
 
 

 
 

Nieuwsbrief september 2022 
 

Dag tuinliefhebbers, 
 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 
•    Voorwoord 

•    Jaarplanner 2022 

•    Tuinenreis Normandië/extra ledenvergadering  
•    In Memoriam 

•    Bloemschikcursus 

•    Plantenruilbeurs 
•    Terugblik: Kijkje bij G&B leden 

•    Terugblik: Excursie tuinen rond Gorssel 

•    Floriade 
 
 

Voorwoord 
 

De vakanties zijn weer achter de rug en we hebben nog een mooie, warme 
nazomer. De planten, struiken en bomen beginnen al wat te verkleuren, wat 
misschien ook wel te maken heeft met de droogte. We hebben de laatste tijd kunnen 
genieten van onze eigen tuin, maar ook van excursies naar andermans 
tuinen. Langzamerhand maken we ons op voor het najaar. We houden een extra 
algemene ledenvergadering (ALV), omdat we gelukkig een nieuw bestuurslid hebben 



gevonden. Daarover verderop meer in deze nieuwsbrief. Een fijn vervolg van de 
nazomer gewenst! 
 
Hartelijke groet, Caroline Dekker 
 

 

Jaarplanner 2022 
 
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 
 

 
Fotopresentatie tuinenreis Normandië / extra 
ledenvergadering  
 

 

 
Voorafgaand aan de presentatie over de tuinenreis naar Normandië, staat op 
woensdag 21 september een korte ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) 
gepland. Deze vindt plaats om 19.30 uur in de Besthemermolen in Ommen. De reden 
is dat Betsie Grondman zich heeft gekandideerd als bestuurslid. Hier zijn we als 
afdeling heel blij mee, het bestuur bestaat dan weer uit vijf leden. De ALV moet 
echter een kandidaat goedkeuren voor een bestuursfunctie. Het bestuur wil niet 
wachten tot de volgende ALV in maart 2023. Vandaar dit officiële moment op een 
verder informele en informatieve bijeenkomst. 



Tuinenreis Normandië 
 
Aansluitend geven Herma Colijn en Tineke Attema een prachtige fotopresentatie over 
de tuinenreis naar Normandië, die leden van onze afdeling eind juni hebben 
gemaakt. Zo kunnen belangstellenden die niet mee konden gaan, toch nog een beetje 
meegenieten. De reis naar Normandië werd geregeld door Groei & Bloei Salland en 
volgend jaar gaat afdeling Ommen de tuinenreis organiseren. Herma licht alvast een 
tipje van de sluier voor ons op over de tuinenreis van 2023 naar de Cotswolds in 
Groot Brittannië. Allen van harte welkom! 
 

 

In Memoriam 
 
Oud-Groei & Bloei lid Wim Beunderman is overleden op maandag 8 augustus. Wim 
zat lange tijd in het bestuur van G&B Hellendoorn en is daarna naar onze afdeling 
overgekomen. Wim en zijn vrouw Carla waren trouwe bezoekers van de lezingen en 
de plantenruilbeurs. Wim heeft ook in de kascommissie gezeten. We wensen de 
familie sterkte met dit verlies. 
 

 

‘Als het je schikt’ 
 

 

 
Groei & Bloei Ommen organiseert het komend seizoen weer bloemschikcursussen, in 
totaal zes avonden in De Carrousel in Ommen. De lessen zijn voor zowel beginners, 
gevorderden als vergevorderden. Betsie Grondman geeft waardevolle tips over 
diverse technieken, voor elke cursist op eigen niveau. Opgeven kan nog tot eind 
september. Voor meer informatie, klik op de 



link https://ommen.groei.nl/activiteiten-actueel/cursus-bloemschikken-seizoen-
2022-2023-1 Of stuur een e-mail naar docent Betsie: lambertha58@gmail.com 
De data zijn:  
- beginners: de dinsdagen 4 oktober, 8 november en 6 december 2022 en 7 februari,  
  7 maart en 4 april 2023 (19.45 - ca. 21.45 uur). 
- gevorderden: de woensdagen 5 oktober, 9 november en 7 december 2022 en  
  8 februari, 8 maart en 5 april 2023 (19.45 - ca. 21.45 uur). 
 

