
 
 

  
 

Nieuwsbrief juli/augustus 2022 
 

Dag tuinliefhebbers, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

•    Voorwoord 

•    Jaarplanner 2022 

•    Open Vechtdaltuinen 

•    Kijkje bij G&B leden 

•    Excursie tuinen rond Gorssel 

•    Floriade 

 

 
Floriade 



Voorwoord 
 

De vakanties zijn voor velen al begonnen en het is nu echt hoogzomer. Naast het genieten 

van onze eigen tuinen, hebben we misschien ook wel zorgen over de droogte. 

De komende tijd kunnen we weer naar open tuinen toe, is er een nieuw ideetje om bij elkaar 

in de tuin te gaan kijken en staat er een prachtige excursie op het programma! Daarover 

verderop meer in deze nieuwsbrief. 

Een fijn vervolg van de zomer gewenst! 

  

Hartelijke groet, Caroline Dekker  

 

 

Jaarplanner 2022 

 

 
Tiny House van Groei & Bloei op de Floriade 

 

6 en 7 augustus: Open weekend Vechtdaltuinen 

17 augustus: Kijken bij Colijnsplaats 

6 september: Excursie tuinen rond Gorssel 

21 september: ALV en terugblik/fotopresentatie tuinenreis Normandië 
23 september: Busreis naar Fleuramour 
8 oktober: Najaarsplantenruilbeurs 
t/m 9 oktober: Floriade https://floriade.com/nl/ 
19 oktober: 'Lezing Vogels in de tuin' door Huub ter Haar 
15 november: Lezing 'Waar komen planten vandaan' door Hans Ringers 
 

 
 



Open Vechtdaltuinen  
 

 

Foto: Buitenplaats De Broekhuizen in Dalfsen 
 

Komend weekend - 6 en 7 augustus - zijn alle negen Vechtdaltuinen samen open voor 

belangstellenden. De tuineigenaren - waaronder ook meerdere van onze afdeling - in 

het Overijsselse Vechtdal heten iedereen van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 

uur. De tuinen liggen allemaal in of nabij het stroomgebied van de Overijsselse Vecht. 

Buiten het open weekend om, zijn de tuinen alleen op afspraak te bezoeken. 

Vorig jaar namen de Vechtdaltuinen afscheid van twee deelnemende tuinen. Dit jaar 

is er in De Krim een nieuwe tuin bijgekomen: een echte bijen- en vlindertuin. 

 

De tuinen die te bezoeken zijn (stroomafwaarts): Vechtetal-Garten in Laar (D), 

Colijnsplaats in Den Velde, Vijvertuinen van Ada Hofman in Loozen, Jetske’s Tuin en 

de tuin van Ron en Aly Varwijk in De Krim, de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart, 

De Ossenkolk in Arriën, Buitenplaats De Broekhuizen in Dalfsen en De Meente in 

Zwolle. 

Meer informatie op http://www.vechtdaltuinen.nl 
 

 
  

http://www.vechtdaltuinen.nl/


Kijkje bij G&B leden 
 

 
Colijnsplaats. Foto: Tineke Attema 

 

Het bestuur van Groei & Bloei Ommen vindt het mooi als de leden ook eens bij elkaar 

in de tuin rond kunnen kijken. Je ziet elkaar wel bij lezingen of excursies, maar hoe 

leuk is het om ook eens de tuin te zien van een ander lid. “Het gaat niet om een open 

tuinendag, zoals het weekend in juni,” zegt Herma Colijn, de eerste deelnemer die de 

leden uitnodigt. “Je tuin hoeft ook zeker niet spectaculair of bijzonder te zijn, maar 

gewoon jouw eigen tuin, die je kunt tonen.” 

Wie wel eens anderen wil ontvangen, kan zich opgeven bij Herma (06 2826 2456). 

Zij trapt zelf af met het nieuwe initiatief: op woensdag 17 augustus zijn Groei & 

Bloeileden tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom aan de Lambertsdijk 2b in 

7786 BB Den Velde. Toevallig dan wel net een grote tuin, maar dat hoeft dus absoluut 

niet. 

  

Colijnsplaats is een jonge landschapstuin van 2.500 m². Alle vier seizoenen proberen 

Herma en haar man een mooie tuin te hebben. Kleurige, lange vasteplanten borders, 

met veel siergrassen om de kleur wat te blussen en zeker ook voor het herfst – en 

winter silhouet. 

De meeste planten hebben wat te bieden voor de bijen en vlinders en er zijn 

bessenstruiken en zaaddragende planten voor de vogeltjes. 

