
 
 

Maart 2020 

Dag allemaal, 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken 

• 24 maart Lezing Noorderlicht 20.30 uur 

• 24 maart Algemene Leden Vergadering 19.30 uur 

• 1 april Voorjaarsworkshop: krans maken 

• 17 april Plantenruilbeurs 

• 29 April Tuinexcursie naar het Hoge Noorden 

Wist je dat de nieuwsbrief nu ook is te lezen via de website! 

                         

 

Lezing 24 maart 2020 over Noorderlicht 
Sprekers: Lia Kok en Ben van Bokhoven 

Een fascinatie voor licht, ruimte en ruige natuur brengt Lia Kok en Ben van Bokhoven elk 

jaar naar het verre Noorden van Europa. Met veel geduld en volharding trotseren zij daar 

de barre weersomstandigheden om foto’s te maken van de leefomstandigheden van mens 

en dier, van wolkenpartijen en met name ook van het noorderlicht. 



Overdag worden in het prachtige landschap de beste plekken uitgezocht en gemarkeerd 

van waaruit ’s nachts het noorderlicht gefotografeerd kan worden. De prachtige beelden in 

allerlei tinten groen van de grillige bewegende wolkenformaties boven het fraaie 

landschap, die wij te zien krijgen, zijn niet in woorden te vangen. 

 

 

 

 

 

Wanneer: 24 maart 2020 

Waar:  Theaterzaal Caroussel Ommen 

Kosten:  toegang gratis leden Groei en Bloei, niet-leden betalen € 5,= 

Aanvang:  20.30 uur na de Algemene Leden Vergadering. 

 

 

 

 



Algemene Leden Vergadering 

Voorafgaand aan de lezing op 24 maart vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. 

In een extra nieuwsbrief die je volgende week ontvangt (10/11 maart) staat een link naar 

een besloten deel van de website zodat je als lid toegang hebt tot de vergaderstukken. In 

het kader van besparing op papier en bomen sturen we je de stukken nog alleen digitaal! 

We hopen op een grote opkomst. 

 

Voorjaarsworkshop 1 april 

 

 

Wees er snel bij want vol is vol! 
 

In deze workshop ga je onder begeleiding van Greet Hooijer een mooie 

voorjaarskrans maken. Wij zorgen voor de materialen, graag zelf een scherp mesje en een 

snoeischaar meenemen. Het belooft een gezellige avond te worden! 

Wanneer: woensdag 1 april 2020 

Waar:  De Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen 

Aanvang: 19.30 uur 

Kosten: € 28,50 voor Groei & Bloeileden en € 33,50 voor niet-leden 

Je aanmelding (en betaling) ontvangen we graag via het aanmeldingsformulier op de 

website: https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/voorjaarsworkshop-1-april-2020/ 

Na ontvangst van je aanmelding rekenen we op je komst. 

 

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/voorjaarsworkshop-1-april-2020/


Plantenruilbeurs vrijdag 17 april 2020 

Vrijdag 17 april, om 19.00 uur, organiseren we weer onze jaarlijkse voorjaarsplanten-

ruilbeurs, een gezellige samenkomst voor tuinliefhebbers. Heb je planten, zaden of andere 

tuinspullen over, neem ze mee naar de ruilbeurs die gehouden wordt bij de Besthmener 

molen in Ommen. 

Locatie: parkeerterrein bij het Bezoekerscentrum Ommen bij de Besthmener molen 

 Hammerweg 59a in Ommen. 

 
 

Tuinexcursie naar het hoge Noorden, 29 april 2020 

Op woensdag 29 april organiseren wij onze eerste tuinexcursie van 2020. 

De excursie gaat naar Oost Groningen, waar we 3 tuinen gaan bezoeken: 

1.Tuinfleur 
De eerste tuin, 'Tuinfleur', is van een zeer bevlogen echtpaar. Deze tuin is gelegen aan de 

oever van het Oldambtmeer. Het is een verrassende diepe tuin van 6.000 m2 en omvat 12 

tuinkamers waarin duizenden bloembollen, diverse vaste planten en een bijzondere 

collectie van sneeuwklokjes zijn geplant. In 2020 zijn er in de beeldentuin van Tuinfleur 

beelden van Tine de Groot te bezichtigen. We kunnen rustig rondkijken want we blijven 

hier ca. 1,5 uur. Ook krijgen we hier koffie/thee met appelgebak. Voor meer informatie: 

http://www.tuinfleur.nl  

 

 

http://www.tuinfleur.nl/


 

2.Tuingoed Foltz 

De tweede tuin is 'Tuingoed Foltz' met zijn prachtige voorbeeldtuinen en bijzondere sfeer. 

