
Midden-Groningen

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.
Bij binnenkomst wordt deze dan
samen met het pauze drankje afge-
rekend voor € 4,--.
In de pauze worden er lootjes ver-
kocht voor de verloting.
 
Lezingen zelf zijn voor leden gratis.
Niet-leden betalen per avond € 3,--.

Inhoud
- van het bestuur
- programma januari t/m juni 2023
- diverse lezingen
- workshops bloemschikken
- cursussen bloemschikken
- diverse activiteiten
- welkom nieuwe leden
- advertenties
- samenstelling bestuur / commissies
- colofon

NIEUWSBRIEF winter
januari 2023

Bestuursleden gevraagd - bestuursleden gevonden
De oproep in de nieuwsbrief van september om onze afdeling een nieuw elan
te geven heeft succes gehad. Twee leden hebben zich gemeld om de vacatures
die door het aftreden van Alie Stoffers en Gea Huininga ontstaan op te vullen.
Corrie Smid-Vos heeft zich aangemeld als beoogd secretaris en Nienke te
Velde wil in het bestuur plaatsnemen. In de nieuwsbrief stellen zij zich voor,
benoemen hun kwaliteiten en geven zij hun motieven om zich in te zetten voor
onze vereniging. Wij dragen beide personen graag voor aan de ledenvergade-
ring om hen te benoemen.
Het bestuur kan melden dat Marjan Vos bloemschikcoördinator is geworden.
 
Met het bestuur in de nieuwe samenstelling zullen wij nagaan wat er verder
nodig is om de opgaven die in de vorige nieuwsbrief zijn genoemd te realiseren:
-  Leden uit Veendam e.o. meer betrekken bij de activiteiten van de vereniging
-  Aandacht voor klimaat, milieuvriendelijk tuinieren en tegengaan van verstening
-  Samenwerken met andere organisaties zoals Voedselpark, zadenbibliotheek.
-  Nieuwe groepen en vooral ook jongeren interesseren voor Groei & Bloei
Hiervoor zullen wij de huidige opzet met commissies en hun samenstelling
evalueren en zo nodig aanpassen. Wij zullen nagaan of we nieuwe initiatieven
moeten nemen en andere activiteiten moeten opzetten.
Ook zullen wij ons gaan beraden welke communicatiemiddelen we kunnen gaan
inzetten en of we meer gebruik kunnen maken van de digitale media.
 
Om onze vereniging een nieuwe elan te geven zal het bestuur voorzetten geven,
maar wij willen dit graag met een groot aantal leden bespreken.
Immers de leden zullen zich hiervoor moeten inzetten,
-  door deel te nemen aan de voorgestelde activiteiten,
-  als vrijwilliger een keer mee te draaien b.v. bij de Fair, kinderactiviteiten,
-  door actief te zijn in één van de commissies.
Graag roepen wij onze leden op om ideeën aan te dragen en/of zich als vrijwil-
liger voor activiteiten aan te melden om een bloeiende vereniging te blijven.
 
Tot slot wenst het bestuur alle leden een goed en gezond 2023 toe.
Martien Vossen, voorzitter 

januari 2023



Activiteiten januari t/m
juni 2023
donderdag 19 januari
Lezing door Joop Verburg
tuinieren in een nieuw perspectief,
over insecten
 
woensdag 25 januari
Workshop bloemschikken door Aleida
Goelema
 
woensdag 22 februari
Workshop bloemschikken door Ankie
van der Zee
 
donderdag 23 februari
Jaarvergadering en lezing door Jan
Menzinga over polders, orchideeën-
hoeve en lentebeelden
 
donderdag 23 maart
Lezing door Esther van der Velde, de
pluktuin
 
woensdag 29 maart
Workshop bloemschikken door Lineke
Hummel
 
maandag 10 april 2e Paasdag 
Fair Groei & Bloei op Fraeylemaborg
 
dinsdag 18 april
Lezing door Heilien Tonckens over
stinzenplanten

Nieuwe leden die wij
mogen verwelkomen bij
afd. Midden-Groningen
A. van Wezel-Valk
J.E.H. Moorlag-Pier
P. Hoogerman
P. Dirksen
S. Broersma
M. Lamberts-Vonk
H. Straatsma-Benes
C. den Rooien
E. Posthuma

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

Lezing Jan Menzinga
Na de pauze van de jaarvergadering
op donderdag 23 februari laat Jan
Menzinga ons mooie (3D) beelden
zien over de Kropswolderbuitenpolder
en Westerbroekstermadepolder.
Ook de Orchideeënhoeve in Luttel-
geest komt voorbij, evenals mooie
lentebeelden.
Jan gaat ons ook nog iets vertellen
over nachtvlinders.
 
