
 
 

Nieuwsbrief april 2021 
 

Dag allemaal, 

 

Terwijl er buiten inmiddels een witte deken is gelegd over alle voorjaarsbloemen en we 

een Witte Pasen vieren, leggen wij de laatste hand aan deze nieuwsbrief. 

 

 

Bron: www.neerlandstuin.nl 

 

Met daarin een aantal berichten over bloemschikken en over een digitale plantenruil. Want 

het ziet er nog niet naar uit dat we elkaar half april al kunnen treffen bij de Besthemer 

Molen.  

Greet Hooijer heeft besloten na dit seizoen te stoppen als docent bloemschikken voor 

onze afdeling. We kennen haar als een gedreven, creatieve, enthousiaste en inspirerende 

docent en vinden het jammer dat ze gaat stoppen, maar respecteren haar keuze. Voor 

haar is het blijkbaar tijd voor nieuwe keuzes en uitdagingen. Dank voor je inzet Greet, het 

ga je goed! 

Als de ALV kan doorgaan in de zomer nemen we nog even echt afscheid. 



Betsie Grondman heeft aangegeven voor de beginners en de gevorderden het volgende 

seizoen de lessen bloemschikken te willen verzorgen. Daar zijn we heel blij mee! In deze 

nieuwsbrief lees je het programma voor het volgende seizoen en kun je je ook al 

opgeven!  

 

In deze Nieuwsbrief dus: 

• Bloemschikprogramma volgend seizoen (Betsie) 

• Bloemschikken Gardenista 

• Bloemschikken terugblik paasworkshop (foto's) 

• Voorstel whats app groep voor het Ruilen van Planten etc. 

                         

 

Bloemschikken op Gardenista 

Het bloemschikteam van Gardenista is druk bezig met de voorbereidingen voor de 

competitie. Binnenkort krijgen alle bloemschikcoördinatoren en secretarissen een mail met 

uitgebreide informatie. Wil je nu alvast zien wat het thema is, hoe je je kunt aanmelden en 

wat het kost? Bezoek dan de bloemschikcompetitie pagina's op de website van 

Gardenista: www.gardenista.nl/bloemschikken. 

En heb je daarna nog vragen? Mail dan naar bloemschikken@gardenista.nl. 

 

 

Start Plantenruil Appgroep 

 

Omdat de plantenruilbeurs dit voorjaar opnieuw niet door kan gaan ruilen we nu op een 

andere manier. Via een Whats Appgroep. 

Het idee is dat iedereen die planten, stekjes, zaad, bollen of knollen over heeft dit kan 

melden in de App groep. Andere leden van de groep kunnen reageren en onderling 

afspraken maken. De groep is een besloten groep alleen voor leden van onze afdeling. 

https://gardenista.nl/deelnemen/competities/#bloemschikken
mailto:bloemschikken@gardenista.nl


 

Bron: www.libelle.be 

Wil je mee doen? 

Stuur dan een mail naar: nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl 

Zet daarin je naam en een 06-nummer  

De beheerder van de groepsapp voegt je dan toe. 

 

Als je wilt ingaan op iemands aanbod in de app: 

Tik dan op de drie puntjes rechts bovenaan in je scherm en kies: groepsinformatie. Je ziet 

dan als je even scrolt alle deelnemende nummers verschijnen. Klik op het 06 nummer van 

de persoon met wie je overleg wilt of een afspraak wilt maken. Dit contact verloopt dan 

buiten de groepsapp om. Hierdoor wordt het aantal appjes in de groepsapp wat beperkt. 

 

De groepsbeheerder sluit de app 

Wanneer er nauwelijks meer transacties plaatsvinden wordt de app opgeheven en worden 

alle nummers verwijderd. 

  

 

Terugblik Paasworkshop via Zoom 

 

Hierbij een paar foto’s van de online paasworkshop samen met afdeling Salland. Er 

kwamen zeer positieve reacties uit onze groep afd. Ommen e.o., deelnemers vonden het 

voor herhaling vatbaar, maar wel graag met een andere aanleiding dan corona.  

 

We werkten 2 aan 2 wat het gewoon gezellig maakt. Er waren zo'n 24 deelnemers op 

zoom en nog een zelfde aantal op FB, wij waren met 13 aangemelde deelnemers van 

afdeling Ommen.  

 

Extra info: Het stuk op de foto rechts is met eigen materiaal gemaakt.  (Huibertien 

Oosterlee)  

 

mailto:%C2%A0nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl?subject=plantenruilen%20via%20whatsapp


 

 

 
 

Hartelijke groet 

Tineke Attema 

 

 

Bloemschikken Groei en Bloei Ommen seizoen 2021-2022 

 

Heb je zin om (weer) te gaan bloemschikken? Met de vooruitzichten zoals die nu zijn voor 

corona moet het in het najaar kunnen. 

We hebben alvast een programma opgesteld. We gaan starten met een beginnersgroep 

op de dinsdag en een gevorderden groep op de woensdag. Beide groepen komen bijeen 

in de Caroussel en Betsie Grondman is voor beide groepen de docent. 

• Beginnersgroep 

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 

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 

Caroussel, van Reeuwijkstraat 5 Ommen 

 

Prijzen 

Beginners: 6 lessen totaal € 150 voor leden en € 165 voor niet-leden; losse les € 30 

Gevorderden: 6 lessen totaal € 70 voor leden en € 85 voor niet-leden; losse les € 17,50 

Prijzen zijn incl. koffie/thee 

 

Geef je snel 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)   lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Op zoek naar nieuwe voorzitter! 

 

Lid van verdienste 

Sieneke Grootenhuis-Tonckens  

 

Activiteiten 

Tuinexcursies (vacature)   tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl 

Bloemschikken 

Betsie Grondman (coördinator)  bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

Plantenruilbeurs (vacature) 

Open Tuinen  

Wim Weitkamp (coördinator a.i.)  opentuinen@groeienbloeiommen.nl 

Ledenadministratie 

Adri Bertling     secretaris@groeienbloeiommen.nl  

Nieuwsbrief 

Caroline Dekker    nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl 

Lezingen 

Machteld Oudshoorn                              lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Rineke Overduin                       lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Fotografie 

Tineke Attema    penningmeester@groeienbloeiommen.nl  

Machteld Oudshoorn   lezingen@groeienbloeiommen.nl 

Facebook / website     

Tineke Boessenkool   facebook@groeienbloeiommen.nl 
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