
 
 

April 2020 
Dag allemaal, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor Pasen, de impact van Corona op ons 

verenigingsgebeuren, opbeurende woorden en nieuwtjes en een voorstel om toch planten 

met elkaar te ruilen via een digitale ruilbeurs. 

• Voorwoord van Harriët 
• Kort Landelijk Verengingsnieuws Groei en Bloei 
• Even iets vrolijkers 
• Digitaal Planten Ruilen ! 

Open Tuinen Weekend 2020 ook afgelast i.v.m. Coronamaatregelen!. 
 
Wist je dat de nieuwsbrief ook is te lezen via de website! 

                         

 



Voorwoord               

Harriët                                                    
 

 

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. 

 

De prille ochtendzon verwarmt mijn gezicht op deze ‘Goede Vrijdag’ morgen; mijn handen 

vouwen zich om mijn beker thee. 

Met half gesloten ogen ontwaar ik het prille groen van de ontluikende bomen en in stilte 

luister ik naar het vogelconcert dat me omringt. Met een glimlach zie ik twee 

pimpelmeesjes op ontdekkingstocht bij het net opgehangen nestkastje aan de eikenboom 

in onze tuin. Bijzonder om te zien hoe ze vrijuit naar binnen en buiten vliegen, door het 

vlieggat van net iets meer dan 3 cm. 

De vijf andere mezenkastjes vormen samen met deze vijfsterren accommodatie een 

perfecte plek voor de meesjes om zich te gaan nestelen, als natuurlijke vijand tegen de 

processierups. 

  

Mijn gedachten dwalen af naar de surrealistische situatie waarin wij ons momenteel 

bevinden. 

Het Coronavirus, dat zich als een pandemie heeft verweven in onze samenleving en in de 

gehele wereld. De afstand van 1.5 meter die wij in acht moeten nemen volgens het RIVM, 

lijkt ons dichter bij elkaar te brengen. Omzien naar elkaar en oprechte aandacht vormen, 

naast alle zorgen om onze en elkaars gezondheid, een leidraad voor ons handelen. 

  

Wij zijn samen verbonden als Groei en Bloeiers binnen onze kleurrijke vereniging in 

Ommen, die ineens tot stilstand lijkt gekomen. Alle activiteiten zijn geannuleerd of staan 

on hold voor een later moment. 

Wanneer later zal zijn dat weten wij niet, het maakt ons onzeker. 

Hoe wordt het nieuwe normaal, zoals onze minister president heeft gezegd. 

 

Gisteravond liep ik mee in de online processie van ‘The Passion’ en voelde een 

verbondenheid die mij heeft ontroerd, vooral op het moment dat Syb van der Ploeg zong: 

‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug’ 

Laten we samen zo het Pasen vieren, verbonden met elkaar vanuit vertrouwen. 

  

 



Omarmen 

mag ik 

bij jou schuilen 

Voor nu en altijd 

samen. 

 

Vanaf de Emslandweg wil ik jullie hele fijne Paasdagen toewensen. 

Omring je met je geliefden, de zon en de prachtige natuur om ons heen 😊 

  

Met vriendelijk groet, 

Harriët weitkamp 

 

 

Even iets vrolijkers… 

Goedemiddag, 

 

Graag wil ik, tussen alle corona-ellende door, ook even goed nieuws melden! 

Ik geniet volop van de bollenmand die ik tijdens de Groei en Bloei-workshop heb gemaakt. 

De bloemen worden vandaag ook al druk bezocht door bijen en hommels. 

 

Vriendelijke groet, en sterkte de komende weken! 

Suzanne Post 

 

 

Landelijk Verenigingsnieuws 

Het Covid-19 coronavirus legt heel Nederland stil. Los van de gezondheidsaspecten heeft 

dit een enorme impact op de samenleving. Bedrijven, onderwijs, ondernemers, instellingen 

en organisaties, iedereen ervaart de directe en indirecte effecten. Ook een verenging als 

de onze ontkomt er niet aan. Evenementen worden geschrapt, bijeenkomsten gaan niet 

door, bijna alles aan activiteiten is of wordt geschrapt. Alle afdelingen komen zowat stil te 

liggen. En dat is heel sneu voor al die vrijwilligers die al zoveel voorbereidingen hebben 

getroffen voor die activiteiten. Het LB realiseert zich dat terdege en wil vanaf deze plek al 

die vrijwilligers sterkte, kracht en gezondheid toewensen. Er komen betere tijden en ook 

dan hebben we elkaar weer nodig. We denken aan jullie! 