Dus een zeer gevarieerde lezing met
veel mooie plaatjes.

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.

Kruiskruidzandbij op Jacobskruiskruid

Bonte bessenvlinder

Sint-Jacobsvlinder

Hagedoornvlinder
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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:
- Marjan Vos               06 27285356
 
commissieleden:
- Bea Tijsterman         06 20068233
- Nannie Kerdijk          06 15588376
- Ankie van der Zee      06 15123901
ondersteuning commissie:
- Martien Vossen         06 25081369
 
info@midden-groningen.groei.nl

BLOEMSCHIKKEN VOORJAAR 2023
Terugblik najaar 2022
19 deelnemers hebben in de nieuw ingerichte ruimtes van de Klimroos een
aantal mooie werkstukken gemaakt onder begeleiding van onze 3 bloemschik-
docenten. Het enthousiasme van de groep met verschillende nieuwe deelne-
mers was weer groot en de resultaten divers hoewel ieder dezelfde materialen
kreeg. Zie de foto’s.
Ook de kerstworkshop annex DIY kerststuk was een succes met 20 deelnemers.
Lineke Hummel gaf de deelnemers de keuze uit een guirlande of kerststuk op
vaas.
 
CURSUS BLOEMSCHIKKEN
Wij organiseren weer één cursus van 3 avonden in de vorm van een workshop.
Iedere avond is er een andere docent, zodat er sprake is van een grote diver-
siteit aan opdrachten, materialen, aanpak en stijl.
De docent neemt in de meeste gevallen alle materialen inclusief de ondergron-
den mee, maar zij kan ook vragen om zelf een ondergrond mee te nemen, b.v.
een vaas of schaal die dan als basis dient voor het bloemstuk. Dit geeft moge-
lijkheden om andere technieken en materialen toe te passen.
Wel moet je zelf de gebruikelijke gereedschappen meenemen.
 
Data:
1ste avond     woensdag 25 januari                door Aleida Goelema
2de avond      woensdag 22 februari              door Ankie van der Zee
3de avond      woensdag 29 maart                  door Lineke Hummel
plaats             de Klimroos,Vosholen 8, 9611 KR te Sappemeer
tijd                  19.30 uur; einde rond 22.00 uur (om 19.15 staat de koffie klaar)
kosten            leden € 87,50 en niet-leden € 97,50 inclusief koffie/thee
opgave           voor 14 januari door invullen van het opgaveformulier
                       op de website www.midden-groningen.groei.nl
betalen           voor 15 januari op rekening
                       NL68 ABNA 0475 2302 72 t.n.v. Kon. Mij. Tuinbouw Plantkunde
 
Informatie telefonisch bij Martien Vossen 06 25081369

COORDINATIE BLOEMSCHIKCOMMISSIE
Marjan Vos is een enthousiaste bloemschikster die al vele jaren meedoet met
de cursussen en speciale workshops bloemschikken. Ook bij de Fair is zij steeds
actief met de aankleding van het terrein met bloemstukken en tijdens de fair zelf
bij het bloemschikken met kinderen .
Tijdens de kerstworkshop heeft zij de vraag of zij de coördinatie van het
bloemschikken op zich wil nemen met ja beantwoord. Samen met de 3 andere
leden, Bea Tijsterman, Nanni Kerdijk en Ankie van der Zee (tevens docent)
vormen zij nu de Bloemschikcommissie.
Het komende half jaar zal Martien Vossen haar inwerken en begeleiden.
 
Het bestuur is heel tevreden dat er nu weer een bloemschik coördinator is die
samen met de andere leden nieuwe impulsen kan geven aan het bloemschikken.

MARJAN VOS
Ik zei nu toch ja op Martien zijn vraag
of ik de coördinatie van het bloem-
schikken op mij wilde nemen. Ik draag
onze Groei & Bloei afdeling Midden-
Groningen een warm hart toe en wil mij
inzetten voor het in stand houden en
de toekomst van onze afdeling.
 
Wie ben ik? Mijn naam is Marjan Vos,
47 jaar oud en ik woon met Jan en onze
zoon Jordy in Zuidbroek. In mijn vrije
tijd mag ik graag tuinieren, natuurlijk
bloemschikken, lezen en salsa dan-
sen. Bij het Noorderpoort werk ik als
functioneel beheerder bij de Dienst
Informatiemanagement.
 
