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Groei & Bloei afdeling Ommen 

Jaarverslag 2022  
 

Activiteiten 2022 
 
Algemeen 
2022, Het jaar waarin we weer als vanouds allerlei activiteiten konden organiseren en ook hebben 
georganiseerd. Wat was het fijn om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en bij te kunnen praten.  
Wel blijkt het aantal leden dat meedoet aan de activiteiten wat terug te lopen. Mogelijk is dat een nasleep 
van de corona-periode. 
 
In 2022 hebben we de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
Lezingen 
- 27 januari, lezing ‘Botanische reis door Lesotho’. Harry Jans vertelde over zijn reis door Lesotho, een 

land in Afrika dat geheel wordt omsloten door Zuid-Afrika, en toonde mooie foto’s van met name de 
bijzondere (berg)flora. 

Aantal deelnemers: 27, waarvan 3 niet-leden. 
 
- 22 februari, lezing ‘Tuinen anno nu’. Hans van Wieren nam ons aan de hand van een powerpoint- 

presentatie mee naar allerlei soorten huidige en voormalige tuinen. Er was aandacht voor 
tuinontwerpen, veel vaste en eenjarige planten, plantenbakken en bestrating. 
Deze lezing is zowel fysiek als online georganiseerd. 

Aantal deelnemers fysiek: 31, waarvan 4 niet-leden. Aantal deelnemers online: 8. 
 
- 30 maart, lezing ‘De vier jaargetijden in de tuin van Kasteel Sypesteyn’. Henny van der Wilt, tuinbaas 

van de kasteeltuin van Sypesteyn, vertelde ons over deze tuin, een  Oud-Hollandsche aanleg met 
verschillende facetten zoals een doolhof, slottuin, boomgaard, siertuin, grachten- en lanenstelsel en 
tien prachtige smeedijzeren hekken. En met in het voorjaar veel soorten stinzenplanten.  

Aantal deelnemers: 27, waarvan 4 niet-leden. 
 
- 19 oktober, lezing ‘Vogels in de tuin’. Huub ter Haar liet ons mooie foto’s zien van heel veel 

verschillende vogels en vertelde over hun namen en geluiden. Ook kregen we tips om vogels aan te 
trekken in onze tuin. 

Aantal deelnemers: 29, waarvan 3 niet-leden.  
 
- 15 november, lezing ‘Waar komen planten vandaan’. Hans Ringers nam ons mee op een wereldreis 

langs opmerkelijke planten met een bijzonder verhaal, over zoektochten en ontberingen van de 
plantenjagers die thuiskwamen met voor ons nu gewone tuinplanten, en hoe dat nu in z’n werk gaat 
met plantenjagers en nieuw ontdekte planten. 

Aantal deelnemers: 28, waarvan 4 niet-leden. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 30 maart 
- ALV d.d. 30 maart: in deze vergadering is teruggeblikt op de activiteiten in 2021, is de jaarrekening over 

2021 goedgekeurd en vastgesteld en is ook de begroting 2022 vastgesteld. Aan de penningmeester is 
decharge verleend. 
Voorafgaand aan de ALV heeft het bestuur een brandbrief aan alle leden gezonden in verband met de 
openstaande vacatures (bestuursleden (2) en webmaster). Machteld Oudshoorn heeft zich verkiesbaar 
gesteld en is in de ALV met algemene stemmen benoemd als bestuurslid. 
Tineke Attema is herbenoemd als bestuurslid/penningmeester voor de 2e termijn. 
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- Extra ALV d.d. 21 september: deze ALV is belegd i.v.m. de kandidaatstelling van Betsie Grondman. Zij is 

in de extra ALV met algemene stemmen benoemd als bestuurslid, waarmee het bestuur weer voltallig 
is. 

 
Plantenruilbeurzen 

- 8 april, voorjaarsplantenruilbeurs. De eerste plantenruilbeurs van het jaar met een bescheiden 
plantenverkoop en weer veel plantjes om te ruilen/weg te geven. De locatie was als vanouds het 
parkeerterrein bij het bezoekerscentrum bij de Besthmenermolen in Ommen. De temperatuur was nog 
aan de lage kant, maar dat was aan de belangstelling niet te merken. 

 
- 8 oktober, najaarsplantenruilbeurs. Heel wat plantjes en andere tuinproducten wisselden van eigenaar. 

Voor het eerst waren er o.a. ook tuinboeken, bloempottten en fruit te koop, evenals de jubileumtulp, 
gedoopt door prinses Beatrix. Het was gezellig druk en het zonnetje scheen er lekker bij.   
  

