
 
 

Nieuwsbrief maart 2021 

 

Dag allemaal, 

 

Nu het vaccineren op gang is gekomen en de lente op komst, is er weer enig 

perspectief dat we meer bewegingsruimte gaan krijgen en elkaar op enig moment 

weer fysiek kunnen gaan ontmoeten. Zo hebben we als bestuur het voornemen een 

Algemene Leden Vergadering te organiseren in de open lucht; in een tuin van een 

van onze leden. De planning is eind juni/begin juli. Ook staat de tuinreis naar Zuid 

Duitsland nog steeds gepland en is de aanmelding verlengd tot 24 april. 

  

Voor de korte termijn moeten we het nog even doen met activiteiten die digitaal tot 

ons komen, zoals een paasdemo bloemschikken verzorgd door Pim van den 

Akker, een instructievideo snoeien en een workshop via Zoom waarin een paasstuk 

kan worden gemaakt. Het voorjaar komt eraan! Alle drie de activiteiten zijn 

toegankelijk via deze nieuwsbrief. 

 

 
 



Zoals jullie hebben gemerkt wordt er op diverse terreinen samengewerkt met de 

afdeling Salland. Zoals misschien niet iedereen weet hebben we jaarlijks een 

bestuur-burenoverleg waarin we ideeën en ervaringen delen en bestaat er al jaren de 

traditie de tuinreis samen te organiseren, het ene jaar op initiatief van Salland, het 

andere jaar door ons. Hennie Pouls was de gedreven organisator voor onze afdeling. 

Momenteel hebben we nog steeds een vacature. Dus voor wie deze activiteit op zich 

zou willen nemen, houdt van reizen en organiseren: Meld je aan! Bij een van de 

bestuursleden (zie colofon voor de mailadressen)) 

 

En nu we het toch over vacatures hebben. Het goede nieuws is dat Tineke 

Boessenkool naast Facebook nu ook onze website onder haar hoede wil 

nemen. Heel fijn, ze neemt de taak van webmaster over van Yvonne Seuntjens die 

deze taak naast haar functie als secretaris van het bestuur op zich had genomen.  

 

Verder zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur! Mimi Kwant heeft in het 

najaar afscheid genomen en op de eerstvolgende ALV nemen we afscheid van 

Harriet Weitkamp. Dus heb je affiniteit met besturen en met het reilen en zeilen van 

Groei en Bloei overweeg dan eens deze mogelijkheid!  

Wil je eerst meer weten over wat het inhoudt, neem gerust contact op met een van 

ons (mailadressen bestuur vind je in het colofon onderaan de nieuwsbrief). 

   

In deze nieuwsbrief 

• Voorwoord door Harriët Weitkamp, voorzitter 

• 24 maart Paasworkshop via Zoom; opgeven voor 15 maart! 

• 18 maart Demo Paasstuk Pim van den Akker via you tube exclusief voor leden 

Groei en Bloei 

• 16 april Plantenruilbeurs (Onder Groot Voorbehoud) 

• Instructievideo over snoeien in het voorjaar  

• Tuinenreis Zuid Duitsland juni: aanmelden kan nog tot 24 april 

• Bericht van het tuinteam 

 

Namens het bestuur 

Caroline Dekker 

         

 
 



De Stip aan de horizon, Harriët Weitkamp                      

  

Maandag 8 maart jl. zat ik samen met ruim 3.6 miljoen Nederlanders om 19.00 uur 
gekluisterd voor de televisie, afgestemd op NPO 1, om te luisteren naar volgens mij 
de 20ste persconferentie sinds het uitbreken van de Corona crisis. 
Mark Rutte en Hugo de Jonge staand op gepaste afstand van elkaar, met op de 
achtergrond Irma Sluis, onze Nederlandse tolk gebarentaal, die inmiddels een eigen 
fanclub heeft en de telkens terugkerende tekst: ‘Alleen samen krijgen we Corona 
onder controle’. 
  
