
 
 

 
 

Nieuwsbrief november 2022 
 

Dag tuinliefhebbers, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

•    Voorwoord 

•    Jaarplanner 2022 

•    Bloemschikken 

•    Kerstevent     

•    Terugblik: Lezing Hans Ringers 

 
 

Voorwoord 
 

Alweer half november en nog steeds genieten we van zacht herfstweer, al begint het 
nu wel wat kouder te worden. Het is in ieder geval nog aangenaam weer om de tuin 
klaar te maken voor de winter. Een goede tijd voor het planten van de 
voorjaarsbloembollen en ons alvast te verheugen op het volgende bloeiseizoen. Maar 
vóór we al aan het voorjaar denken, hebben we eerst nog de feestmaand december. 
We hebben een heel leuk kerstevent voorbereid: lees daarover meer, verderop in 
deze nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, Caroline Dekker 
 



 

 

Jaarplanner 2022 
 

 
 

13 december: Kerstevent 
18 januari: Lezing ‘Langs bloembollen hot spots all over the world' door Peter 
Knippels 
21 februari: Lezing ‘Klimaatvriendelijk tuinieren’ door Anita Meuleman 
24 t/m 27 mei: Gardenista op Den Alerdinck in Laag-Zuthem 
 

 
Bloemschikken 
 

 
Foto: Betsie Grondman 

 
De bloemschikcursussen voor beginners en voor gevorderden zijn in volle gang. 
Docent Betsie Grondman geeft waardevolle tips over diverse technieken, voor elke 
cursist op eigen niveau. Incidenteel een keer meedoen kan eventueel ook: op dinsdag 
6 en woensdag 7 december zijn er nog enkele plekjes vrij. 
Meer informatie op de website: https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-
bloemschikken-seizoen-2022-2023-1  
Onderaan het formulier staat de mogelijkheid: opgave voor één keer vermeld. 
 

 
 

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2022-2023-1
https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2022-2023-1


Kerstevent 13/12 
 

 
Foto: Jorishoeve, De Wolfskuil 
 
Het bestuur organiseert een gezellige kerstmiddag op dinsdag 13 december, op een 
mooie en sfeervolle locatie: de Jorishoeve in de Wolfskuil in Ommen. We trekken 
samen de natuur in, maken een mooi kerststuk voor thuis en eten samen buiten 
rondom het kerstvuur. We nodigen jullie van harte uit voor deze middag in 
kerstsfeer. 
 

Boswandeling 
 

 
Foto: Jorishoeve, De Wolfskuil 
 
We starten om 13.30 uur met een gezamenlijke boswandeling vanaf de Jorishoeve, 
richting Laarbroek. Onderweg verzamelen we natuurlijke materialen die we later 
gaan verwerken in een kerststuk. Mocht je niet kunnen of willen wandelen, dan kun 
je ook later aansluiten of alvast binnen verblijven met een kop koffie of thee. 
Bij terugkomst op de hoeve wordt er eerst koffie en thee met een kerstlekkernij 
geserveerd. 
 



Kerststuk maken 
 

 
Impressiefoto 
 

Hierna gaan we onder leiding van Betsie Grondman aan de slag met het maken van 
een mooi eigentijds kerststuk, met ruimte voor individuele accenten. Een 
decoratiering op voet vormt de basis voor het kerststuk dat we gaan maken. 
 

Gezellige afsluiting 
 

  
Foto: pixabay 

 
Aan het eind van de middag is het tijd voor een gezellig moment, buiten samen 
rondom de vuurschaal. Dan staat er een hapje en een drankje klaar en warme 
glühwein voor de liefhebber. Aansluitend serveren we een kop warme snert met 
roggebrood – en uiteraard wordt er ook voor een vegetarische variant gezorgd. Rond 
18.30 uur is de afsluiting van de middag. 
 
 
 
 
 
 



Inschrijven Kerstevent 

 

 
Foto: pixabay 

 

Je kunt je opgeven via het formulier op de website door middel van deze link:  
https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/kerstevent-13-december-2022 
Inschrijven vóór dinsdag 6 december. Ook introducees zijn van harte welkom! 
Kosten: € 30 voor leden van Groei & Bloei en € 35 voor niet-leden. 
Locatie: Jorishoeve, Wolfskuil 15, 7731 AP Ommen. 
Tijd: 13.30 – 18.30 uur. 
  

 

Terugblik: Lezing Hans Ringers 
 

 
Foto: Hans Ringers 
 
‘Waar komen planten vandaan’, was de titel van de boeiende lezing met veel foto's 
die Hans Ringers gaf op dinsdag 15 november in Theaterzaal De Carrousel. De 
toehoorders zijn nu een stuk wijzer over de oorsprong van de ananas, de tulp en de 
zakdoekjesboom en nog véél meer planten die we tegenwoordig tegenkomen. De 
vele 'plantenjagers' die Ringers eruit lichtte, hebben zich heel wat moeite getroost 
om allerlei bijzonderheden uit de hele wereld, te kweken in ons land en in Europa.  

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/kerstevent-13-december-2022


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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