Martien, bedankt dat je het bloem-
schikken voor ons de afgelopen tijd
mogelijk hebt gemaakt. Ik neem het
stokje graag van je over.
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JAARVERGADERING
Het bestuur van de KMPT/Groei &
Bloei afdeling Midden-Groningen no-
digt u uit voor de jaarvergadering
 
Datum: 23 februari
Tijd:      19.30 uur
Plaats:  'Brandpunt'
                 Noorderstraat 27 Sappemeer
 
AGENDA
- Opening
- Ingekomen stukken
- Verslag jaarvergadering d.d.
  24 februari 2022
- Jaaroverzicht 2022
- Financieel overzicht 2022
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuw lid kascommissie
- Landelijke ontwikkelingen
- Afdeling Midden-Groningen
  ontwikkelingen en activiteiten
- Bestuur, verkiezing en commissies
- Rondvraag
- Sluiting

Jaarverslag activiteiten in 2022.
Na de Corona pandemie konden we onze leden in 2022 gelukkig weer een
volwaardig programma aanbieden. In dit verslag alle activiteiten van afdeling
Midden-Groningen in 2022.
 
Bestuur.
In 2022 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 bloem-
schikken, tuinclub, Open Tuinen Estafette en de Fair op Fraeylema. De websi-
te 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 2022 was 205, eind 2022 stond de teller op 204
leden.
Er zijn ook een aantal leden bijgekomen van afdeling Zuidlaren, die helaas
wegens een tekort aan bestuursleden is opgeheven.
 
Lezingen.
In 2022 hadden we 7 lezingen:
- 1 februari: diervriendelijk tuinieren door Marijke Akerboom met 30 bezoekers.
- 24 februari: (na de jaarvergadering) de natuur in beeld door natuurfotograaf
   Wilco van der Laan met 25 bezoekers.
- 22 maart: mooi moestuinieren door Alie Stoffers met 51 bezoekers.
- 28 april: nieuwe planten voor de tuin door Brian Kabbes met 49 bezoekers.
- 20 september: tuinieren in een veranderend klimaat door Els van Kooten, 24
   bezoekers.
- 25 oktober: de eindeloze prairies van Noord Amerika door Philip Friskorn, 33
   bezoekers.
- 22 november: mooie borders door Alie Stoffers met maar liefst 57 bezoekers.
 
Bloemschikken.
In het voorjaar en ook in het najaar zijn er drie workshops bloemschikken geor-
ganiseerd met gemiddeld zo’n 18 deelnemers. De workshops worden gegeven
door drie verschillende docenten, hierdoor ontstaat een leuke variatie in de
werkstukken. Ook was er weer een Kerstworkshop met als docent Lineke
Hummel. Na het succes van vorig jaar kon men ook nu weer kiezen voor een
DIY pakket, helemaal compleet met alle materialen en handleiding, in een kleur
naar keuze.
Verder hadden we 9 september een inloopavond in de Klimroos. Hier kon men
in de mooie pluktuin  zelf bloemen plukken, waarmee met hulp van onze docen-
ten Ankie van der Zee en Lineke Hummel een mooi boeket samengesteld kon
worden.
 
Besturendag/Rayon.
De jaarlijkse besturendag van het rayon Groningen werd deze keer georgani-
seerd door afdeling Haren-Eelde. Op het programma stond eerst een bezoek
aan het Klompenmuseum in Eelde en daarna werd museum de Buitenplaats,
eveneens in Eelde, bezocht. Na een korte inleiding kon ieder op eigen gelegen-
heid de tuin bekijken. Met een gezamenlijk drankje en wat hapjes werd deze
zeer geslaagde middag afgesloten.
Binnen het Rayon Groningen bestaat een goede samenwerking tussen de af-
delingen. Vergaderingen en gezamenlijke activiteiten verlopen altijd in een
prettige en ontspannen sfeer. Tijdens de Noordelijke Kwekerijdagen bij Tuingoed
Folz stonden de afdelingen Stadskanaal, Winschoten en Midden-Groningen
samen in een stand. Dit heeft ook weer 8 nieuwe leden opgeleverd.  

DIY Kerstguirlande met extra toevoe-
ging penningkruid

Zeelandreis
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Fair op Fraeylema.
Na een gedwongen pauze van twee jaar wegens corona werd op tweede
Paasdag weer de traditionele fair “Groei & Bloei op Fraeylema” georganiseerd.
Door een grote groep vrijwilligers onder leiding van Linda Eising was het terrein
weer prachtig aangekleed met fraaie bloemstukken. Met 48 standhouders,
waarvan veel met een “groen” aanbod , trok dit evenement veel bezoekers, niet
in de laatste plaats door het prachtige weer. Dit leverde weer een leuk bedrag
op voor onze kas. In de stand van Groei & Bloei werd informatie gegeven over
de vereniging en kinderen konden meedoen aan diverse activiteiten. Ook
konden we weer een paar nieuwe leden inschrijven.

