
 
 

Nieuwsbrief juli 2021 
 
Dag allemaal, 
 
Het belooft een mooie nazomer te worden met diverse leuke activiteiten. Een beetje 
het gevoel dat we wat hebben in te halen. En natuurlijk fingers crossed dat de 
diverse plannen ook door kunnen gaan dit keer. 
Noteer de diverse data!  

• 7 en 8 augustus Vechtdal Open Tuinen 
• 29 en 30 augustus Open Tuinen Weekend afdeling Ommen e.o. 
• 9 september Tuinexcursie 
• 15 september ALV en lezing in de Caroussel 
• 22 t/m 26 september Gardenista Buitenplaats Den Alerdinck 
• 9 oktober zaterdagmorgen Plantenruilbeurs 
• Bloemschikken seizoen 2021-2022 

Fijne zomer 
Hartelijke tuingroet 
Caroline Dekker 

 

 



Vechtdaltuinen open 7 en 8 augustus 2021 
 
Sinds enkele jaren worden bijzondere tuinen in het Overijsselse Vechtdal 
gezamenlijk opengesteld voor bezoekers. In 2021 zijn er 9 tuinen aangesloten. 
 
De deelnemende tuinen zijn: 
 

• Lubbers Goarn in Laar (Dld) 
• Colijnsplaats in Den Velde 
• De oude Linde in Radewijk 
• De Vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen 
• Jetske’s Tuin in De Krim 
• Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart 
• De Ossenkolk in Arrien 
• Buitenplaats De Broekhuizen in Dalfsen 
• De Meente in Zwolle 

Het zijn zeer verschillende tuinen, zowel qua ligging, oppervlakte, aanleg als 
beplanting. 

Open tuinweekend 
 

In het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2021 zijn alle Vechtdal-tuinen 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Bij de Vijvertuinen van Ada Hofman en de Tuinen 
Mien Ruys krijg je dit weekend € 2,00 korting p.p. op de entreeprijs. De entree van de 
overige 7 tuinen is € 2,00 per persoon per tuin. 

Informatie 

Meer informatie over de Vechtdal-tuinen kun je vinden op deze 

website:  http://www.vechtdal-tuinen.nl 

De Overijsselse Vecht, in Duitsland wordt de rivier Vechte genoemd, is een 
regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Zij is 167 kilometer lang waarvan 
60 km in Nederland. Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt bij 
Zwolle in het Zwarte Water. Het stroomgebied van de Overijsselse Vecht 
beslaat 3780 vierkante kilometer. 
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http://www.vechtdal-tuinen.nl/


Open Tuinen Weekend afd. Ommen gaat door! 
28 en 29 augustus 
 
It geat on, Open Tuinen Weekend 28 en 29 augustus 2021! 
 
We hebben voldoende tuineigenaren bereid gevonden om mee te doen. Daar zijn we 
erg blij mee. 
 
Een paar nieuwe tuinen erbij zou nog mooier zijn. 
  
Heb je de vorige oproep gemist of had je wat meer bedenktijd nodig laat het ons 
weten. In ieder geval tot eind augustus is aanmelden voor deelname nog mogelijk. 
  
De informatie over de tuinen plaatsen we tegen die tijd op internet, hiermee kunnen 
we inspelen op de actualiteit en daardoor tot het laatste moment ook nog steeds 
nieuwe tuinen toevoegen. 
 
Hartelijke groet, 

namens het tuinteam                
Jetty van Munster 

 
 

9 september Tuinexcursie 
 
Hallo groei en bloeiers 
 
Het is al weer lang geleden dat we als tuinexcursie-team wat van ons hebben laten 
horen. Het woord met de ‘C’ maakte het onmogelijk om samen op pad te gaan. Dat 
willen we weer goed maken! 
 
Sinds de laatste keer heeft Greet Hooyer het excursieteam verlaten, helaas, maar 
gelukkig heeft Greet ten Brinke het stokje van haar overgenomen! 
 
