijfformulier
                    op de website www.midden-groningen.groei.nl 
Betalen        voor 15 november op rekening NL68ABNA0475230272
                     t.n.v. KMTP afd. Midden-Groningen.
 
 
Ook kun je dit als een DO IT YOURSELF pakket bestellen. 
Ophalen op 17 december tussen 12.30 – 13.30 uur in het Brandpunt,
Voor opgave, kosten en betaling zie gegevens van de kerstworkshop.
 
Informatie telefonisch bij Martien Vossen 06 25081369
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 BESTUURSLEDEN GEVRAAGD
In de bestuursvergadering van juni hebben Gea Huininga en Alie Stoffers
aangegeven dat zij zich in februari 2023 niet meer herkiesbaar stellen.
Alie Stoffers is vanaf 2009 bestuurslid met als belangrijk aandachtspunt de
coördinatie van tuinactiviteiten. Alie  heeft zich in die jaren onder meer bezig
gehouden met tuinworkshops, organisatie van open tuinen en de open tuinen
estafette, mede organiseren van de Fair, reisleider van een aantal tuinbusreizen
en vooral een belangrijke vraagbaak en inspirator voor onze afdeling met een
uitgebreid netwerk o.a. door de lezingen die zij bij veel andere afdelingen gaf.
Gelukkig zijn diverse activiteiten overgenomen door andere bestuurs- of com-
missieleden zoals de Open Tuinencommissie en de Faircommissie.
 
Wij zoeken een nieuw bestuurslid die zich vooral wil bezig houden met de sti-
mulering en coördinatie van tuinactiviteiten.
 
Gea Huininga is vanaf 2016 secretaris van onze vereniging. Zij voert de cor-
respondentie van de afdeling (tegenwoordig bijna alleen email) en verzorgt de
agenda en verslagen van de bestuurs- en de jaarvergadering. Daarnaast orga-
niseert Gea de lezingen en is de coördinator van de info stand van Groei & Bloei
onder meer bij de Fair, Kom in de Kas en de Noordelijke kwekerijdagen.
 
Wij zoeken een secretaris die in ieder geval de agenda en verslagen van de
vergaderingen opstelt en de ingekomen email zelf behandelt of doorstuurt naar
andere bestuursleden voor afhandeling.
De andere taken van Gea kunnen door de secretaris worden vervuld, maar
kunnen ook aan andere bestuursleden worden toegedeeld.

Al lange tijd zijn wij op zoek naar iemand die de Communicatie en PR wil
verzorgen. Dit kan een bestuurslid zijn, maar je mag deze taak ook op je nemen
zonder deel uit te maken van het bestuur.
 
Heb je belangstelling voor een van deze functies, neem dan contact op met de
voorzitter of een van de bestuursleden.
 
Ook mag je met alle plezier een bestuursvergadering bijwonen om kennis te
maken met het bestuur en de manier waarop wij functioneren.

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

Els van Kooten: Tuinieren in veranderend klimaat
Dinsdag 20 september
 
Over klimaatveranderingen en wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde te beperken is al veel geschreven.
Planten en dieren reageren verschillend op deze veranderingen.  Hierdoor ontstaan problemen, zoals bloemen die al
bloeien als er nog geen bijen zijn en vogeltjes die een nestje bouwen als er nog geen rupsen zijn.  De biodiversiteit gaat
hierdoor achteruit. Hiermee samen hangt de toename van bepaalde (schadelijke ) insecten als gevolg van opwarming.
Wat wij zelf kunnen doen in onze tuin om de schade te beperken en ermee om te leren gaan, daarover gaat de lezing
van Els van Kooten. Zij zal ingaan op welke planten hierbij passen, en eventuele aanpassingen in onze tuin.
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Lezing door Philip Friskorn: Eindeloze prairie
 
Dinsdag 25 oktober
 
Het Midden-Westen van Noord Amerika
 
In deze lezing neem ik u mee naar Noord-Amerika. Het grootste deel van de
oorspronkelijke Tallgrass Prairie is in de laatste twee eeuwen in cultuur gebracht
en bewoond geraakt. Toch is er nog het nodige over en wat er over is zal ook
prairie blijven. Oorspronkelijke onaangetaste prairies met grassoorten als
Indian Grass en Big Bluestem zijn er nog.
 