Hoe moeilijk is het om het samen te doen, als je het gevoel hebt dat jij je al ruim een 
jaar alleen voelt in deze abnormale wereld met alle maatregelen die ons beperken in 
onze vrijheid, zoals ook in ons sociaal verenigingsleven als Groei & Bloeiers. 
Geen fysiek moment om elkaar te ontmoeten tijdens een lezing in het theater; de 
Open Tuinen, een tuinexcursie of plantenruilbeurs. 
Ook al hebben we onder restricties een aantal bloemschikavonden kunnen laten 
doorgaan, verder bleef het een lege agenda, een lege website. 
We missen elkaar, waarbij het persoonlijk contact toch onontbeerlijk is. 
Het nieuwe normaal voelt steeds zwaarder voor een ieder van ons. 
De stip aan de horizon die ons is aangereikt door Mark en Hugo voelt dan ook als 
een omarming, waarbij we mogen uitzien naar….. 
  
Tot twee maal hebben wij als bestuur de ALV afgezegd, maar hoe waardevol om nu 
uit te mogen kijken naar een ALV, die wat later in de tijd zal zijn, maar omlijst wordt 
door de zomer. Een ontmoeting in een prachtige tuin, waarbij wij elkaar mogen 
ontmoeten. De verbinding die onontbeerlijk is. 
  
Na negen jaar zal ik tijdens deze bijeenkomst mijn voorzitterschap neerleggen, die 
toch redelijk onverwacht op mijn pad is gekomen. 
Met liefdevolle aandacht heb ik deze eervolle taak mogen uitdragen naar onze leden. 
Gewoon zoals ik ben, verbindend en positief. 
Ik voel me gedragen door een ieder van jullie, verbonden als Groei en Bloei leden, 
commissies en bestuur. 
Laten we samen uitzien naar die stip aan de horizon, waarbij we blijven omzien naar 
elkaar. 
  
Wees een inspiratiebron voor anderen, 
wees het licht in de duisternis, 
wees de lach om een traan op te vrolijken 
wees een student van het leven 
en wees vooral wie je diep van binnen bent: jij! 
  
Omring jezelf met mensen die in je geloven, 
die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 
Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven 
en die jou de beste versie van jezelf kunnen maken. 



 
Leef je mooiste leven! 
  
Michael Pilarczyk 
 

 

 

Paasworkshop 24 maart 2021 14.00 uur via ZOOM 
 

 
 

Benodigdheden 

1. Ondergrond = plank 

2. Steekschuimbol 

3. Cling + tafeltje 

4. Draad 

5. Steekschuim                             ½ blok 

6. Schoteltje                                  doorsnee  16 cm 

7. Klimopblad                                10 stuks 

8. Skimmia                                      4 stuks 

9. Buxus                                       10 takjes 

10. Eendenkooitje                             1 stuks 

11. Kwarteleitjes                               5 stuks 

12. Franse Tulpen                             2 stuks 

13. Lindenboom takjes               +/- 14 stuks 

14. Mos                              

15. Zuiderwindlelies                          2 stuks 

16. Roos                                           3 stuks 

17. Beregras                                +/- 4 stuks 

Op woensdag 24 maart verzorgt afdeling Salland via Zoom een Paasworkshop.  

Ook leden van afdeling Ommen e.o. kunnen deelnemen. 

 

Start is om 14.00 uur 

Het wordt een tafelstuk op een mooie grillige plank (zie foto). 

Er zijn pakketten beschikbaar met alle materialen.  

 



Kosten workshop: voor de materialen betalen leden € 22,50 en niet-leden € 27,50.   

Inschrijving en betaling voor 15 maart.  

Wie zelf voor de materialen zorgt heeft geen kosten. 

Maar als je via Zoom mee wilt doen moet je je wel aanmelden. 

Opgave vóór 15 maart via het formulier. 

Daar geef je ook aan of je materiaal wilt bestellen. 

 

Voor het afhalen van de pakketten worden diverse afhaalpunten geregeld in Ommen 

en Hardenberg, zodat je niet ver hoeft te rijden. 

Je krijgt persoonlijk bericht waar jij jouw pakket kunt ophalen. 

Als je meedoet krijg je een uitnodiging per mail die je 24 maart kunt aanklikken en 

dan komt de verbinding tot stand. 

Na afloop van de workshop blijft de verbinding nog een tijdje open voor een online 

drankje en het bewonderen van elkaars stukken. 

 

 

Intranet 

Beste leden, 

 

Na het enorme succes van de demonstratie van Jan van Doesburg met de kerst, en 

aangezien corona ons nog steeds allemaal thuis houdt, kan ik jullie het heugelijke 

nieuws geven dat er op 18 maart een tweede digitale 

bloemschikdemonstratie komt. Dit keer hebben wij niemand minder dan Pim van 

den Akker bereid gevonden om een prachtige lente/paasdemonstratie te verzorgen. 

