
 
 

 
 

 

Nieuwsbrief januari 2023 
 

Dag tuinliefhebbers, 
 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 
•    Voorwoord 

•    Jaarplanner 2023 

•   Vacatures 
•   Lezing 21 februari 

•   Excursie 4 april 

•   Bloemschikken 
•   Gardenista/landelijke perikelen 

•   Terugblik lezing 18 januari 
 
 

Voorwoord 
 
Er ligt weer een mooi, nieuw jaar voor ons. Ook voor dit jaar hebben we een 

jaarprogramma opgesteld met diverse leuke activiteiten. Jullie ontvangen het 

jaarprogramma in februari in de bus. 



In deze nieuwsbrief alvast opgenomen, twee aantrekkelijke tuinexcursies in april en 

juni, georganiseerd door ons tuinteam. 

 

Alle activiteiten worden ook dit jaar weer georganiseerd voor en door onze leden, 

enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich actief inzetten, individueel of als 

team/commissie. Een overzicht van deze vrijwilligers staat onderaan deze 

nieuwsbrief in het colofon. 

 

Het bestuur zoekt nieuwe mensen. Twee bestuursleden treden af in de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) in maart 2023. Het bestuur bestaat uit een (leuk) team 

vrijwilligers, dat de coördinatie heeft over het reilen en zeilen van de afdeling en 

eindverantwoordelijk is voor een goed functionerende afdeling, inclusief de 

besteding van de financiën. Als bestuurslid bepaal je mede de koers van de afdeling 

en leer je veel mensen kennen. In deze nieuwsbrief hierover meer.  

 

Ook in deze nieuwsbrief een bericht over Gardenista 2023. Dit evenement gaat 

helaas niet door. De ledenraad heeft geen goedkeuring gegeven hiervoor; diverse 

leden van het landelijk bestuur zijn inmiddels vertrokken.  

  

Hartelijke groet, Caroline Dekker 

 

 

Jaarplanner 2023 
 

 
 
21 februari: Lezing ‘Klimaatvriendelijk tuinieren’ door Anita Meuleman 
22 maart: Algemene ledenvergadering 
22 maart: Lezing 'De schoonheid van wilde planten' door Ella Roelfs 
4 april: tuinexcursie naar Drenthe 
8 juni: tuinexcursie naar Twente 
19-22 juli: tuinenreis 
 

 



Vacatures 
 

 
 
Huidige voorzitter Caroline Dekker en secretaris Yvonne Seuntjens nemen eind maart 
afscheid na respectievelijk 8 en 5 jaar deelname aan het bestuur. Daarom is het 
bestuur op zoek naar twee nieuwe bestuursleden én naar een webmaster. 
  

Wat doet het bestuur zoal: 

 
Het bestuur vergadert 1 avond per maand bij een van ons thuis, overleggen we vooral 
via e-mail, WhatsApp en soms via Zoom. De tijdsinvestering is gemiddeld een dagdeel 
per week. Het is echt teamwerk en we gaan informeel met elkaar om. Deel zijn van 
het bestuur maakt dat je mede de koers van de afdeling bepaalt en veel mensen leert 
kennen.  
 
We onderhouden actief contact met 
 
•  de diverse teams vrijwilligers; bieden ondersteuning en zijn vraagbaak.  
•  het landelijk bestuur en de landelijke ledenraad van Groei en Bloei 
•  diverse andere afdelingen in de regio; met afdeling Salland hebben we  
    jaarlijks een overleg en stemmen diverse activiteiten en ideeën ook 
    tussentijds met elkaar af.   
 
Jaarlijks stellen we een jaarprogramma op met een planning van de diverse 
activiteiten en verzorgen we de informatie en PR naar de leden (nieuwsbrief en 
website). 
 
Eveneens jaarlijks organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarin we 
(financiële) verantwoording afleggen over het afgelopen jaar aan onze leden.  
 
Als bestuur zijn we mede-verantwoordelijk voor ledenwerving en een actueel 
bijgehouden ledenbestand en -administratie. 
  

Wat doet de voorzitter zoal 

 

Bereidt samen met de secretaris de bestuursvergaderingen en de ALV voor, leidt deze 
vergaderingen in goede banen en bewaakt dat genomen besluiten worden 
uitgevoerd. 



 
Is eerste aanspreekpunt voor de andere bestuursleden en zorgt er (mede) voor dat 
alle bestuursleden hun eigen functie met plezier blijven uitvoeren. 
 
Vertegenwoordigt de afdeling naar buiten (andere afdelingen en landelijk Groei & 
Bloei) en is het gezicht van de afdeling voor de eigen leden. 
  