Open Tuinen Estafette.
Tijdens het Open Tuinen Weekend, op 6 en 7 augustus, en het Landelijk Open
Tuinen Weekend hebben de 16 geopende tuinen flink wat enthousiaste bezoe-
kers getrokken, zelfs uit Duitsland.
De tuinen en openingsdagen zijn te vinden op www.opentuinenestafettegronin-
gen.nl en in de mooie gids die elk jaar uitkomt.
 
Tuinreis.
Vrijdag 26 augustus vertrok een enthousiaste groep van 40 mensen ’s morgens
vroeg met de bus richting Zeeland voor een 3-daagse tuinreis. Deze reis stond
al een paar jaar eerder gepland, maar door alle corona toestanden kon het nu
pas doorgaan. Deze reis is een groot succes geworden met prachtig weer en
mooie tuinen. Ook werd de bekende kwekerij “ In Goede Aarde ” in Biervliet
bezocht. Hier werden heel wat planten aangeschaft zodat we met een afgeladen
“groene” bus weer huiswaarts reden.   
 
Tot slot.
Leuk om nog even te vermelden is dat afdeling Midden-Groningen een ridder
als voorzitter heeft.
Martien Vossen is namelijk dit jaar tijdens de “lintjesregen” benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele verdiensten, o.a. voor Groei
& Bloei.  
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 activi-
teiten.
Op de website www.rayon-groningen.groei.nl staan alle activiteiten van de 6
afdelingen van het rayon Groningen.
 
December 2022.
Gea Huininga, secretaris.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Groei & Bloei afd. Midden-Groningen.
Gehouden op 24 februari 2022. Locatie Zalencentrum “Brandpunt” te Sappe-
meer.
Aantal aanwezige leden: 25.
 
01. Opening.
Voorzitter Martien Vossen opent om 19.30 uur de vergadering, heet allen welkom
en memoreert even kort de Russische inval in Oekraïne van vandaag.
 
02. Ingekomen stukken.
Bericht van verhindering van Ineke de Groot-Rotgers en Annemarie Wieringa.
 
03. Verslag jaarvergadering 11 februari 2020.
Er zijn geen op – of aanmerkingen, het verslag van de jaarvergadering wordt
goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris. In 2021 is er geen
jaarvergadering gehouden in verband met de Corona pandemie.
 
04. Jaaroverzichten 2020 en 2021.
De overzichten zoals opgenomen in de Nieuwbrief en verkort getoond op het
scherm, worden goedgekeurd en vastgesteld.

Zeelandreis de Pionier-ster
en Doolman

Fair
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In 2020 hadden we 3 en in 2021 slechts 2 lezingen met gemiddeld 30 bezoekers,
de Corona maatregelen waren van toepassing.
De Paasfair Groei & Bloei op Fraeylema 2020 is op het laatste moment afgelast
en ook in 2021 niet doorgegaan.
De cursussen bloemschikken nieuwe stijl zijn in beide jaren voor de helft
doorgegaan en er zijn in 2020 en 2021 met succes DIY Kerstworkshops gehou-
den. Begin 2020 is nog een demonstratie bloemschikken gehouden door
Hanneke Frankema in het Aletta Jacobs College.
In 2020 is de Open Tuinen Estafette voor de afdelingen Veendam en Midden--
Groningen afgelast. In 2021 hebben de 18 tuinen van beide afdelingen een flink
aantal bezoekers getrokken.
In oktober 2021 hebben de afdelingen Veendam en Midden-Groningen geza-
menlijk hun 60 jarig bestaan gevierd met de film “Het Wad” met ruim 100 be-
zoekers in Vue Cinema in Hoogezand.
 
 05a. Financieel overzicht 2020 en 2021.
Het financieel overzicht wordt getoond op het scherm, hierover zijn geen vragen.
In 2020 hadden we een reëel exploitatietekort van € 1.086,00 en in 2021
€ 1.315,00. Beide jaren hadden we geen inkomsten van de Fair en in 2021 een
kostenpost van € 1.000,00 door de viering van het 60 jarig bestaan. Ook zijn de
prijzen bij Brandpunt verhoogd en de verlotingen niet meer kostendekkend. Het
bestuur denkt erover om volgend seizoen voor een dure lezing ook entree te
heffen voor de leden.

