
 
 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Dag tuinliefhebbers, 
 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 
•    Voorwoord 

•    Jaarplanner 2022 

•    Nieuw bestuurslid 
•    Lezing Hans Ringers 

•    Bloemschikken 

•    Gardenista 2023 
•    Jubileumtulp 

•    G&B agenda 2023 

•    Terugblik: Plantenruilbeurs 
•    Terugblik: Lezing Huub ter Haar 

 
 

Voorwoord 
 

De herfst is begonnen: regenbuien en harde wind, maar tussendoor soms ook nog 
genieten van mooie, nazomerse dagen. De bloei van de planten neemt af maar de 
herfstkleuren zijn prachtig. Bovendien zijn er dit jaar wel heel veel paddenstoelen te 
vinden, dus er is nog veel moois te zien. 
Het najaarsprogramma van Groei & Bloei is van start gegaan, de eerste inspirerende 



lezing hebben we inmiddels gehad. Daarover verderop meer in deze nieuwsbrief. En 
natuurlijk is iedereen weer van harte welkom bij de komende lezingen. 
 
Hartelijke groet, Caroline Dekker 
 

 
 

 
Jaarplanner 2022 
 
15 november: Lezing 'Waar komen planten vandaan' door Hans Ringers 
18 januari: Lezing ‘Langs bloembollen hot spots all over the world' door Peter 
Knippels 
21 februari: Lezing ‘Klimaatvriendelijk tuinieren’ door Anita Meuleman 
 

 
Nieuw bestuurslid  
 

In de ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 september is Betsie 
Grondman benoemd als bestuurslid. Het bestuur is hier heel blij mee en gelukkig is 
het team weer voltallig met Betsie erbij. Wel wordt er nog gezocht naar twee nieuwe 
bestuursleden, omdat voorzitter Caroline Dekker en secretaris Yvonne Seuntjens na 
de ALV van 22 maart 2023 niet meer beschikbaar zijn. 
 

 

Lezing Hans Ringers 
 

 
Foto: Hans Ringers 



‘Waar komen planten vandaan’, is de titel van de lezing die Hans Ringers geeft op 
dinsdag 15 november. 
Tegenwoordig is het eenvoudig om naar een tuincentrum of kwekerij te gaan om 
onze tuin te vullen met planten van over de hele wereld. In het verleden waren 
planten niet gemakkelijk verkrijgbaar: ze zijn er nu veelal dankzij pioniers. Deze 
plantverzamelaars - planthunters in het Engels, dus jagers - riskeerden er hun leven 
voor. Landen voerden er zelfs oorlogen over of werden rijk van de handel in planten. 
Zo is nu driekwart van de planten wereldwijd ontdekt, maar een kwart dus nog niet. 
Veel planten worden als gevolg van milieuvervuiling of klimaatverandering met 
uitsterven bedreigd. Vandaar de noodzaak voor het behoud van biodiversiteit, anders 
verliezen we planten die nuttig kunnen zijn voor toekomstige generaties, voordat die 
planten zelfs ontdekt zijn. 
Hans Ringers neemt ons mee op een wereldreis langs opmerkelijke planten met een 
bijzonder verhaal: over de ananas, de tulpengekte, ontdekking van planten in de 
nieuwe wereld, zoektochten en ontberingen van de plantenjagers die thuiskwamen 
met voor ons nu gewone tuinplanten. En hoe het vandaag de dag in z’n werk gaat 
met plantenjagers en nieuw ontdekte planten. 
De lezing wordt gehouden om 20.00 uur in Theaterzaal De Carrousel in Ommen. 
Leden van Groei & Bloei hebben gratis toegang, niet-leden betalen vijf euro. 
 

 

Bloemschikken 

 
Hou je van uitdaging..... geef je dan nog vóór 26 oktober op voor het Oost-Nederlands 
Kampioenschap Bloemschikken (ONKB) op 12 november in Eefde (bij Zutphen). Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. Het thema is ‘Out of the box’. Amateurs die al vaker 
hebben meegedaan, kunnen individueel meedoen voor Goud. Teams van 2-4 
personen kunnen meedoen voor Zilver. Individuele amateurs die nog niet eerder 
hebben meegedaan aan wedstrijden, kunnen meedoen voor Brons. Voor meer 
informatie, neem contact op met Betsie Grondman, e-mail. lambertha58@gmail.com 
of bel 06 2165 6604. 
 
Tentoonstelling 

De tentoonstelling van de gemaakte arrangementen is ook op 12 november te 
bezichtigen van 13.30 – 17.00 uur. Entreekosten bedragen drie euro p.p.   
 

