
 
 

 
 

Nieuwsbrief Groei & Bloei maart 2022 
 

 

Dag tuinliefhebbers, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 
 

•    Voorwoord 
•    Jaarplanner 2022 

•    Update over erelid 

•    Uitnodiging ALV 
•    Brandbrief bestuur 

•    Lezing tuinen kasteel Sypesteyn 

•    Plantenruilbeurs 
•    Excursie Poldertuinen 

•    Busreis Floriade 

•    Vrijwilligers Gardenista 
•    Competities Gardenista 

•    Tripje Fleuramour 

•    Workshops Tuinen Mien Ruys 
•    Lezing Marieke Nolsen 

•    Tulpenpret 

 



 

Voorwoord 
 

 
 
Het voorjaar is begonnen en we kunnen weer fijn aan de slag in de tuin. We 
hebben al een paar boeiende lezingen gehad. Op woensdag 30 maart houden we 
onze Algemene Ledenvergadering en hebben we een interessante lezing over de tuin 
van kasteel Sypesteyn. Verder staan er al veel leuke activiteiten op de planning, om 
ons op te verheugen. 
  
Hartelijke groet, Caroline Dekker 
 
 

Jaarplanner 2022 
 

 
 

30 maart: Algemene Ledenvergadering 
30 maart: De vier jaargetijden in de tuin van kasteel Sypesteyn   

8 april: Plantenruilbeurs voorjaar 

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

12 mei: Busreis Floriade 

25 t/m 29 mei: Groenfestival Gardenista https://gardenista.nl/ 
17 t/m 19 juni: Nationaal Open Tuinen Weekend 

23 t/m 26 juni: Tuinenreis naar Normandië 

7 september: Excursie tuinen rond Gorssel 
 

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


Update erelid Sieneke  
 

 

 
Zoals eerder werd bericht, is ons erelid Sieneke Grootenhuis een tijdje terug 
getroffen door een herseninfarct. Na een periode van revalidatie in Clara Feyoena, 
woont ze nu samen met echtgenoot Adriaan in Oldenhaghen in Ommen. Sieneke is 
goed vooruit gegaan, maar blijft aangewezen op de rolstoel en ook het 
communiceren is niet altijd even makkelijk. Ze geniet desondanks volop van alle 
mooie dingen in het leven. Wil je een kaartje sturen of een bezoekje brengen, stuur 
dan een mail naar onze secretaris, Yvonne Seuntjens: 
secretaris@groeienbloeiommen.nl 
 

 

Uitnodiging ALV 
 
We houden onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 30 maart, om 

19.30 uur. Iedereen is uiteraard van harte welkom en we hopen dat jullie met velen 

naar De Carrousel in Ommen komen. Hierbij de link naar de stukken voor de 
ALV: https://ommen.groei.nl/diversen/stukken-tbv-alv-dd-30-maart-2022  
 
 

Brandbrief bestuur 
 
De afdeling Ommen heeft dringend versterking nodig. Stel je verkiesbaar! De 
voortgang van onze afdeling is in het geding. Sinds september zijn er twee 
bestuursfuncties vacant en zoeken we met urgentie een webmaster voor onze 
website. Als bijlage bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) – zie de 
link hierboven - voegen we de brandbrief 'Stel je verkiesbaar' toe met de oproep aan 
jullie als leden om je aan te melden als bestuurslid dan wel je te melden voor de 
functie van webmaster. 
 

  

mailto:secretaris@groeienbloeiommen.nl
https://ommen.groei.nl/diversen/stukken-tbv-alv-dd-30-maart-2022%C2%A0


Tuinen kasteel Sypesteyn 
 

 
Bron: website kasteel Sypesteyn 
 

‘De vier jaargetijden in de tuin van kasteel Sypesteyn’, is de titel van de lezing die 
Henny van der Wilt geeft op woensdag 30 maart, aansluitend aan de Algemene 
Ledenvergadering. 
Van der Wilt is tuinbaas van de kasteeltuin van Sypesteyn en vertelt ons over de Oud-
Hollandsche aanleg met een doolhof, slottuin, boomgaard, siertuin, grachten- en 
lanenstelsel en tien prachtige smeedijzeren hekken. 
 
