
 
 

 
 

Nieuwsbrief Groei & Bloei februari 2022 
 

 

Dag tuinliefhebbers, 

 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

•    Voorwoord 
•    Groei & Bloei 150 jaar 

•    Jaarplanner 2022 

•    Excursies 
•    Lezing Hans van Wieren 

•    Tuinenreis Normandië 

•    Gardenista bloemschikcompetitie 
•    Plantenruil WhatsApp groep 

•    Vacature ledenraad G&B 

•    Cursus Train de trainer 
•    Recycle bollenmand 
 

  



 

Voorwoord 
 

     
 
Het nieuwe jaar is alweer meer dan een maand oud en gelukkig zijn er versoepelingen wat 
betreft de coronamaatregelen. De eerste lezing van het jaar van Harry Jans kon gelukkig 
doorgaan. Deze werd goed bezocht in De Carrousel en een aantal mensen keek mee via 
livestream. Hopelijk blijft het goed gaan en wordt alles snel weer een beetje normaal. 
 
Als tuinliefhebbers bereiden we ons al weer een beetje voor op het nieuwe tuinseizoen. Al 
kan er nog genoeg winters weer komen, de eerste sneeuwklokjes staan alweer te bloeien. 
Voor de liefhebbers: Harriët Snippe uit Westerhaar stelt haar sneeuwklokjestuin open. Meer 
informatie daarover staat onder het kopje Excursies.  
 
In 2022 staan er drie grote evenementen op stapel voor Groei & Bloei om ons op te 
verheugen, namelijk Gardenista, het 150 jarig jubileum en deelname aan de Floriade. 
Omdat Groei en Bloei 150 jaar bestaat, is er als logo een jubileumzegel ontworpen. Voor 
onze afdeling tevens een goede aanleiding om de layout van de nieuwsbrief hierop aan te 
passen. Tineke Boessenkool neemt nu de volledige redactie van onze nieuwsbrief voor haar 
rekening en daar zijn we heel blij mee. 
 
Hartelijke groet, Caroline Dekker 

 

 

Groei & Bloei 150 jaar 

 

 



Groei & Bloei heeft een lange geschiedenis die begint in de negentiende eeuw. In 

1873  wordt  de Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde opgericht. Aanvankelijk 

zijn er twee afdelingen, Arnhem en Amsterdam, die samen 123 leden hebben. De 
leden zijn landgoedeigenaren en 'hunne tuinbazen', kwekers en handelaren van 

bloemen. De Maatschappij heeft in deze tijd, waarin nog nauwelijks goed onderwijs 

is, een educatieve functie: voorlichting geven over het kweken en beoordelen van 
(nieuwe) gewassen. Ze is al snel succesvol en wordt aan het eind van 19e eeuw 

algemeen gezien als dé vertegenwoordiger van de Nederlandse tuinbouw. 

 

Initiatief 
De Maatschappij ijvert voor het reguleren van de handel in gewassen, dat leidt tot de 

oprichting van de veiling in Aalsmeer. Ze neemt op tal van plaatsen het initiatief voor 

het oprichten van een tuinbouwschool. De maatschappij heeft een belangrijke stem 
bij het samenstellen van Nederlandse inzendingen naar buitenlandse 

tentoonstellingen. Ze stimuleert het aanleggen van school- en proeftuinen, richt de 

keuringsdienst voor zaaizaden op, organiseert de eerste boomplantdag (1916) en 
neemt in 1925 het initiatief voor moederdag (naar Amerikaans voorbeeld). In 1923 

krijgt de Maatschappij het predikaat Koninklijk. Dit is zowel een erkenning van het 

maatschappelijk nut van de KMTP, als van de banden met het koningshuis. Koning 
Willem III was de eerste beschermheer en prinses Beatrix is het nu. Er wordt wel 

gezegd dat de interesse van het Koninklijk Huis vooral werd gevoed door de aandacht 

die de KMTP besteedde aan de tuinen en plantsoenen van Het Loo. 
  

Veranderende tijden 

Als de overheid - na de invoering van de leerplicht - zelf het tuinbouwonderwijs gaat 

organiseren, verandert de Maatschappij langzaam maar zeker van karakter. De 
centrale adviserende rol op het gebied van de tuinbouw verdwijnt en wordt 

overgenomen door het onderwijs en door de vakorganisaties. De Maatschappij 

concentreert zich op sierteelt. Na de Tweede Wereldoorlog lijkt ook dat een 
aflopende zaak. 

Maar de toenemende welvaart in de jaren zestig, zorgt voor nieuw elan. Er is steeds 

meer belangstelling voor tuinieren en gemeentes besteden meer geld aan openbaar 
groen. Tijdens de eerste Floriade in 1960 wordt het vakblad van de KMTP omgedoopt 

tot het tijdschrift Groei & Bloei. 