Exclusief voor de leden van Groei & Bloei kan de hele demonstratie op ons You tube 

kanaal worden bekeken! 

• Op donderdag 18 maart a.s. plaatsen wij een link naar de video van de 

demonstratie op de pagina https://www.groei.nl/bloemschikken/voorjaar-met-

pim-van-den-akker. 

• Op onze website www.groei.nl komen in de aanloop naar Pasen ook delen 

van deze demo online. Steeds een stukje van de opnames. Maar de hele 

demo blijft voorlopig speciaal voor onze leden. 

• Ga er fijn van genieten en hopelijk zien we elkaar weer gauw. 

Groetjes, Sia Rutjes 

 

https://forms.gle/xVvgy6VARUkArbUo6
https://www.groei.nl/bloemschikken/voorjaar-met-pim-van-den-akker
https://www.groei.nl/bloemschikken/voorjaar-met-pim-van-den-akker
http://www.groei.nl/


 
De opnames op 9 maart met Pim van den Akker  

 
Detail van een van de werkstukken 

 
 

 



4 daagse Tuinenreis naar Zuid Duitsland in 2021!! 
 

Donderdag 24 t/m zondag 27 juni 2021. 

Groei en Bloei afdeling Salland organiseert in 2021 deze Tuinreis naar Zuid 

Duitsland. Leden en introducees van de afdeling Ommen e.o. kunnen zich ook 

inschrijven! 

 

  

Bron: www.mainau.de 

Datum van aanmelden is verlengd naar 24 april! 

 

Vooralsnog  gaat de geplande tuinreis naar Zuid Duitsland gewoon door. En alleen 

onder omstandigheden die voor iedereen verantwoord zijn. Dit is in overleg met de 

reisorganisatie Pelikaan afgesproken.  

• Als er 2 weken voor vertrek de code rood of oranje geldt als reisadvies naar 

Duitsland, dan  annuleert de reisorganisatie Pelikaan de reis. 

• Bij code geel worden er maatregelen getroffen, denk aan o.a. mondkapjes op 

daar waar nodig is. 

Verder ziet de reis er ongewijzigd uit.  

Het is een mooi samengesteld programma 

• De Hortus van Peter Janke, een van de toonaangevende tuinontwerpers in 

Duitsland. Hij is geïnspireerd door Beth Chatto en haar Gravel Garden. Met de 

tegenwoordig droge zomers een passend tuinconcept. 

• De vaak geroemde Tuin van de heren Lucens & Bender 

• Palmen Garten, een verborgen paradijs met planten van over de hele wereld. 

Een 26 hectare grote tuin, gelegen in het groene hart van   de drukke stad 

Frankfurt. 

• Schloss Ludwigsburg, een van de grootste barokke paleizen in Europa. Vanaf 

1954 is er hard gewerkt aan het herstel van het paleis en de omliggende 

tuinen. In de tuinen vind je een barok-parterre geïnspireerd door Versailles, 

een Engelse landschapstuin, een Japanse tuin en een moderne kruidentuin. 

• Hermannshof in de stad Weinheim in Baden -Wurttemberg. Een 

parkachtige  tuin waar maar liefs 2.500 soorten bollen, vaste planten en 

bijzondere bomen met elkaar worden gecombineerd. Deels voor het oog maar 



tevens om onderzoek te doen naar hoe planten het best kunnen worden 

toegepast in de verschillende seizoenen. 

• Bloemeneiland Mainau in de Bodensee. Het eiland heeft een exotisch 

arboretum met meer dan 500 (zeldzame) boomsoorten en kent vele 

uitbundige bloemborders, bloemsculpturen, pergola’s, fonteinen en terrassen. 

• Prive tuin van Garten Kist. 

Prijs per persoon € 496, niet leden betalen € 521 

Je kunt  je opgeven via het aanmeldingsformulier. 

Deze kun je downloaden via deze link  

Invullen als Word document. Wel even de stippellijnen weghalen voor je gaat 

typen! Het ingevulde formulier kun je als aanhangsel per email opsturen 

naar ingeterhaarw@gmail.com (klik hier) 

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met Inge ter Haar 0572382104  

Bij minimaal 30 personen gaat de reis door. 