9 september 2021 staat op de planning! 
We hebben er voor gekozen de eerste keer wat in de buurt te blijven. 
Om 10.30 uur worden we verwacht in de Sallandse landschapstuin. Karakteristiek in 
deze tuin zijn de ronde vormen, die terugkomen in de hagen en de poel. Volle borders, 
naar ontwerp van Harry Pierik. 
Van ongeveer 12.30 -13.15 uur is de lunchpauze, die we mogelijk in deze tuin doen. We 
nemen ons eigen lunchpakketje mee. 
Om 13.30 uur worden we dan verwacht in de tuin van Nynke Atsma. Daar zijn we al een 



keer geweest vroeg in het voorjaar, met een tuin vol bolletjes. Maar we zijn benieuwd 
hoe de tuin er uit zal zien in september. Een echte liefhebberstuin! Weelderige borders, 
vijver, schaduwtuin en zonneborders. We zijn benieuwd! 

 

 detuinvannynke.nl 
 
Om 15.30 uur willen we dan nog langs bij Arjan Schepers. Na zijn lezing de afgelopen 
winter, willen we z’n plantjes toch in het echt zien! en kopen? 
 

• Entree per tuin: € 5,-, inclusief koffie/thee 

• We vertrekken vanaf wereldrestaurant ‘de Lindenberg’ om 10.10 uur 

• Benzinekosten vanaf de Lindenberg, betalen aan chauffeur, bij 4 mensen in de auto: 
pp € 4,- (dat wordt dus meer bij minder passagiers) 

• Graag contant bij aanvang betalen: € 10,-, bij Herma of Greet, zodat we het in een 
enveloppe aan de tuineigenaren kunnen betalen. 

• Graag zelf lunchpakket meenemen! 

• Opgeven voor deze excursie VOOR 1 SEPTEMBER per mail: 
hermacolijn@gmail.com of telefonisch: 06 28262456 bij Herma Colijn. Graag 
vermelden of je beschikt over eigen vervoer of liever met iemand mee wil rijden! 

• We hopen op een mooie opkomst!, 
 
Groeten van Greet ten Brinke en Herma Colijn 
  

 
 

15 september ALV en lezing in de Carrousel 
  

Algemene Leden Vergadering 
 

Normaal organiseren we onze ALV jaarlijks in maart, gevolgd door de laatste lezing 

van het winterseizoen. Door de corona pandemie hebben we de ALV in 2020 en 

2021 twee jaar op rij niet door kunnen laten gaan.  
 

We hebben de ALV nu gepland op 15 september om 19.30 uur in de Carrousel. 

Naast de jaarlijkse vaste onderdelen nemen we in deze ALV afscheid van onze 

voorzitter Harriët Weitkamp. Zij heeft ruim 9 jaar deze functie met hart en ziel 

uitgeoefend voor onze afdeling. Het is nu tijd voor haar om het stokje over te dragen. 

Helaas is er nog geen opvolger, de functie is vacant! Daarmee bestaat het bestuur 



straks uit nog slechts drie leden: Yvonne Seuntjens (secretaris), Tineke Attema 

(penningmeester) en Caroline Dekker (lid). 

 
WE ZOEKEN VERSTERKING 

Heb je interesse om deel te nemen in het bestuur van onze afdeling neem dan gerust 

eens contact op met een van ons drieën om je te oriënteren op wat het inhoudt.  
  
Tijdens de ALV willen we alle (nieuwe) vrijwilligers die zich inzetten voor onze 

afdeling graag aan jullie allemaal voorstellen. Want het blijft toch Voor de leden en 

Door de leden. 

We hopen op een grote opkomst! 
 
Lezing 
 
Aansluitend om 20.15 uur de lezing van Gerrie Veenstra van kwekerij de 

Botterhutte  over schaduwplanten. 

zie ook http://www.debotterhutte.nl  

 

 
  

 
Gardenista 22 tm 26 september 
 

 
Het bloem- en tuinfestival voor jong en oud. Staat dit jaar in het teken van ‘Leef in het 
Groen’. Wordt gehouden op Buitenplaats Den Alderdinck in Laag Zuthem (bij Zwolle). 
Een groen en bloemig lifestyle festival met voorbeeldtuinen, lezingen, workshops, 

http://www.debotterhutte.nl/


lekker eten en muziek. En uiteraard veel exposanten met bloemen, planten, 
tuingereedschap en meer voor je eigen tuin. 
  
Entree 
€ 12,50 (leden) / € 16,50 (niet-leden) 
Kom je met meer dan 15 personen per dag, dan is het mogelijk om een groepsticket 
te bestellen. De kosten zijn dan € 8 per persoon. 
  