05b. Financieel beleid 2022.
De reserve is teruggelopen van € 11.000,00 naar € 8.500,00. Een reserve van
ca. € 8.000,00 is voldoende bij een jaarlijkse exploitatie tussen € 5.000,00 en
€ 8.000,00.
Financieel beleid 2022 en volgende jaren:
* voor een sluitende begroting zonder Fair: maatregelen zoals bijdrage leden
bij dure lezing, kostenvermindering Nieuwsbrieven.
* bij extra inkomsten uit de Fair: deze ten goede laten komen aan de leden,
bijvoorbeeld bij excursies, demo’s, enz.
* acties ledenwerving door leden.
 
06 en 07. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit  Anton Severien, Leida Wieland en Henriëtte
Nauta heeft op 12 februari 2022 de boeken en de kas gecontroleerd en alles
geheel in orde bevonden. De commissie  stelt dan ook voor om penningmees-
ter Johanna Kloosterhuis décharge te verlenen. Dit gebeurt onder applaus van
alle aanwezigen.
Van de kascommissie is Anton Severien aftredend, in zijn plaats wordt Bea
Tijsterman benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
 
08. Landelijke ontwikkelingen.
Structuurwijziging:
Per 1 januari 2020 functioneert een Ledenraad die een toezichthoudende en
beleidsondersteunende rol speelt naar het Landelijk bestuur. Alle rayons hebben
twee vertegenwoordigers in deze Ledenraad.
Jubileum: KMTP Groei & Bloei bestaat 150 jaar, hier wordt op verschillende
manieren aandacht aan geschonken.
Nationale Tuinweek: Thema dit jaar stads en balkontuinen met o.a. een foto-
wedstrijd.
Gardenista 2022: een landelijk groenevenement van Groei & Bloei, dit jaar voor
de tweede keer. Het wordt gehouden van 25 t/m 29 mei  op het terrein van
Havezate den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle. We organiseren geen
busreis hierheen omdat het relatief dichtbij is.
 
09. Ontwikkelingen afdeling Midden-Groningen.
*Beleid en acties:
Per 31 december 2021 was het ledenaantal 207, grote aanwas door opheffing
afdeling Veendam.
Het bestuur gaat zich richten op:
*Samenbrengen leden uit Veendam en Midden-Groningen.

Zeelandreis Fortmond

Zeelandreis Houtenhandschehof

Zeelandreis In Goede Aarde Biervliet

Tuinfluisteraars bij Jan Wilde een tuin

Zeelandreis Tielens
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*Ontwikkelen nieuwe activiteiten.
*Aantrekken nieuwe vrijwilligers en waardering uiten.
*Ledenwerving.
*Samenwerking met Voedselpark Slochteren, zij kunnen zo nodig een beroep
op ons doen.
*Samenwerking met de bibliotheek, zijn bezig met het opzetten van een “zaden-
bibliotheek”.
* mogelijk meerdaagse busreis naar Zeeland eind augustus/begin september.
*Samenwerking binnen het rayon Groningen:
Tijdens het Landelijke Open Tuinen weekend op 18 en 19 juni zullen ook een
aantal tuinen van onze afdeling geopend zijn, evenals op 6 en 7 augustus tijdens
de Open Tuinen Estafette Groningen.
Dit jaar doen er een drietal nieuwe tuinen mee en ook komt begin april de mooie
gids weer uit. Informatie op www.opentuinenestafettegroningen.nl.
 
10. en 11. Bestuursverkiezing en Commissies.
Martien Vossen, Johanna Kloosterhuis en Alie Stoffers zijn aftredend, alle drie
worden herbenoemd. Martien als voorzitter voor 2 jaar, Johanna als penning-
meester voor 4 jaar en Alie ook voor 2 jaar, als coördinator tuinactiviteiten. We
zoeken nog een bestuurslid PR/Communicatie.
De Faircommissie zoekt nog vrijwilligers voor aankleding terrein, kinderactivi-
teiten en infostand.
Verder zijn er nog commissies voor Open Tuinen, bloemschikken en de plan-
tenmarkt, die is de laatste paar jaar niet gehouden, maar proberen we weer op
te starten.
Enkele trouwe leden worden in het zonnetje gezet. De dames C. Clevering-
Spithorst, J. Hevinga-Schaap en M. Siefkes zijn 25 jaar lid. Mevrouw Clevering
is aanwezig en krijgt een mooi boeket bloemen, bij de andere dames wordt het
boeket thuis bezorgd.
12. Rondvraag en sluiting.

Er zijn verder geen punten voor de rondvraag, waarna de voorzitter iedereen
bedankt voor de aanwezigheid en om 20.15 uur de vergadering sluit.