De aanmelding moet  uiterlijk 24 april 2021 binnen zijn. 

 

Voor meer informatie: https://salland.groei.nl/activiteiten/voorjaar-2021-buitenlandse-

tuinenreis/ 

 

 

Bericht van het tuinteam          
                                                                             Bron: Vroege vogels, BNN/VARA 

  

Ook wij hebben onze kopjes weer boven de grond gestoken. 

Elk jaar rond deze tijd hebben we de tuinen die meedoen met de ‘opentuinen’ zo 

goed als rond, is het tuinboekje in voorbereiding en is de flyer in de maak. We staan 

dan min of meer in de startblokken. Nu is dat anders. We hebben als tuinteam wat 

afgetast waar mogelijkheden liggen om iets op te kunnen starten. Daarbij werd al 

snel duidelijk dat juist natuur en tuinen bij uitstek geschikt zijn om in levende lijve te 

bezoeken, om het echt te beleven en er met elkaar over in gesprek te kunnen. Die 

ruimte moet er dan dus ook zijn. 

We hebben daarom met elkaar vastgesteld dat het op dit moment te vroeg is om 

concrete afspraken te maken over de organisatie. 

We hopen in een volgende nieuwsbrief met meer informatie te komen.  

 

 

https://salland.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_salland/Archief/Salland/Documenten/Definitief_inschrijfformulier_Tuinenreis_Zuid_Duitsland_2021.doc
mailto:ingeterhaarw@gmail.com?subject=tuinreis%20zuidduitsland%202021
https://salland.groei.nl/activiteiten/voorjaar-2021-buitenlandse-tuinenreis/
https://salland.groei.nl/activiteiten/voorjaar-2021-buitenlandse-tuinenreis/


 Struiken verjongen door snoeien (instructie-video) 

 

 
Heesters zoals Rhododendron en Taxus kun je flink snoeien, ja zelfs afzagen. Ze 

lopen dan vanzelf weer uit. Je ziet na een tijdje nieuwe scheuten verschijnen op de 

kale stam. Zo kun je struiken verjongen en in vorm houden. Dat werkt dus goed bij 

o.a. Taxus. Taxus behoort tot de coniferen, maar niet alle coniferensoorten 

verdragen deze rigoreuze snoei. Coniferensoorten als Thuja of 

Chamaecyparis kunnen er bijvoorbeeld niet tegen als je in het oude hout snoeit. Ze 

lopen dan namelijk niet meer uit. Wil je dus een coniferenhaag van een van deze 

soorten, dan moet je ze goed bijhouden en alleen snoeien in het groen, niet op het 

hout. 

Klik op onderstaande link om instructievideo te bekijken en veel andere informatie: 

https://www.groei.nl/tuin/tuinonderhoud/tuinkalender/struiken-verjongen-door-snoeien 

 

 
 

Colofon 

  

Bestuur 

Harriët Weitkamp (voorzitter)                         voorzitter@groeienbloeiommen.nl   

Yvonne Seuntjens (secretaris)                      secretaris@groeienbloeiommen.nl  

Tineke Attema (penningmeester)        penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Caroline Dekker (lid)                                   nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl 

https://www.groei.nl/tuin/tuinonderhoud/tuinkalender/struiken-verjongen-door-snoeien
mailto:%C2%A0voorzitter@groeienbloeiommen.nl%C2%A0
mailto:secretaris@groeienbloeiommen.nl%C2%A0%20%C2%A0
mailto:penningmeester@groeienbloeiommen.nl%C2%A0
mailto:lezingen@groeienbloeiommen.nl


Lid van verdienste 

Sieneke Grootenhuis-Tonckens  

 

Activiteiten 

Tuinexcursies (vacature)                       tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl 

Bloemschikken 

Betsie Grondman (coördinator)           bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

Open Tuinen/ Plantenruilbeurs 

(vacature)                                                opentuinen@groeienbloeiommen.nl 

Ledenadministratie                                    secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Adri Bertling                                                                          

Nieuwsbrief                                             nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl 

Caroline Dekker  

Lezingen                                                      

Machteld Oudshoorn                                    lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Rineke  Overduin                                          lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Fotografie 

Tineke Attema                                  penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Machteld Oudshoorn                                    lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Facebook/Website                                       facebook@groeienbloeiommen.nl 

Tineke Boessenkool 
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