En zo verandert de club voor beroepsbeoefenaren in een club voor tuinliefhebbers. 
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde van 

weleer, wordt de Groei & Bloei van vandaag de dag. Meer dan een eeuw oud, maar 
nog altijd bruisend van vitaliteit. 
 

 

  



Jaarplanner 2022 
 

 
 
19 en 20 februari: Open dagen Sneeuwklokjestuin 

22 februari: Lezing Tuinen anno nu 

30 maart: Algemene Ledenvergadering (gewijzigde datum) 
30 maart: De vier jaargetijden in de tuin van kasteel Sypestein (gewijzigde datum)      

8 april: Plantenruilbeurs voorjaar 

14 april t/m 9 oktober: Floriade https://floriade.com/nl/ 
26 april: Excursie poldertuinen 

25/29 mei: Gardenista https://gardenista.nl/ 

17/19 juni: Nationaal Open Tuinen Weekend 
7 september: Excursie tuinen rond Gorssel 
 

 

Excursies 
 

 
Foto: Tineke Boessenkool 

 

Greet en Herma van het excursieteam hebben een mooi programma samengesteld 

voor 2022. 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=92387aec6d&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=96b3c66e07&e=571818a827


 

Sneeuwklokjestuin 

Harriët Snippe houdt open tuindagen op zaterdag 19 en zondag 20 februari. "Sinds 
1988 wonen we op deze prachtige plek met een mooi stukje bos," zegt Harriët. "Ooit 

is hier zand afgegraven voor de bouw en daardoor zijn er hoogteverschillen. In de 

winter zijn de hellingen wit van de sneeuwklokjes, Galanthus nivalis. Daarnaast zijn er 
ook wat kerstrozen en cyclamen." 

 

Groei & Bloei gaat niet als groep naar de sneeuwklokjestuin, maar belangstellenden 
zijn welkom op de open tuindagen, van 10.30-17.00 uur. De entree bedraagt 3 euro, 

inclusief koffie of thee met iets lekkers. De tuin is te vinden aan de Meijerboersweg 8, 

7676 SP Westerhaar. 
 

Poldertuinen 

Dinsdag 26 april bezoeken we drie poldertuinen, voor de bollenpret. Om 10.00 uur 
worden we verwacht in Ens in Het Zwaluwhuis, voor koffie of thee en gebak en 

daarna een rondleiding. 

Dan naar De Pegasushof voor lunch en rondleiding. 's Middags rijden we een rondje 
langs de bollenvelden en bezoeken de tulpenshowtuin in Espel met 1.800 

verschillende tulpen. 

We besluiten de dag bij De Stekkentuin in Espel, met een rondleiding en een hapje en 
drankje. 

Deze dag kost 30 euro, inclusief entree van de tuinen (exclusief benzine). 

  
Tuinen rond Gorssel 

Op woensdag 7 september staan drie tuinen rond Gorssel op het programma: om 

10.30 uur De Hoefslag, waar we beginnen met koffie en daarna de tuin bewonderen. 
Bij Het Klapzand gebruiken we onze eigen meegenomen lunch en krijgen een 

rondleiding door de tuin. 

We sluiten de dag af in theetuin Kamperfoelie met een rondleiding en een high tea. 
 

Opgeven 

Opgave graag bij Greet: e-mail: d.ten.brinke@kpnplanet.nl 
of bij Herma: e-mail: hermacolijn@gmail.com of 06 28262456. 

Greet en Herma wensen iedereen een kleurrijk jaar toe! 
 

 

  

mailto:d.ten.brinke@kpnplanet.nl
mailto:hermacolijn@gmail.com


Lezing Hans van Wieren 

 

 
Bron: Hans van Wieren 

 

Hans van Wieren uit Sneek geeft een lezing 'Tuinen anno nu' op dinsdag 22 februari 

in De Carrousel in Ommen. Hij neemt ons in zijn presentatie mee naar allerlei soorten 

voormalige en huidige tuinen. Er is aandacht voor tuinontwerpen, veel vaste en 

eenjarige planten, plantenbakken en bestrating. In hoog tempo stipt Van Wieren heel 

veel aspecten van de moderne tuinen rond woningen in steden en dorpen aan. 

 

Voorjaarsbloeiers 

Speciale aandacht is er voor stinsenplanten en andere voorjaarsbloeiers. Ook volgt hij 

een aantal voorbeeldtuinen die veranderen onder invloed van gezinssituaties, zoals 

het ouder worden van de bewoners. 

Tot slot is er een korte plantenquiz waarin diverse speciale planten voorbij komen. 

Neem ook eens een kijkje op de website van Hans van 

Wieren: https://www.tuinenanno.nu/ 

De lezing begint om 20.00 uur en is gratis voor leden van Groei & Bloei. Niet-leden 

betalen vijf euro. 

  

  

Tuinenreis Normandië 
 

 
Foto: Tineke Boessenkool 

 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=872269a8ab&e=571818a827


Onze buren van Groei en Bloei Salland hebben een tuinenreis gepland naar 

Normandië. De reis vindt plaats van donderdag 23 t/m zondag 26 juni 2022. Als 

mensen van onze afdeling hiervoor enthousiast zijn, kunnen ze ook meegaan, net als 
in eerdere jaren. 