De Tallgrass Prairie van het Midden Westen van Noord Amerika wordt door-
sneden door de rivier de Missouri. Vele kleinere zijrivieren van de Missouri
kenmerken het landschap en hebben vochtige dalen in de droge prairie uitge-
slepen. Het planten- en dierenleven is er hoogst interessant.  Zoogdieren, vo-
gels, insecten, vlinders en reptielen vinden rust en beschutting tussen het on-
doordringbare hoge gras op de prairie en in de bossen van de vochtige rivier-
dalen.
 
De vele prairieplanten, die als cultivar in onze tuinen te vinden zijn, geven in de
herfst zaden die tot ver in het voorjaar als voedsel dienen voor dieren. Prachti-
ge spechten leven in de oude eiken in de dalen en zoeken voedsel op de
prairie. Op kale heuveltoppen voeren vroeg in april de hanen van het Groot
Prairiehoen hun balts op.

Foto's op achterzijde en de 2 kleine op
de pagina hiernaast zijn ook van Philip
Friskorn

 

Groei & Bloei Midden-Groningen   digitale nieuwsbrief 
 

Aan de leden,  
Wij zenden u 2 keer per jaar een nieuwsbrief per post met daarin het programma voor  
het komende half jaar.  
Naast deze nieuwsbrief, verzenden wij regelmatig een digitale nieuwsflits als herinnering  
voor de lezingen of info over andere activiteiten.  
 

Wij sturen op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt ook een email aan alle leden 

die in ons emailbestand zijn opgenomen.  
Als u geen bericht ontvangt dan hebben wij uw emailadres niet in ons bestand. 
 

Wij stellen het zeer op prijs als u uw emailadres aan ons doorgeeft. 
Wij kunnen u dan goed op de hoogte houden van alle activiteiten. 
  
Dit is eenvoudig te regelen door naar onze website te gaan  
www.midden-groningen.groei.nl en bovenaan de pagina klikken op  
‘aanmelden nieuwsbrief’ en het formulier in te vullen.  
 

Ook kan u een bericht sturen aan ons emailadres info@midden-groningen.groei.nl 
met de vraag om uw emailadres toe te voegen aan het bestand. 
 

Heeft u geen computer of tablet of heeft u hulp nodig bij het invullen of andere vragen??? 
neem dan contact op met Martien Vossen 06 25081369 

 

OPEN TUINEN 2023
In augustus hebben 15 enthousiaste
tuineigenaren hun tuin opengesteld
voor bezoekers. Mede door het mooie
weer was er ruime belangstelling voor
de verschillende tuinen. Vele uren
tuinarbeid - bezig zijn met bodem,
planten, water en gewenste en onge-
wenste diertjes - oogstten vaak lof.
 
Ook in 2023 zal onze afdeling weer de
nodige tuinen op laten nemen in de
gids van de Open Tuinen Estafette
Groningen. Deze keer is de start van
de estafette bij de afdeling Midden
Groningen en zullen onze tuinen geo-
pend zijn tijdens het pinksterweekend
30 en 31 mei en 1 juni.  
 
De tuinen die bekend zijn krijgen vroeg
in 2023 de vraag of zij meedoen met
het open tuinen weekend.
En voor iedereen geldt wil je (weer)
meedoen dan mag je je al opgeven en
met mij contact opnemen.
Aly Kremer, coordinator open tuinen. 
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Joop Verburg: tuinieren in een nieuw perspectief
Donderdag 19 januari
Lezing over planten en insecten.
 
Planten zijn afhankelijk van dieren en dieren van planten. Overal in de natuur
zie je dat. Vooral bij insecten is dat heel duidelijk. Maar hoe complex de verhou-
dingen zijn, daar weten nog lang niet alles van.
 
Het is wel geweldig om rond te kijken in de natuur en te zien wat er gebeurt.
Insecten zorgen voor bestuiving van planten en verspeiding van de zaden en
planten leveren voedsel aan insecten. Dat gaat niet alleen om nectar en stuif-
meel, want veel insecten of hun voorstadia leven van bladeren of vruchten of
plantensappen. Planten en bomen zijn ook plaatsen waar insecten zich kunnen
verbergen.
 