 

Plantenruilbeurs  
 

 
 

Zaterdag 8 oktober om 10.00 uur organiseren we weer onze jaarlijkse 
najaarsplantenruilbeurs op de parkeerplaats van de Besthmenermolen in 
Ommen. Altijd gezellig om elkaar te ontmoeten en meteen nog wat mooie planten te 
scoren. Naast het planten ruilen, is er een kleinschalige verkoop van plantjes van een 
goede kweker, geregeld door Harry Boven. Dit keer voor het laatst. 
 
Verder is het voor het eerst ook mogelijk om andere tuingerelateerde spullen te 
ruilen, gratis aan te bieden of te verkopen. Vijftien procent van de opbrengst is dan 
voor de afdeling. Denk aan: tweedehands tuinspullen- en gereedschap, tuinboeken, 
zelfgemaakte jams, chutneys, zaden, etc. Een soort kofferbakverkoop in Engelse 
stijl. Dus mest je tuinhok of boekenkast nog eens uit om te kijken of er nog bruikbare 
spullen zijn. Of duik de keuken in om je oogst te verwerken. 
 
In de molen is een tafel ingericht voor de verkoop van tuinboeken, aangeboden door 
Sieneke en Adriaan Grootenhuis, waarvoor onze dank! In de molen is koffie en thee 
verkrijgbaar voor een gezellige nazit binnen of op het terras. We hopen natuurlijk op 
mooi weer deze ochtend. Neem wat contant geld mee voor het geval je plantjes, 
boeken of koffie wilt kopen. 
 
 
 

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


Open dag 
 

De kwekerij waar Harry Boven werkt, en waar de plantjes voor de ruilbeurs vandaan 
komen, houdt open dag op vrijdag 16 en zaterdag 17 september van 9.30 tot 16.00 
uur. Het gaat om kwekerij Heutinck, Wessel van Eylllaan 3 in Borculo. Normaal is de 
kwekerij niet open voor particulier bezoek. Meerdere leden van afdeling Ommen zijn 
er al wel eens geweest, maar dat was dan altijd op afspraak via Harry. Wie het leuk 
vindt om de kwekerij eens te bezoeken, is van harte welkom op de open dagen. Er 
zijn rondleidingen en mensen kunnen planten kopen. 
Hierna een link naar de startpagina van de webwinkel van kwekerij 
Heutinck: https://www.kwaliteitsplanten.nl/. Op deze pagina staat informatie en een 
link naar de contactpagina voor de aanmelding. 
 

 
Terugblik Kijkje in de tuin 
 

 
Foto: Machteld Oudshoorn 
 
Het nieuwe initiatief 'Kijkje in de tuin bij G&B leden' is op woensdag 17 augustus 
afgetrapt bij Colijnsplaats in Den Velde. De avond werd goed bezocht en de 
bezoekers genoten van de kleurige, lange vaste planten borders en natuurlijk ook van 
gezellig bijkletsen met de andere leden. 
Herma Colijn was de eerste deelnemer die de leden uitnodigde. Een tuin hoeft zeker 
niet spectaculair of bijzonder te zijn, je mag gewoon jouw eigen tuin tonen, hoe klein 
die misschien ook is. Wie ook wel eens zijn of haar tuin met anderen wil delen en 
G&B leden wil ontvangen, kan zich opgeven bij Herma (06 2826 2456). 
 

 
 
 
 
 

https://www.kwaliteitsplanten.nl/


Terugblik tuinexcursie Gorssel 
 

 
Theetuin Kamperfoelie. Foto: Tineke Boessenkool 
 
Afgelopen dinsdag reisde een groep leden naar Gorssel voor een prachtige, zonnige 
tuinexcursie. De bezoekers genoten van de verrassende landschapstuin De Hoefslag 
met golvende borders langs een slingerend gazon en veel bomen. De tuin bewees 
maar weer dat je met hele normale planten een mooi resultaat kunt boeken. 
 
Daarna werd de Vaste Planten Hobbykwekerij van Anke Grotentraast in Eefde 
bezocht, met veel bijzondere soorten planten. Een soort planten-snoepwinkel dus, en 
gingen er heel wat plantjes in de kofferbakken mee terug naar Ommen. 
 
Het derde bezoek was aan Theetuin Kamperfoelie in Gorssel. Daar stond een 
heerlijke High Tea klaar en tussen het snoepen door kon iedereen genieten van een 
mooie tuin met een binnentuin met borders en een vijver en een landschappelijk 
aangelegde buitentuin.   
  

 

Floriade 

 

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere is nog geopend tot en met 
zondag 9 oktober. Velen van ons zijn al geweest, maar voor wie het nog niet heeft 
gezien: 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/


 

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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