Wat doet de secretaris zoal 

 
Bereidt samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen en de ALV voor en 
verzorgt de verslaglegging inclusief jaarverslag voor de ALV. 
 
Is een belangrijke spin in het web, onderhoudt met veel personen en partijen contact, 
intern en extern en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
 
Spreekt een van deze functies aan of wil je meer informatie, neem dan gerust contact 
met ons op: Caroline Dekker (voorzitter, 06 4153 6881), Yvonne Seuntjens (secretaris, 
06 1545 3377). 
 

Webmaster 

 

 
  
In verband met het vertrek van de huidige webmaster per 22 maart, zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die het leuk vindt om onze website actueel te houden. Je hoeft 
dit niet alleen te doen. Ons bestuurslid Betsie Grondman weet van de hoed en de 
rand en houdt samen met jou de website bij. 
 
We zorgen ervoor dat je geïnstrueerd wordt en er is een webmastersforum waar je 
allerlei vragen kunt stellen via de website. Het aantal uren per week is wisselend en 
afhankelijk van de activiteiten die we als Groei & Bloei Ommen 
organiseren. Gemiddeld genomen moet je denken aan ca. 2-3 uur per week. 
 
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de huidige webmaster, Yvonne 
Seuntjens, e-mail: yvonneseuntjens@hotmail.com of tel. 06 1545 3377. 
 

 



Lezing klimaatvriendelijk tuinieren 
 

 
Foto: Anita Meuleman 

 
Anita Meuleman geeft de lezing 'Klimaatvriendelijk tuinieren' op dinsdag 21 februari 
om 20.00 uur in theater De Carrousel in Ommen. 
Anita is hoofdredacteur van de vakbladen TuinZaken en DPK de Pook Florist 
Magazine. Ze schrijft en fotografeert tevens voor Groei & Bloei, zoals de 
artikelenserie Floral Design, waarin telkens een andere bloemist in de schijnwerper 
staat. In de lezing vertelt Anita hoe je met praktische en natuurvriendelijke 
oplossingen je tuin beter bestand maakt tegen de klimaatverandering. En dat mag 
ook best mooi zijn.. 
 
Afgelopen jaar ook zo genoten van de lange warme zomer? Of leverde het stress en 
kopzorgen op? Want de planten bleven maar snakken naar water of werden juist 
weggespoeld door de stortbuien, terwijl op het terras plassen water bleven staan. 
Een lange droge periode, gevolgd door hevige regenbuien heeft consequenties voor 
je tuin. 
 
Hoe kun je in je eigen tuin inspelen op de veranderingen in het klimaat? De oplossing 
is meer groen. Maar welke planten en bomen kun je het beste kiezen? Wat zijn de 
juiste planten voor een natte tuin – of juist voor een droge tuin. Natuur- en 
klimaatvriendelijk tuinieren klinkt fantastisch, maar hoe krijg je meer biodiversiteit, 
vogels, vlinders en bijen in je tuin. 
 
En regenwater in je tuin geeft veel plezier en gemak, maar kan ook juist een 
nachtmerrie zijn. Hoe vang je extra water op, of zorg je ervoor dat het hemelwater na 
een hevige regenbui ook weer weg kan? En wat te doen om minder hitte-stress te 
ervaren in een stedelijke omgeving of op je dakterras. Anita vertelt ons er meer over. 
 
De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei, niet-leden betalen vijf euro. 



  

 

Tuinexcursie 
 

 
Bron foto: 't Kloosterveen 

 

We bezoeken weer mooie tuinen dit jaar: de eerste tuinexcursie gaat naar 
Drenthe. Op dinsdag 4 april worden we om 10.30 uur verwacht in de stinzentuinen 
van 't Kloosterveen bij Smilde, aan de Tramweg 65. Na de koffie, thee en 
wetenswaardigheden, krijgen we een rondleiding door de 7.000 m² grote tuin. We 
komen vast helemaal in voorjaarsstemming: in april bloeien hier heel veel 
stinzenplanten, zoals sneeuwklokjes, krokussen, vingerhelmbloemen, boshyacinten 
en wilde narcissen. 
 

 
Bron foto: De luie tuinman 
 

Rond de middag vertrekken we naar De luie tuinman aan de Gijsselterweg 29 in 
Ruinen. Hier kunnen we onze meegebrachte lunch op eten, er is koffie, thee of een 
tosti verkrijgbaar (zit niet bij entree in). Er liggen 25 tuinen en tuintjes om te bekijken 
achter het tuincafé en de kwekerij. Het is nog vroeg in het tuinseizoen, dus de 
opbouw van de tuin is nu goed te zien. De bollen en andere vroege lentebloeiers 
beginnen te bloeien. Voor de liefhebbers: in de kwekerij kun je vaste planten en 
eenjarigen scoren. 
 