Excursies 
Het excursieteam heeft 2 mooie excursies georganiseerd: 
- 26 april, tuinexcursie naar 3 poldertuinen, voor de bollenpret. 

Bezocht werden de tuinen Het Zwaluwhuis in Ens,  De Pegasushof in Bant en  De Stekkentuin in Espel. 
Tussendoor werd nog een rondje langs de bollenvelden gedaan en een bezoekje gebracht aan de 
tulpenshowtuin in Espel met 1.800 verschillende tulpen. 
 

- 6 september, tuinexcursie naar 3 tuinen rond Gorssel. 
Bezocht werden de tuinen De Hoefslag in Gorssel, Het Klapzand in Eefde en Theetuin Kamperfoelie in 
Gorssel. De excursie werd afgesloten met een heerlijke High Tea. 

 
Gratis ticket voor Gardenista op 26, 27 of 28 mei 2022 
Omdat er in 2020 en 2021 vanwege corona veel minder activiteiten konden worden aangeboden (en er 
daardoor financieel ook meer overgehouden is), is deze actie bedacht voor al onze leden. Voor introducees 
was er een ticket met een leuke korting. De animo was groot: 38 leden en 21 introducees hebben van deze 
actie gebruik gemaakt. Ze kwamen enthousiast terug van Gardenista, dat dit jaar in het teken van ‘Leef in 
het Groen’ stond. 
 
Open tuinen weekend 
Het open tuinen weekend werd op zaterdag 18 en zondag 19 juni gehouden. Het tuinteam had 14 
tuineigenaren bereid gevonden om hun tuin open te stellen. Het tuinaanbod was weer heel gevarieerd en 
een bezoekje waard. Zowel deelnemers als bezoekers waren enthousiast en de reacties positief. 
 
Kijkje bij Groei & Bloei leden: open tuin d.d. 17 augustus  
Een nieuw initiatief om ook eens de tuin te zien van een ander Groei & Bloei lid. Herma Colijn trapte af met 
haar eigen tuin in Den Velde en ontving een aantal G&B-leden. 
 
Bloemschikcursus 2022-2023 
De bloemschikcursus wordt zowel voor de beginners als de gevorderden verzorgd door Betsie Grondman.  
Op 4 oktober ging de beginnersgroep van start met 24 deelnemers. De gevorderdengroep startte op 5 
oktober met 6 deelnemers. Iedereen was weer heel enthousiast en er werden mooie creaties gemaakt. Het 
was dit seizoen ook weer mogelijk om losse lessen te volgen. Enkele leden en niet-leden hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Foto’s van de werkstukken werden regelmatig op de website geplaatst.  
 
Kerstworkshop 
Op 13 december was er een gezellige kerstmiddag in de Jorishoeve in de Wolfskuil in Ommen. Gestart werd 
met een gezamenlijke boswandeling. Bij terugkomst op de hoeve was er koffie/thee met een kerstlekkernij. 
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Daarna werd onder leiding van Betsie Grondman een eigentijds kerststuk gemaakt. De middag werd 
afgesloten met glühwein en een lekkere kop snert met roggebrood. 
De animo was groot: in totaal 25 deelnemers. Het was een gezellige middag met als resultaat mooie 
kerstcreaties. 
 
Andere activiteiten 
 
Vechtival Hardenberg 4 juni, een evenement van Staatsbosbeheer en natuuractiviteitencentrum De Koppel 
met tal van educatieve activiteiten voor kinderen. We hebben hier aan meegedaan met een informatieve 
stand. Er was o.a. een plantenquiz voor de kinderen met als prijs een zakje zaad. 
 
Collega-afdelingen organiseerden activiteiten, waarbij ook onze leden uitgenodigd werden. Dit betrof: 
- tuinenreis naar Normandië van 23 t/m 26 juni (georganiseerd door G&B Salland)  
- busreis naar Fleuramour d.d. 23 september (georganiseerd door G&B Deventer). 
 
Op 12 november was er, na 2 jaar coronapauze, ook weer het Oost-Nederlands Kampioenschap 
Bloemschikken. Deze wedstrijd is voor bloemschikkers uit de rayons Midden-Nederland, Gelderland-Zuid 
en Oost-Nederland. Het was een geslaagde dag waarbij intensief is gewerkt door de bloemschikkers met als 
resultaat mooie decoratieve werkstukken die in de middag uitgebreid zijn bekeken door belangstellende 
leden. 
 