CORRIE SMID-VOS 
Enige tijd geleden heb ik me aange-
meld als kandidaat bestuurslid. Hierbij
stel ik me aan jullie voor.
Mijn naam is Corrie Smid-Vos en ik
woon in het Sappemeerster deel van
Borgercompagnie.
Sinds 1 januari 2022 ben ik met pen-
sioen en dus kan ik me nu dagelijks
bezighouden met mijn grote hobby
tuinieren. Daarnaast bekijk ik graag
andere tuinen om er van te leren en
om inspiratie op te doen.
 
Toen ik dit jaar tijdens de Zeeland-tuin-
reis hoorde dat er in 2023 twee vaca-
tures in het bestuur zouden ontstaan
heb ik me bij de voorzitter gemeld als
beoogd secretaris. Ik zou het erg jam-
mer vinden als ook onze afdeling (net
als Veendam en Zuidlaren) zich zou
moet opheffen vanwege een tekort
aan nieuwe bestuursleden.
 
Ik denk dat ik door jarenlange ervaring
als bestuurs-secretaresse het bestuur
tot steun kan zijn en de taken van de
huidige secretaris kan voortzetten. 

NIENKE TE VELDE
Ik ben Nienke te Velde, 59 jaar oud en
getrouwd met Roel. We hebben twee
volwassen kinderen, die allang niet
meer thuis wonen.
We wonen in Harkstede in een huis
aan het water met een fijne tuin. Ik heb
het druk met mijn eigen bedrijf als
mantelzorgmakelaar en cliëntonder-
steuner, maar in mijn vrije tijd ontspan
ik graag in de tuin.
Ik vind het heerlijk om met mijn handen
in de aarde bezig te zijn en te genieten
van de natuur in mijn tuin.
 
Ik ben al lang lid van Groei&Bloei, maar
was tot nu toe nog niet echt actief
binnen de afdeling. Ik vind Groei&-
Bloei echter een fijne club en draag het
een warm hart toe. Toen ik de oproep
voor bestuursleden las, heb ik ik me
daarom aangemeld als bestuurslid.
Ik vind het fijn om samen met de an-
dere bestuursleden de komende jaren
vorm te geven aan Groei&Bloei Mid-
den-Groningen; te behouden wat al
goed gaat, maar mogelijk ook nieuwe
activiteiten organiseren. 

BESTUURSVERKIEZING
Alie Stoffers en Gea Huininga treden
voortijdig af als bestuurslid.
Voor de vacante plaatsen hebben zich
2 leden aangemeld Corrie Smid-Vos
en Nienke te Velde ( info hiernaast).
Het bestuur stelt de vergadering voor
om Corrie Smid-Vos te benoemen als
secretaris en Nienke te Velde als lid
met aandacht voor PR/communicatie.
(Tegen-)kandidaten kunnen zich tot 
20 februari melden per email:
info@midden-groningen.groei.nl of bij
de voorzitter 06 25081369. 
Regulier aftredend: Ewold Munstra,
algemeen bestuurslid. Hij stelt zich
voor 4 jaar herkiesbaar.

 
Ik heb interesse in vormgeving en so-
cial media. Mogelijk kan ik op dat ge-
bied een steentje bijdragen en iets
toevoegen. Ik heb er zin in.
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Lezing door Esther van der Velde: De Pluktuin 
Donderdagavond 23 maart
 
Niets is zo leuk als je eigen bloemen plukken voor een zelf samengesteld
boeket… 
Deze lezing is voor iedereen die van bloemen houdt en z’n huis wil vullen met
de geuren en kleuren van versgeplukte bloemen en oog heeft voor het milieu,
want we gebruiken geen chemische middelen en de bloemen gaan via de z.g.
'korte keten' rechtstreeks naar de consument.  
 
We nemen u mee door onze tuin en vertellen u hoe het ontwerp van de tuin tot
stand gekomen is, hoe we onze bloemen opkweken en wat er komt kijken bij
het onderhouden van de tuin. Ook laten we u een kijkje nemen in de geschie-
denis van de pluktuin in z’n algemeenheid. 
We lichten er een aantal bloemen uit (bekend en juist minder bekend) en geven
u tips over het plukken, verzorgen en schikken. 
 
We hopen u de schoonheid te laten zien van andere bloemen dan die vaak door
de bloemist worden aangeboden. Stap uit het strakke keurslijf, vergeet de vele
beperkende regeltjes, zie de elegantie en schoonheid  van de prachtige “gewo-
ne” tuinbloemen en leef u uit.
Het resultaat zal verbluffend zijn. 

Lezing Heilien Tonkens
Dinsdagavond 18 april komt Heilien Tonckens een lezing over stinzenplanten
geven.