Op onze website is meer informatie te vinden, klik op de 

link https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/tuinenreis-23-26-juni-2022-
normandie.  Onder de link staat ook het inschrijfformulier voor de reis. Opgave vóór 

dinsdag 15 maart. 
 

 

Gardenista bloemschikcompetitie 

 

 

Foto: Tineke Boessenkool 
 

Het groene festival Gardenista, een initiatief van KMTP/Groei & Bloei, staat gepland 

voor 25 t/m 29 mei op Buitenplaats Den Alerdinck in Laag-Zuthem, vlakbij bij Zwolle. 

 

Bloemschikcompetitie 

Het team bloemschikken van Gardenista organiseert een bloemschikcompetitie voor 

amateurs en studenten op woensdag 25 mei. Wie wordt dé Bloemstylist 2022? Na 

een gezamenlijke opening, maken de deelnemers ter plaatse hun arrangement op het 

tentoonstellingsterrein in een grote open tent. Ze krijgen 2½ uur de tijd voor hun 

creatie. ’s Middags kunnen de deelnemers het festival bezoeken en rond 16.00 uur 

maakt de jury de uitslagen bekend. 

De eerste drie uit elke categorie worden uitgenodigd voor de finale. Alle 

arrangementen zijn te bezichtigen ten tijde van het festival. 

 

Voor professionals 

De bloemschikcompetitie voor professionals is op donderdag 26 mei. Op zondag 29 

mei vinden de finales van studenten, amateurs en professionals plaats. De eerste drie 

uit elke categorie strijden op het podium onder toeziend oog van vakjury en publiek 

voor de eindzege. Zij krijgen een paginagroot artikel in het blad Groei & Bloei. Voor 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=78f4a184d2&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=78f4a184d2&e=571818a827


vragen, e-mail naar: bloemschikken@gardenista.nl  Aanmelden kan via de 

website www.gardenista.nl/bloemschikken. 

  

 

 

Plantenruil WhatsApp groep 

 

 
 

In de Plantenruil WhatsApp groep kan iedereen die planten, stekjes, zaad, bollen of 

knollen over heeft, dit melden. Andere leden van de groep kunnen reageren en 

onderling afspraken maken. Het is een besloten groep, alleen voor leden van onze 

afdeling. 

Wie ook deel wil nemen aan deze WhatsApp groep, kan een e-mail sturen 

naar: nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl Zet daarin je naam en een 06-nummer en 

de beheerder van de groepsapp voegt je dan toe.  

 

 

Vacature ledenraad G&B 

 

 
 

Rayon Oost-Nederland van Groei & Bloei zoekt een lid voor de ledenraad (LR). De 

ledenraad denkt na hoe Groei & Bloei een aantrekkelijke vereniging kan zijn en 

blijven voor nieuwe leden. 

Frans Besselink van de G&B-Ledenraad namens regio Oost-Nederland stopt per  

1 april 2022 en wil het stokje graag overdragen aan een opvolger. Graag informeert 

hij leden met interesse in deze functie nader over de inhoud, zijn telefoonnummer 

is  074-242260. 

 

  

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=943d469a54&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=73681074bb&e=571818a827


Train de trainer Basiscursus Tuinieren 

 

Jan Blokland geeft weer een Basiscursus Tuinieren op zaterdag 5 maart, in de 

Amershof in Amersfoort. Leden die het leuk vinden om te leren hoe je je eigen 

tuinkennis over kunt dragen aan bijvoorbeeld beginnende tuinliefhebbers, kunnen 

zich aanmelden voor de 'Train de trainer'-dag. Aanmelden kan via 

secretariaat@groei.nl. 

 

 

Recycle bollenmand 

 

Foto: Tineke Attema 

 

De eerste tekenen van het voorjaar laten zich al weer zien. Bijvoorbeeld bij deze 

bollenmand uit 2020 die alweer mooi uitloopt. Een mooi voorbeeld van 

duurzaamheid. 
 

  

Colofon 

  

Bestuur 
Caroline Dekker (voorzitter) voorzitter@groeienbloeiommen.nl  

Yvonne Seuntjens (secretaris) secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Tineke Attema (penningmeester) penningmeester@groeienbloeiommen.nl 
(vacatures voor twee leden) 

  

Lid van verdienste 
Sieneke Grootenhuis-Tonckens 

  

Activiteiten  
Tuinexcursies 

Greet ten Brinke en 

Herma Colijn tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=62c302ae0b&e=571818a827


Bloemschikken 

Betsie Grondman (coördinator) bloemschikken@groeienbloeiommen.nl 

 
Open Tuinen/ Plantenruilbeurs 

Wim Weitkamp opentuinen@groeienbloeiommen.nl 

 
Ledenadministratie 

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 

 