Namens het Landelijk Bestuur,   

Frank Naber 



 
Uit de afdelingen 

Gewoon omdat het leuk is om af en toe bij de buren te kijken, en wellicht nog leuke ideeën 

op te doen, is de rubriek 'Uit de afdelingen' in het leven geroepen. Heeft jouw afdeling iets 

leuks te vertellen, of een goede tip om te delen, aarzel niet en stuur het op 

naar secretariaat@groei.nl. Liefst met een leuke foto natuurlijk! 

 

Wageningen 

Veel afdelingen proberen in deze tijd iets extra's te doen voor hun leden. Van Greet 

Steenhuis, afdeling Wageningen, ontvingen we deze leuke foto met de tekst: 

"Om toch nog contact te houden met de leden, proberen we in deze tijd alternatieven te 

vinden voor onze lezingen, excursies en stekkenbeurs, door vaker een nieuwsbrief te 

sturen met meer weetjes, of als vervanging van de stekkenruilbeurs een stekkenroute à la 

berenjacht opzetten." 

 

 

mailto:secretariaat@groei.nl


Ommen 

Ook afdeling Ommen bedacht iets bijzonders voor de afsluiting van het 

bloemschikseizoen. Tineke Attema schreef ons: 

"Onze laatste les kon niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Onze docent Greet 

maakte bij haar thuis voor allemaal een mooi paasstuk en met een paar vrijwilligers 

bezorgden we het stuk bij de schiksters thuis. Dit werd zeer gewaardeerd!" 

 

 

 

 
 
  

 



Planten Ruilen Digitaal  
 

Zoals bekend is onze Voorjaars Plantenruilbeurs van 17 april afgelast i.v.m. de 

coronamaatregelen. 

 

Maar juist in deze weken van verplicht thuisblijven wordt er naar hartelust getuinierd. We 

hebben veel tijd en ruimte beschikbaar om onze borders eens flink op de schop te nemen 

en eindelijk die lelijke hoekjes die al langer op het verlanglijstje stonden nu eens grondig 

aan te pakken. En dat levert weer tal van planten en stekken op die je misschien liever bij 

een mede tuinliefhebber een tweede leven gunt dan dat ze collectief op de composthoop 

verdwijnen. 

 

 
 

Via deze Nieuwsbrief gaan we Een Eenmalige Ruilrubriek organiseren. Weliswaar zonder 

Harry Boven en zonder een gezellige nazit met koffie, maar toch. 

 

Heb je planten en stekken in de aanbieding die je graag wilt delen? 

 

Stuur dan uiterlijk 16 april een mail naar: lezingen@groeienbloeiommen.nl 

 

Geef in deze mail aan welke soort plant(en) je aanbiedt en vermeldt daarbij je 

telefoonnummer of mailadres waarop mensen contact met je mogen zoeken als ze 

interesse hebben. 

 

Ik verzamel alle mails die binnenkomen op bovenstaand mailadres en maak een overzicht 

van het aanbod. Dit overzicht wordt op 17 april per nieuwsbrief aan iedereen 

rondgestuurd. 

 

Ben je geïnteresseerd in het aanbod? 

 

Neem dan zelf contact op met de betreffende aanbieder (per mail of telefoon). 

Jullie maken vervolgens samen afspraken over het ophalen e.d.. 

 

Heb je een verzoek dan plaatsen we die ook!  

 

Hartelijke Groet 

Caroline Dekker 

 

mailto:lezingen@groeienbloeiommen.nl?subject=Plantenruil


 

Dan rest ons als bestuur verder alleen nog om iedereen heel fijne 

Paasdagen te wensen! 

 

 

  

 

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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