Heilien is een expert op het gebied van stinzenplanten, een bijzondere groep
vroegbloeiende, verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn bol-, knol- en wor-
telgewassen die vanaf circa de 16e eeuw werden aangeplant op buitenplaatsen,
rondom kastelen en landhuizen. Bekende voorbeelden zijn sneeuwklokjes,
krokussen, bosanemonen, daslook en wilde hyacinthen.

Stinzenplanten, börgbloumkes op z’n Gronings, kun je ook heel goed in je eigen
tuin toepassen.
Voor bijen zijn vroegbloeiende planten erg belangrijk: zij vormen vaak de enige
nectarbron als de bijen in het vroege voorjaar voor het eerst uitvliegen. Het
tijdstip van de bloei is door het weer ieder jaar weer anders. De stinzenflora--
monitor is een prima hulpmiddel om een bezoek aan de landgoederen en
parktuinen te plannen, wekelijks biedt deze monitor een update van de bloei,
zie  https://stinzenflora-monitor.nl.

Heilien was ook betrokken bij het herstel van de tuin van veenborg Welgelegen
in Sappemeer, (zie foto's hiernaast).
Hier zijn o.a. duizenden sneeuw- en lenteklokjes en ook veel tulpen geplant.
Deze historische tuin, tegenwoordig in het bezit van het Groninger Landschap,
is nu weer geopend voor publiek. Ook hierover zal ze ons het één en ander
vertellen.
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Botanische reis Kyrgyzstan van Johanna
Kloosterhuis
Op 20 maart 2014 gaf Brian Kabbes een lezing met als onderwerp: Hemelse
Bergen van Kyrgyzstan.
Eigenlijk was dit meer een lezing over een botanische reis die je samen met
Brian en zijn vrouw Meerim maakt naar Kyrgyzstan (Kirgizië). Omdat je er onder
het kijken naar de flora ook wel wandelt, sprak mij zo’n reis naar een Aziatisch
land heel erg aan. Wilde je mee met zo’n trip in juni, dan moest je minimaal een
jaar van te voren al reserveren. Daar wilde ik toen nog niet op wachten.
 
Op 28 april 2022 hadden we Brian weer voor de lezing: nieuwe vaste planten.
Vooraf had hij het er al over dat er nog plek was op de 1,5 week durende bota-
nische reis in juni doordat niet ieder het i.v.m. corona, en misschien ook de
oorlog in Oekraïne, aandurfde om mee te gaan. Nu zag ik mijn kans schoon. Er
was nog geen vakantie geboekt voor dit jaar, dus er was alle ruimte. Ik heb mij
aangemeld.
 
De dag erna kreeg ik de vluchtgegevens van hun zelf, en via een reisbureau
waren de vluchten binnen een dag geregeld. Nog gauw bij de GGD de beno-
digde vaccinaties halen die ik nog niet had en zondag 19 juni zat ik al op het
vliegtuig naar Kyrgyzstan met de andere onbekende reisgenoten.
 
Het is een botanische reis waarbij heel veel planten/bloemen voorbij komen,
maar ook aan cultuur ontbreekt het niet en dan hebben we het nog niet over de
vele soorten keukens die er zijn.
Ik heb echt mijn hart kunnen ophalen met bloemen, beestjes, natuur, cultuur en
niet te vergeten het contact met je medereizigers en natuurlijk Meerim.
Wat betreft bloemen/planten: heel veel wat wij hier als gecultiveerde plant in de
border hebben staan komt daar in heel grote getale in het wild voor. Geweldig.
Iemand maakte bij het bloempje Edelweiss de opmerking: ‘in Oostenrijk zie je
ze per stuk, hier per vierkante meter’.
Echt een pracht reis. Heel blij dat ik gegaan ben.
Johanna Kloosterhuis

KORT VERSLAG TUINREIS NAAR ZEELAND
In het voorjaar van 2020 hadden wij al een kant en klare tuinreis naar Zeeland op de rol staan. Nog voordat wij deze aan
onze leden konden aanbieden moest de reis vanwege Corona worden afgezegd.
In 2022 opnieuw opgepakt, maar door prijsstijgingen en andere ongemakken moest er veel in het plan worden aangepast.
Door het onverzettelijk doordrammen van de reisorganisatoren (Alie Stoffers en Martien Vossen) is de reis toch doorge-
gaan. Het programma hebben alle leden indertijd gekregen en bij de foto's die op verschillende plaatsen in deze
nieuwsbrief zijn geplaatst staat de naam van de tuin erbij.  
 
De 40 deelnemers aan deze reis hebben geweldig genoten. Het weer was prima, de bus van Doornbos met onze vaste
chauffeur HenkJan Tulder weer zeer comfortabel en het Churchill hotel in Terneuzen, met uitzicht over de Schelde,
prima  en  2 maal een uitstekend 3 gangen diner.
 