Hier is ook een zeer gespecialiseerde kwekerij met een breed aanbod van vaste planten, 

siergrassen, jungle planten, varens, kruiden en eenjarigen. In de voormalige stallen van de 

oude boerderij is een sfeervolle tuinwinkel, annex brocante ingericht. 

Tuingoed Foltz heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in prairietuinen, 

waarin siergrassen met hun beweeglijkheid en structuur voor een mooie natuurlijke 

uitstraling zorgen. 

Ook hier blijven we ca. 1,5 uur en hier kan je je zelf meegenomen lunch nuttigen. 

Voor meer informatie: https://www.tuingoedfoltz.nl/ 

 

 
 

3. Jan wilde een tuin 

De derde tuin is 'Jan wilde een tuin!' (niet geschikt voor rollators en rolstoelen). Spiegeltje, 

spiegeltje op de grond, wie is de mooiste? Een prachtige verscheidenheid aan 

Helleborussen komen we hier tegen. In de maanden april en mei staat de Epimedium 

(elfenbloem) centraal. Als bezoeker van de tuin zijn we geen toeschouwer, 

maar deelgenoot. Slingerend over de paadjes voel je je al snel een met de planten. Dit is 

een tuin van 8.000 m2. Het is een gevarieerde tuin met een bosgedeelte, een elfenbos, 

een siertuin vol kleur, een natuurlijke vijver en een kruidentuin te Westerlee.  

 

 

 

Na de laatste tuin te hebben bekeken, gaan we rond 15.00/15.30 uur weer richting 

Ommen. Aankomst Ommen is 16.00 à 16.30 uur. 

Deze tuinexcursie gaat door bij deelname vanaf 12 personen. Dit heeft vooral te maken 

met de reiskosten. We willen proberen om met 4 personen in een auto te reizen. 

We verzamelen om 9.30 uur bij Wereldrestaurant “de Lindenberg”. Aankomst bij de eerste 

tuin zal om ongeveer 10.40 uur zijn. 

https://www.tuingoedfoltz.nl/


Opgave voor 23 april bij Greet Hooijer, tel. 06 53 615715 of email: 

greethooijer@)gmail.com 

Kosten : 

- vervoer: € 9,00 p.p., te voldoen aan de chauffeur 

- toegang alle 3 de tuinen: € 11,50 p.p. incl. koffie/thee met appelgebak bij de eerste tuin. 

Je dient zelf te zorgen voor je lunchpakketje voor onderweg/tussen de middag. 

Wij verheugen ons op deze leuke dag, waar ook niet-leden van harte welkom zijn. Zij 

betalen geen € 11,50 voor de tuinen, maar € 14,50. 

 

Colofon 

  

Bestuur 

Harriët Weitkamp (voorzitter)  voorzitter@groeienbloeiommen.nl   

Yvonne Seuntjens (secretaris)  secretaris@groeienbloeiommen.nl  

Tineke Attema (penningmeester)  penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Mimi Kwant (lid)    opentuinen@groeienbloeiommen.nl 

Caroline Dekker (lid)   lezingen@groeienbloeiommen.nl 

 

Lid van verdienste 

Sieneke Grootenhuis-Tonckens  

 

Activiteiten 

Tuinexcursies 

Greet Hooijer (coördinator)  tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl 

Bloemschikken 

Betsie Grondman (coördinator)  bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

Open Tuinen / Plantenruilbeurs 

Mimi Kwant (coördinator)   opentuinen@groeienbloeiommen.nl 

Webmaster 

Yvonne Seuntjens    secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Ledenadministratie 

Adri Bertling 

Lezingen/ Nieuwsbrief 

Caroline Dekker    lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Fotografie 

Tineke Attema    penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Machteld Oudshoorn 

Facebook     facebook@groeienbloeiommen.nl 

Tineke Boessenkool 
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