In de winter komen de lijnen, lanen en doorzichten tot uiting. In het voorjaar zijn er 
vele soorten stinzenplanten. Het vermeerderen van deze planten komt uitgebreid 
aan de orde. In de zomer staat de slottuin in bloei met kruiden en vaste planten, die 
volop vlinders trekken. In de herfst is het een kleurenfeest van bijzondere bomen en 
vele paddenstoelen op de oude boomstronken. 
 
De lezing begint om 20.30 uur en is gratis voor leden van Groei & Bloei. Niet-leden 
betalen vijf euro. 
Zie ook: https://sypesteyn.nl/ontdek/historische-tuin/ 
 
 

Plantenruilbeurs  
 

 
Archieffoto van de Najaarsplantenruilbeurs 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=138625c625&e=571818a827


Onze Voorjaarsplantenruilbeurs staat gepland op vrijdag 8 april om 19.00 uur. 
Iedereen die planten, zaden of andere tuinspullen over heeft, kan ze meenemen naar 
de ruilbeurs bij de Besthmenermolen in Ommen. Er is een bescheiden 
plantenverkoop en verder is koffie met iets lekkers te koop, verzorgd door Marjolijn 
Rhee van het bezoekerscentrum Ommen. Zorg dus dat je wat contanten bij je hebt. 
Locatie: parkeerterrein bij het Bezoekerscentrum Ommen bij de 
Besthmenermolen, Hammerweg 59a in Ommen. 
 https://ommen.groei.nl/activiteiten-plantenruilbeurs-8-april-2022. 
 
 

Poldertuinen 
 

 
Bron: website De Pegasushof 
 

Het is al eerder aangekondigd, maar 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.  
 
Geef u snel op als u mee wilt gaan. 
Deze dag kost 30 euro, inclusief entree van de tuinen (exclusief benzine).  
Meer info: 
https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/2020-1-2/tuinexcursie-naar-3-
poldertuinen-26-april-2022. 
 
Opgeven bij Greet d.ten.brinke(at)kpnplanet.nl of Herma hermacolijn(at)gmail.com of 
tel.06 2826 2456. 
 

  

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=1b72c4cbcc&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=2049e56b9e&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=2049e56b9e&e=571818a827


Busreis Floriade 
 

 
Bron: website Floriade 
 
Onze buren van afdeling Salland organiseren op donderdag 12 mei een busreis naar 
de Floriade in Almere, die ook voor ons als leden van afdeling Ommen toegankelijk is. 
De bustocht gaat per luxe touringcar van Elbo naar de Floriade. Om de excursie 
betaalbaar te houden, wordt alleen vervoer en toegang tot de Floriade geregeld. Op 
het terrein is een ruim aanbod van horeca, maar zelf een boterhammetje meenemen 
kan natuurlijk ook. De bus vertrekt om 9.00 uur vanuit Raalte en is om 16.00 uur weer 
terug. 
 
Leden van Groei & Bloei betalen 42 euro, niet-leden 47 euro. Wie mee wil, moet zich 
opgeven en betalen vóór 10 april. Als de tocht niet doorgaat vanwege onvoldoende 
belangstelling of door coronamaatregelen, dan ontvangt iedereen het geld terug.  
Bijgaand de link met de informatie over deze busreis: 
https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/busreis-naar-de-floriade-12-mei-2022 
 
 

Vrijwilligers Gardenista 
 

 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=fb1f0a93e1&e=571818a827


Word vrijwilliger en werk mee aan het bloem- en tuinfestival Gardenista! Na de 
geslaagde eerste editie in 2019, strijkt Gardenista dit jaar van 25 tot en met 29 mei 
neer op de historische buitenplaats Den Alerdinck (tussen Zwolle en Raalte). 
Gardenista is nog op zoek naar festivalvrijwilligers. 
Taken zijn bijvoorbeeld meehelpen bij de opbouw en de afbouw van het festival om 
het terrein in te richten of juist weer schoon op te leveren. Tijdens het festival 
bemens je de informatiebalie, kassa, je bent gastvrouw of gastheer of waakt over de 
aankopen van onze bezoekers. Dit is maar een greep uit de werkzaamheden. En dat 
allemaal op de fantastische buitenplaats Den Alerdinck, die wordt omgetoverd tot 
een kleurrijk groen festivalterrein. 
 