 



Bloemschikcursus 
De bloemschikcursussen zijn weer van start gegaan, een cursus voor beginners en 
een voor gevorderden. Docent Betsie Grondman geeft waardevolle tips over diverse 
technieken, voor elke cursist op eigen niveau. Incidenteel een keer meedoen kan 
eventueel: kijk daarvoor op de website: https://ommen.groei.nl/activiteiten-
actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-2022-2023-1 
 

 
Een voorbeeld van een eerste werkstuk van een beginner. Foto: Betsie Grondman 
 

 
Een voorbeeld van een werkstuk van een gevorderde, thema ‘verbinden’. Foto: Betsie Grondman 
 

 

Gardenista 2023  
 

De organisatie van Gardenista is tevreden over het prima verlopen festival eind mei. 
Groei & Bloei heeft besloten komend jaar de derde editie opnieuw te organiseren op 
Den Alerdinck en wel in week 21, van woensdag 24 t/m zaterdag 27 mei. Het thema 
is: Gezond Groen. 
Het Gardenista team is op zoek naar versterking. Gardenista wordt geheel gedragen 
door vrijwilligers, zowel leden en als niet-leden van Groei & Bloei. Iedereen die zin 
heeft om te helpen er weer iets moois van te maken, is van harte welkom. Kijk nog 
eens op de website www.gardenista.nl voor een sfeerimpressie. 
Functies die Gardenista graag in wil vullen, zijn een Teamlid marketing, Back-office 
ondersteuner, Secretariële ondersteuner, Vrijwilligerswerver en mensen die het 
kinderprogramma op willen zetten. Maar natuurlijk ook vrijwilligers die voor, tijdens 
en na afloop van Gardenista willen helpen, met bijvoorbeeld opbouwen en afbreken, 

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


gastvrouw/heer, bemensing kassa’s, surveilleren etc. Meer informatie? Neem dan 
contact op met Frits Hoogers, via hoogers@gardenista.nl of tel. 06 5160 2861. 
 

 
Jubileumtulp 
 

 
 
De nieuwe tulp Triumph Tulipa 'Groei & Bloei 150' - met een zacht oranje, 
zalmachtige kleur - wordt aangeboden ter gelegenheid van het bijzondere jubileum 
van Groei & Bloei. Je kunt de tulp nog bestellen via de webshop van Groei en Bloei. 
Een pakket met 25 bollen kost dan 11,25 euro plus verzendkosten 7,95 euro. 
Je kunt deze tulpenbollen ook bestellen bij onze afdeling Ommen. Het pakket kan 
worden opgehaald bij de bestuursleden van Groei & Bloei Ommen, die in Ommen en 
Hardenberg wonen. 
Het voordeel is dat er dan geen verzendkosten bijkomen van 7,95 euro. De 
aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en bestellen kan via het 
bestelformulier op de website van Groei & Bloei Ommen, graag vóór 21 november. 
Klik op deze link: https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/2020-1-2 
 

 
G&B agenda 2023 

 

 
 
De nieuwe Groei & Bloei agenda 2023 is uit. De agenda bevat prachtige foto’s van 
lezers en bovendien elke week een tuintip of weetje. De agenda heeft een handig 

https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/2020-1-2


weekoverzicht, veel ruimte voor eigen notities en afspraken, een metalen ringband, 
124 pagina’s en het formaat is 24 x 17 cm. Leden van Groei & Bloei kunnen de agenda 
aanschaffen tegen gereduceerd tarief: voor € 10,50, in plaats van € 14,95. Wil je de 
agenda bestellen, vul dan vóór 15 november het formulier in op de website van Groei 
& Bloei Ommen: https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/groei-bloei-agenda-
2023  Bestelde agenda's zijn af te halen bij de bestuursleden van Groei & Bloei, die in 
Ommen en Hardenberg wonen. 
Nb. De afdeling kan de agenda's alleen per tien stuks bestellen. 
 

 
Terugblik: Plantenruilbeurs 
 
Heel wat plantjes en andere tuinproducten wisselden zaterdag 8 oktober van 
eigenaar op de najaarsplantenruilbeurs van afdeling Ommen. Voor het eerst waren er 
ook onder andere boeken, bloempotten en fruit te koop en de jubileumtulp, gedoopt 
door prinses Beatrix. Het was gezellig druk en het zonnetje scheen er lekker bij. In de 
molen konden de bezoekers nog even lekker bijpraten met koffie en thee.  
 

 
 

 
Terugblik: Lezing Huub ter Haar 
 
Huub ter Haar gaf op 19 oktober op aanstekelijke wijze de lezing ‘Vogels in de tuin’. 
Iedereen die aanwezig was, kijkt nu vast heel anders naar onze gevederde vrienden. 
Met foto’s en geluidsfragmenten stelde Huub met humor de kennis van de bezoekers 
op de proef. Zij weten nu alles van de zwartkop en de tjiftjaf, de kepen en 
kramsvogels en nog heel veel meer vogels. En is het koolmeesje in je tuin een 
mannetje of een vrouwtje? Dat kun je zien aan de lange (mannetje) of aan de korte 
‘stropdas’.. We zijn heel benieuwd of er straks ook meer vogelspotters met een 
verrekijker rondstruinen in de omgeving van Ommen. 

https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=50487f5afc&e=571818a827
https://groei.us10.list-manage.com/track/click?u=aa0491532833bb73273f13eb1&id=50487f5afc&e=571818a827


 
Het Puttertje. Foto: Huub ter Haar 
  

 
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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