Vertrek om 9.30 uur vanaf wereldrestaurant De Lindenberg in Ommen. De entree 



bedraagt 10,50 euro voor beide tuinen, inclusief koffie of thee bij 't Kloosterveen. 
Opgeven vóór 28 maart bij Greet ten Brinke (06 1889 3122) of Herma Colijn (06 2826 
2456).  
 

 

Bloemschikken 
 

 
Foto: Betsie Grondman 
 

Februari is de maand van Valentijn en is het nog steeds 'hartje winter'. Docente 
bloemschikken Betsie Grondman geeft tijdens de workshops op dinsdag 7 en 
woensdag 8 februari om 19.30 uur een creatieve invulling aan het thema 
Valentijn. De deelnemers maken een hart van natuurlijk materiaal, zoals wilgentenen 
of berkentakken en maken een steekschuimhart op met bloemen of bollen.   

 

  

Foto: Betsie Grondman 

 

Incidenteel een keer deelnemen aan de cursus kan: meer informatie op de website: 
https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2022-
2023-1 
Onderaan het formulier op de website staat de mogelijkheid 'opgave voor één keer' 
vermeld. 
 

 
 



Gardenista en landelijke perikelen  
 
 

 
Archieffoto: vrijwilligers Ella, Betsie en Machteld in actie tijdens de afgelopen Gardenista 

 
Team Gardenista deelt mee dat dit jaar geen festival wordt georganiseerd. Er is 
onenigheid ontstaan tussen Ledenraad en Landelijk Bestuur van Groei & Bloei. De 
Ledenraad heeft het beleid en de begroting van het bestuur afgekeurd en besloten 
dat Gardenista niet door kan gaan. Zij hebben de voorzitter gevraagd zich terug te 
trekken. Het Landelijk bestuur heeft besloten de penningmeester te schorsen. Het 
jaar 2023 wordt gebruikt als een jaar van bezinning, zonder noemenswaardige 
landelijke activiteiten en dus ook geen Gardenista 2023. Of er misschien in 2024 of in 
de jaren daarna nog weer een Gardenista komt vanuit Groei & Bloei, is op dit 
moment nog niet bekend. 
 

 

Terugblik lezing  
 

 
Foto: Peter Knippels 

 

Peter Knippels gaf de eerste lezing in het nieuwe jaar op 18 januari: 'Langs 
bloembollen hot spots all over the world'. De amateur-kweker nam de leden in zijn 
presentatie mee naar bijzondere streken, zoals Canada, de Verenigde Staten, Zuid-
Afrika, Kreta, Turkije en het Europese vasteland. Peter haalt de grootste toeren uit 
om een foto te maken van een speciaal plantje, dat bleek wel tijdens de lezing. Voor 



de liefhebbers had hij nog wat plantjes meegenomen en de twee boeken over bollen 
die hij heeft geschreven. Iedereen ging weer wat wijzer naar huis.  
 

 

Colofon 

  

Bestuur 
Caroline Dekker (voorzitter) voorzitter@groeienbloeiommen.nl 
Yvonne Seuntjens (secretaris) secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Tineke Attema (penningmeester) penningmeester@groeienbloeiommen.nl 
Machteld Oudshoorn lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Betsie Grondman bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

 
Lid van verdienste 

Sieneke Grootenhuis-Tonckens 

  
Activiteiten  

 

Tuinexcursies 
Greet ten Brinke en Herma Colijn hermacolijn@gmail.com  

 

Boemschikken 
Betsie Grondman (coördinator) bloemschikken@groeienbloeiommen.nl  

 

Open Tuinen 
Wim Weitkamp opentuinen@groeienbloeiommen.nl  

 

Ledenadministrtie 
Adri Bertling secretaris@groeienbloeiommen.nl 

 

Lezingen 
Machteld Oudshoorn en Rineke Overduin lezingen@groeienbloeiommen.nl  

 

Fotografie 
Tineke Attema penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Machteld Oudshoorn lezingen@groeienbloeiommen.nl  

 
Webmaster 

Yvonne Seuntjens secretaris@groeienbloeiommen.nl  

 
Nieuwsbrief/Facebook 

Tineke Boessenkool facebook@groeienbloeiommen.nl  

nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl  
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Ons mailadres is: 
info@ommen.groei.nl 

 