Joop Verburg kijkt veel rond, maakt veel foto's en laat zien hoe mooi, hoe ge-
compliceerd en hoe fascinerend die wereld is. Intussen is de bedreiging van de
natuur overal te zien. Wat kunnen we in onze eigen omgeving doen aan een
beter evenwicht? Joop Verburg is voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde,
is inmiddels met pensioen en hij doet veel onderzoek in de natuur.

Alie Stoffers: Borderlezing
Dinsdag 22 november
 
Bijna elke tuinier wil in elk geval één mooie border, maar hoe pak je dit aan?
Met een aantal praktische tips is het jaar na jaar verplanten misschien iets te
verminderen….
Aan de hand van veel beeldmateriaal gaan we een aantal zaken de revue laten
passeren:
- Type beplanting bepaalt voor een groot deel het onderhoud.
- Grondsoort, zuur of kalkrijk, zon-schaduw beplanting, de sfeer van de
  beplanting.
- Inplanten op schaal.
- Tuinieren op kleur, en hoe dan?
- Wat is het effect van de zon op deze kleuren.
- Wat is een goede duo-beplanting?
- Hoe passen we zomer- en voorjaarsbollen toe?
- Wil je bloei het jaar door of kies je voor een “piek periode” met een echt
  wauw-effect?
- “Ingrediënten” noodzakelijk voor een mooie border.
- Wintergroen en winterstructuur.
- Toepassing van knollen en éénjarigen, en nog veel meer.
En we zien enorm veel borders in binnen- en buitenland voorbij komen.
Geïnspireerd naar huis!

Foto's bron: de Tuinerie

Tuinreis Zeeland
Vrijdagmorgen 26 augustus gaan 38
tuinliefhebbers van onze en andere
afdelingen met Alie Stoffers als reis-
gids naar tuinen in Zeeland.
Op dat moment ligt deze nieuwsbrief
al bij de drukker. Wij kunnen dus nog
geen verslag doen van deze reis.
 
Wij verwachten dat het een boeiende
en gezellige reis zal worden met het
bezoek aan een paar mooie tuinen. Zie
de foto's die eerder van deze tuinen
zijn gemaakt. 
Een verslag van de reis zullen wij de
leden toesturen per email.
 
Martien Vossen reis coordinator

tuin Tielens en Tielens
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Perkpla te  uit eige  k ekerij 

Orga ische eststofe  

I ker akha del 

 

De Kleine Plantage
Vrijdagmiddag 1 juli om half vijf toog een afvaardiging van de besturen van de
afdelingen in ons rayon naar de Kleine Plantage. Het was de een na laatste dag
dat de kwekerij van Fleur van Zonneveld en Eric Spruyt nog open was.
Dit wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom was ook  Frank Naber,
de voorzitter van het Landelijk Bestuur van Groei & Bloei aanwezig, om hen te
bedanken voor hun inzet in de afgelopen 40 jaar.

"Een groot deel van deze tijd is deze kwekerij een begrip geweest voor vele
tuinliefhebbers. Alhoewel zij de kwekerij als “kleinschalig” omschrijven is hun
bekendheid groot. Gelet op de vele publicaties over hun kwekerij en hun visie
op tuinieren is de betekenis en uitstraling aanzienlijk geweest. Daarmee hebben
zij meerdere generaties van tuiniers, waaronder vele leden van Groei en Bloei
geïnspireerd gebruik te gaan maken van nieuwe (soorten) planten. 
De naamsbekendheid is zo groot geworden dat veel van de tuinreizen van af-
delingen en tuinclubs die naar het Noorden gingen “de Kleine Plantage” aande-
den om te genieten van de showtuinen en het brede en bijzondere assortiment
aan planten"
en 
"Door hun inzet, vernieuwende activiteiten, ontwikkeling van nieuwe en verede-
ling van bestaande planten en het voeren van een breed sortiment vaste
planten en éénjarigen hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de
vernieuwing van de tuincultuur in Nederland."
 
Dit werd bekrachtigd met het voorlezen van de oorkonde en het opspelden van
het gouden insigne bij Fleur en Eric door Frank Naber.

In Goede Aarde
                            Hidden Garden
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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

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

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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