Het reisschema was strak, maar daardoor konden we bij elkaar 8 geweldig mooie tuinen bezoeken. Wel was bij een paar
tuinen het effect van de droogte duidelijk zichtbaar en stonden deze niet meer in volle bloei. Vooral hebben de deelnemers
genoten van de Doolman, de tuin en kwekerij 'In Goede Aarde" en op de terugreis als afsluiting de Tuin van Fortmont.  
Gezien de zeer tevreden reacties van de deelnemers mag de afdeling trots zijn dat de beide reisorganisatoren met on-
dersteuning van het bestuur de reis tot een succes hebben gemaakt 
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OPEN TUINEN ESTAFETTE RAYON GRONINGEN 
Tot en met 2012 was er één weekend in het jaar dat leden van Groei & Bloei
hun tuin tijdens het landelijk Open tuinen Weekend konden open stellen voor
geïntereseerde bezoekers. Eind 2012 heeft de gezamelijke open tuinen com-
missie van Groei & Bloei afdelingen Hoogezand-Sappemeer en Veendam het
idee geopperd om in plaats van dat ene weekend een Tuinestafette op te zetten. 
 
Onder bezielende leiding van Alie Stoffers de coördinator van onze commissie
en een aantal enthousiaste tuincoördinatoren van andere afdelingen is een plan
opgesteld hoe dit vorm moest krijgen. De gezamelijke besturen van het Rayon
Groningen hebben met dit plan ingestemd en hiermee was de Open Tuinen
Estafette Groningen tot stand gekomen.
 
Vanaf eind mei zijn iedere 3 weken bij één afdeling een groot aantal tuinen open.
Door deze spreiding kan men het hele seizoen ergens in de provincie van mooie
tuinen genieten. Het jaar erna schuift de afdeling een maand door. Voordeel is
dat de tuin in mei er weer anders uitziet dan in juli of augustus.
Deze opzet heeft ieder jaar geleid tot een grote aantal bezoekers. De succes-
formule is inmiddels door diverse regio's overgenomen.
In 2023 wordt de Open Tuinen Estafette voor de 10e keer georganiseerd. 
 
OPEN TUINEN MIDDEN-GRONINGEN 2023
De data zijn:
- afdeling Midden-Groningen:  zaterdag 10 en zondag 11 juni 
- het landelijk weekend:            zaterdag 17 en zondag 18 juni
 
Het zou fijn zijn als er nieuwe tuinen mee willen doen. Deelname is de eerste
keer spannend, maar geeft veel inspiratie en is bovendien erg gezellig. Waag
de stap eens en geef je voor 22 januari op voor één of meerdere dagen.
Dit kan per e-mail naar de woldtuin@gmail.com 
 
Heb je vragen, neem contact op met Aly Kremer 06-29236780,
coördinator Open Tuinen Commissie.
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Perkpla te  uit eige  k ekerij 

Orga ische eststofe  

I ker akha del 

 

Zeelandreis Fortmond

Zeelandreis Tielens Zeelandreis Villa Augustus
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Indien onbestelbaar retour: Achterdiep NZ 74 9611 BW Sappemeer

www.editoo.nl

COMMISSIES
 
Communicatie en pr commissie:
Coördinator: Dhr. M.G.M. Vossen
Leden: Dhr. P. Bakker,
Mw. J.J. Kloosterhuis
 
Bloemschikcommissie:
Coördinatie: Marjan Vos
tel.: 06 27285356 
info@midden-groningen.groei.nl
 
Leden: 
Mw. B. Tijsterman
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:
Contactpersoon:
Alie Stoffers, tijdelijk  

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

Digitale nieuwsflits
Blijf op de hoogte van onze activitei-
ten met de digitale nieuwsflits.
Meld u aan op:
www.midden-groningen.groei.nl onder
diversen, e-mail nieuwsbrief.
Verandert uw email-adres, geef dit
dan door via:
info@midden-groningen.groei.nl

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

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

Coördinator tuinactiviteiten:
Mw. A. Stoffers
T: 0598 39 70 09
E: info@de-tuinerie.nl
 
Coördinator bloemschikken:
Marjan Vos
E: info@midden-groningen.groei.nl
 
Coördinator diverse activiteiten:
Gea Huininga
 
Coördinator communicatie/PR:
vacant, tijdelijk voorzitter en
penningmeester
 
 
_________________________
 
 
 
DIVERSEN
 
Ledenadministratie:
penningmeester
 
Websitebeheer:
www.midden-groningen.groei.nl
Dhr. P. Bakker
E: bakker.po@hetnet.nl

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