 

Bijeenkomsten 2022 
 
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 1 juni 
Vijf nieuwe leden en drie bestuursleden hebben tijdens een gezellige avond bij Machteld Oudshoorn met 
elkaar kennis gemaakt onder het genot van koffie en zelf gebakken taart. Tijdens de spontane rondleiding 
door de tuin werden ervaringen uitgewisseld en ontstonden vragen en verhalen tussen tuinliefhebbers als 
vanzelf. 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 14 juni 
Tijdens deze inspirerende bijeenkomst voor en met al onze vrijwilligers is gebrainstormd over de toekomst 

van onze afdeling en zijn ervaringen en ideeën uitgewisseld. Een van de uitkomsten is dat we ons de 

komende tijd meer verdiepen in thema’s als moes- en klimaat-adaptief tuinieren. Daarnaast is besloten om 

een papieren versie van het jaarprogramma uit te brengen en te bezorgen bij alle leden. 

 

Aantal leden 
De landelijke tendens van afname in het aantal leden, is helaas ook bij onze afdeling zichtbaar. Onze 
afdeling had op 1 januari 2022 153 leden. Per 31 december 2022 was dit 128. Gelukkig hebben we ook 
weer nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
 
PR 
- Nieuwsbrief: de informatieve digitale nieuwsbrief is 10 keer per mail verzonden naar alle leden. 

Daarnaast zijn er regelmatig flitsmailtjes verzonden als ‘friendly reminder’ of i.v.m. een nieuwe 
activiteit. 

- Facebook: op facebook worden regelmatig berichtjes geplaatst over onze activiteiten en andere 
wetenswaardigheden. 

 
 

Bestuur 
- Bestuursvergaderingen: het bestuur heeft in het verslagjaar 10 keer vergaderd, waarvan 6x digitaal. In 

december is een extra digitale vergadering gepland ter bespreking van de landelijke verwikkelingen. 
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- Het jaarlijkse burenoverleg met het bestuur van Groei & Bloei afdeling Salland vond plaats op 2 

november. Het was een leuk en constructief overleg waarin o.a. is gebrainstormd over waar staat Groei 
& Bloei anno 2023 voor. Vanuit de zorg over het afnemend aantal leden en vanuit onze optiek een nog 
onvoldoende duidelijke koersbepaling en positionering van Groei & Bloei landelijk, is besloten het 
landelijk bestuur te vragen met ons in gesprek te gaan. Beide besturen hebben behoefte aan een 
duidelijkere profilering, waarbij gedacht wordt aan meer inzetten op bewustwording over duurzaam en 
klimaat-adaptief tuinieren, stimuleren van biodiversiteit in de tuin en verantwoord watermanagement 
voor tuinliefhebbers, eventueel in samenwerking met andere partners. Vanwege de verwikkelingen 
binnen het landelijk bestuur en de Ledenraad is onze gezamenlijke uitnodiging richting landelijk bestuur 
on hold gezet. 

 
- Op 8 oktober bezocht Machteld Oudshoorn de landelijke Groei & Bloei besturendag op de Floriade. Er 

waren leuke lezingen; gemist werd de interactie met het bestuur.  
 
 

Bestuur en Commissies 
 
Samenstelling Bestuur en Commissies in 2022 
 
Bestuur: 
1. mw. C. Dekker, vanaf april 2015, voorzitter         
2. mw. Y. Seuntjens, vanaf april 2018, secretaris en webmaster 
3. mw. T. Attema, vanaf april 2018, penningmeester 
4. mw. M. Oudshoorn, vanaf maart 2021, bestuurslid 
5. mw. B. Grondman, vanaf september 2022, bestuurslid 
 
Ledenadministratie: 
mw. A. Bertling-Bader 
 
Activiteitenteams: 
1. Bloemschikken:   mw. B. Grondman 
2. Tuinenreis:     mw. H. Colijn en mw. G. ten Brinke 
3. Excursies:   mw. H. Colijn en mw. G. ten Brinke  
4. Tuinteam:    mw. M. Kwant, mw. M. Maas, mw. J. van Munster, dhr. H. Pouls en  

dhr. W. Weitkamp (coördinator) 
5. Website:   mw. Y. Seuntjens 
6. Facebook:   mw. T. Boessenkool  
7. PR pers:    mw. C. Dekker 
8. Nieuwsbrief digitaal: mw. T. Boessenkool 
9. Lezingen:   mw. M. Oudshoorn en mw. R. Overduin 
10. Fotografie:    mw. T. Attema en mw. M. Oudshoorn 
 
 
 
Ommen, maart 2023 
Yvonne Seuntjens,  
secretaris Groei & Bloei Ommen, afd. 129 