Als vrijwilliger van Gardenista werk je een of meerdere dagen in een team van 
enthousiaste mensen die allemaal passie hebben voor groen. Iedereen heeft zijn 
eigen talent. Je kunt je opgeven voor specifieke werkzaamheden. Per dag krijg je een 
vergoeding van 25 euro en Gardenista zorgt voor koffie en lunch. 
Voor meer info, klik op de link https://gardenista.nl/organisatie/#festivalvrijwilliger 
 
 

Competities Gardenista 
 

 
 

Gardenista organiseert maar liefst vier competities waar je met jouw kennis, kunde 
en enthousiasme aan kunt deelnemen. Er zijn competities op het gebied van 
bloemschikken, inspiratietuinen, postzegeltuinen en de kwekerscompetitie. 
Ben je een enthousiaste bloemstylist (student, amateur of professional)? Een 
fanatieke (hobby)kweker? Of ontwerp je tuinen als hobby of voor je werk? Toon jouw 
talent tijdens Gardenista en inspireer duizenden bezoekers met jouw ontwerp of 
creatie. 
  
De meeste competities worden beoordeeld door een vakkundige jury en er is een 
publieksprijs. Iedere bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete 
postzegeltuin, bloemarrangement en plant. 
  

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=6f1ba7cad6&e=571818a827


Wil je meer weten over de competities of je aanmelden? Kijk dan op Gardenista.nl of 
neem contact op via jongeneel@gardenista.nl 
https://gardenista.nl/deelnemen/competities/ 
 
 

Tripje naar Fleuramour 
 
Afdeling Deventer van Groei & Bloei gaat een busreis organiseren naar het grootste 
bloemschikevenement in Europa, Fleuramour in België. Afhankelijk van de 
belangstelling, zal dat een eendaagse en/of tweedaagse reis worden. Ga voor 
uitgebreide informatie naar http://www.deventer.groei.nl 
 
 

Workshops in Tuinen Mien Ruys 

 
Bron: Monique Lefferts, botanisch tekenaar 
 
De Tuinen Mien Ruys gaan open op vrijdag 1 april. Naast de 30 verschillende tuinen 
om te bekijken, worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals workshops. 
Bijvoorbeeld een workshop Blauwdruk door Louisiana van Onna. Met behulp van een 
fotografisch belichtingsproces worden ter plekke prachtige cyaanblauwe afdrukken 
gemaakt van flora en objecten. Data zijn 23 april | 21 mei | 4 en 11 juni 
 
Tuinvrouw Conny den Hollander geeft op zaterdag 14 mei een workshop 
Beplantingsplannen maken 
In deze dagcursus staan vaste planten centraal. Hoe combineer je ze, rekening 
houdend met kleurgebruik, hoogte, habitus, blad en bloeivorm. 
 

mailto:jongeneel@gardenista.nl
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=c80dfb1a46&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=b1f6fb9bbd&e=571818a827


Verder geeft Monique Lefferts, werkend lid en docent van de Vereniging Botanisch 
Kunstenaars Nederland, een workshop Botanisch tekenen op de zaterdagen 28 mei 
en 25 juni. 
  
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op http://www.tuinenmienruys.nl 
 
 

Lezing Marieke Nolsen 
 

 
Bron: Website Marieke Nolsen. 
 
Onze buren van afdeling Salland organiseren op dinsdag 12 april een lezing ‘Onze op 
Engeland geïnspireerde pluktuin’ door Marieke Nolsen. 
Dus heb je een pluktuin, of wil je misschien een pluktuin aanleggen, of vind je het 
gewoon heerlijk om een hele avond in een soort van ‘flowerheaven’ te bivakkeren, 
dan is dit misschien een aanrader. 
Meer informatie: https://salland.groei.nl/activiteiten/standaard-titel 
 
 

Tulpenpret 
 
Voor het echte voorjaarsgevoel, een vrolijke voorjaarscreatie van de bloemschikkers 
van Groei & Bloei: 
https://www.groei.nl/bloemschikken/voorbeelden/voorjaar/tulpenpret 
 
 
  

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=a15c48b0d5&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=5c4e4e5ce8&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=0e1f34cdc1&e=571818a827


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  
 

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  
 