Het bestuur kan een aantal groepstickets bestellen, bij voldoende animo. 
Deze groepstickets worden dan besteld voor donderdag 23 september en zaterdag 
25 september 
  
Wil je op een van deze dagen naar Gardenista, vul dan via deze link: 
https://ommen.groei.nl/index.php?id=16099 het aanmeldformulier in. Na ontvangst 
van je betaling is je aanmelding definitief. Bij voldoende aanmeldingen zorgen we 
voor een groepsticket, dat je digitaal toegestuurd krijgt. Blijkt er onvoldoende 
belangstelling, dan zorgen we voor terugbetaling aan degenen die al betaald hebben. 
  
Omdat Gardenista zo dichtbij georganiseerd wordt, gaan we ervan uit dat iedereen 
hier op eigen gelegenheid naar toe gaat. Ga je met de auto, dan zijn de 
parkeerkosten € 4. Op het aanmeldformulier kan je aangeven of je alvast een 
parkeerticket wil bestellen. 
  
Voor meer informatie over Gardenista: http://www.gardenista.nl 
  

 
 

Plantenruilbeurs 9 oktober zaterdagmorgen 10.00 uur  
 

  

 
 

 

Bloemschikken seizoen 2021-2022 

 

Je kunt je nog opgeven voor de beginnersgroep of de gevorderdengroep 

 

Via dit aanmeldingsformulier: http://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-

bloemschikken-seizoen-2021-2022/ 

https://ommen.groei.nl/index.php?id=16099
http://www.gardenista.nl/
http://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2021-2022/
http://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2021-2022/


Beide groepen komen bijeen in de Caroussel en Betsie Grondman is voor beide 

groepen de docent. 

• Beginnersgroep (dinsdag) 

De materialen zijn aanwezig, je neemt zelf een geschikte ondergrond mee. Je hebt 

daarvoor vaak meer in huis dan je denkt en een kringloop heeft ook vaak geschikt 

materiaal. Je krijgt vooraf bericht wat je gaat maken met een voorbeeldfoto en kunt 

zo zelf zien wat voor soort ondergrond er onder kan of mag. Zo krijg je met het zelfde 

materiaal uiteindelijk heel verschillende stukken en dat is lekker uitdagend. We 

gebruiken altijd dagverse materialen die lang goed blijven. 

Data 2021-2022: dinsdagen 5 oktober, 9 november, 7 december, 8 februari, 8 maart 

en 12 april (Pasen 17-18 april) 

• Gevorderdengroep (woensdag) 

De gevorderden brengen alle materialen zelf mee en werken volgens een van 

tevoren aangegeven thema 

Data 2021-2022: woensdagen 6 oktober, 10 november, 8 december, 9 februari, 9 

maart en 13 april (Pasen 17-18 april) 

 

Inschrijven 

Je schrijft je in voor een heel seizoen dat wil zeggen 6 lessen. 

Als je zin hebt om incidenteel een keer mee te doen dan kan dat ook. Je betaalt 

dan iets meer voor die les. Geef op het aanmeldingsformulier aan wanneer je 

incidenteel wilt meedoen. Dit kan ook in de loop van het seizoen als je een keer wilt 

meedoen; dan graag een week van te voren hierover contact opnemen met 

Betsie. Als je een keer niet aanwezig kunt zijn mag je iemand anders de les laten 

volgen, of je mag het materiaal ophalen. 

 

Locatie 

Carrousel, van Reeuwijkstraat 5 Ommen 

 

Prijzen 

Beginners: 6 lessen totaal €150 voor leden en €165 voor niet-leden;  

losse les kost €30. 

Gevorderden: 6 lessen totaal € 70 voor leden en € 85 voor niet-leden;  

losse les kost € 17,50. 

Prijzen zijn incl. koffie/thee. 

 

Geef je op via het aanmeldingsformulier: 

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2021-2022/ 

 

Hartelijke Groet 

Betsie 

  

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2021-2022/


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 

Op zoek naar nieuwe voorzitter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Lid van verdienste 

Sieneke Grootenhuis-Tonckens  

 

Activiteiten 

Tuinexcursies                                         tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl 

Herma Colijn 

Open Tuinen                                         opentuinenteam (mailadres volgt) 

Bloemschikken 

Betsie Grondman                                bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

Plantenruilbeurs (vacature)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!              

     

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 

 

Copyright © 2021 Groei en Bloei Ommen All rights reserved. 

 

Ons mailadres is: 

info@ommen.groei.nl 
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