Lange borders, eilandborders, een schaduwtuin, de ‘witte tuin van Colijnsplaats’, een 
boomgaard en moestuin in bakken. Een centraal gelegen grote vijver en sloot met 
gele knotwilgen, moeraszone en wadi. Deze beiden vangen ook het hemelwater op 
van het dak. In de kassen groeien verschillende tomaten en paprika’s en ook wordt 
daar gezaaid en gestekt voor eigen gebruik en ook wat voor de verkoop. 
 

 



Excursie tuinen rond Gorssel  
 

Er staat weer een prachtige tuinexcursie op de planning: op dinsdag 6 september 

gaat de reis naar drie  tuinen in de buurt van Gorssel (in eerdere berichtgeving is 7 

september genoemd, maar dit klopt dus niet) 

Vanaf nu kan iedereen zich opgeven voor deze dag bij ondergetekenden. 

  

De Hoefslag 

 
Foto: Wilfried Rusch, website De Hoefslag 

 

De eerste tuin is De Hoefslag, Hoefslag 12, Gorssel. Hier worden we om ongeveer 

10.30 uur ontvangen met koffie of thee met iets lekkers, waarna we een rondleiding 

krijgen. 

‘Een verrassende landschapstuin: De Hoefslag. De tuin vormt een overgang naar de 

achterliggende weilanden aan de rand van het dorp en het buitengebied van 

landgoed Amelte. De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 3.700 m² en bestaat 

uit golvende borders langs een slingerend gazon. 

Veel grassen en natuurlijk uitziende groepen vaste planten zorgen voor een gevoel 

van ruimte en rust. Vanuit verschillende wandelpaden en zitplekken zijn de 

doorkijkjes telkens weer spannend,’ aldus de omschrijving. 

  

  



Het Klapzand 

 
Foto: website Het Klapzand 
 

Daarna, 5 minuutjes rijden, gaan we naar Het Klapzand, Fliederweg 10A, Eefde. Ook 

hier krijgen we een rondleiding en daarna kan iedereen in de tuin het zelf 

meegebrachte lunchpakketje nuttigen. 

‘Een schaduwrijke bostuin met veelal zuurminnende planten, struiken en bomen. 

Diverse soorten Camelia, Japanse Esdoorn, Cornus, Styrax en Stewartsia. Diverse 

varens, monumentale beuken en moestuin in verhoogde bedden,’ aldus de 

omschrijving. 

  

Theetuin Kamperfoelie 

 
Foto: website Theetuin Kamperfoelie 

 

Om ongeveer 14.30 uur worden we verwacht in Theetuin Kamperfoelie, Kamperweg 

1A, Gorssel. Hier wacht ons een heuse High Tea met hartige en zoete gerechtjes. 

Tussen de gangen door bezoeken we daar de tuin. 

‘De tuin heeft een oppervlakte van ruim anderhalve hectare, bestaande uit bos, een 

binnen- en een buitentuin. In de binnentuin zijn diverse borders aangelegd met vaste 



planten en struiken, voorjaars- en zomerbollen en rozen. De buitentuin is 

landschappelijk ingericht met struikenborders, een boomgaard, moestuin, een 

wildebloemenborder en een grote vijver van 500 m². De vele zitjes bieden een uniek 

uitzicht op de tuin’, aldus de omschrijving. 

  

Een veelbelovend programma dus. Opgeven voor deze dag graag vóór 30 augustus bij 

Greet ten Brinke (06 1889 3122) of Herma Colijn (06 2826 2456). 

• We verzamelen om 9.15 uur op de parkeerplaats bij De Lindenberg in Ommen, 

vertrek daar om 9.30 uur. 

• Kosten voor deze dag bedragen 38 euro. Graag vóór vertrek bij De Lindenberg 

afrekenen, zodat Greet en Herma de tuineigenaren kunnen betalen. 

• Het bedrag is exclusief de benzinekosten, deze graag rechtstreeks met de 

bestuurder afrekenen (50 km x 2 = 100 km) met meer mensen in de auto worden 

de benzinekosten minder 

• Lunchpakketje meenemen (vanaf 15.00 uur high tea…) 

  

 

Floriade 

 
Floriade 
 

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere is geopend tot en met zondag 

9 oktober. Er is heel veel te zien en te beleven, te veel om op één dag te bekijken. 

Groei & Bloei heeft ook een Tiny House op de tentoonstelling en geeft informatie. 

Alle info is te vinden op http://floriade.com 

 

http://floriade.com/


 
Foto's Floriade: Tineke Boessenkool 

 

 

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 

 

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 
 


