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Voorwoord met “lentekriebels”
Beste Tuinvrienden
De titel verraadt mijn gevoel op dit moment: En dat is genieten al bij het
opstaan ‘s morgens, wanneer ik naar buiten kijk. De hele dag door zie ik
iets in de tuin, of onderweg gebeuren. De tulpen en de narcissen doen
het geweldig en met mijn neus erop, maken de blauwe druifjes en de
Epimediums er ook iets moois van. Dan zie ik weer een hostablad, dat
zich ineens kleurrijk laat zien, maar ook een hommel, die mijn bloeiende
heesters bezoekt. En het in- en uitvliegen van de koolmezen in hun
nestkastje.
Onze tuinclub heeft haar eerste uitstapje er op zitten en dat was naar de
Noord Oost Polder om daar mooie tuinen met héél veel bloembollen in
fijne kleuren te zien. Daar op het land stonden ook de tulpen in kleurrijke
stroken volop in bloei. Prachtig!
Hoe fijn is het om buiten te zijn om de tuin en het terras of balkon weer
op orde te brengen. Maar ook alle bloem- en groentezaden, die we met
zorg en grote verwachting hebben gezaaid. Na al deze inspanningen kun
je voldaan gaan zitten en je mag het gerust hardop zeggen: “wat boffen
we met zo’n geweldige hobby in een prachtige omgeving, die ons ieder
seizoen wat anders biedt”!
In deze Nieuwsbrief vindt U de aankondigingen van alle excursies die u
met onze vereniging kunt maken en een korte beschrijving van de
bestemming. Voor de excursies heeft het bestuur besloten dat de kosten
voor rekening van de vereniging zijn.
Ook vindt u het programma van de “Buitendag” op vrijdag, 27 juli. Waar
en voor welke datum U zich op moet geven staat er bij vermeld.
En alvast de aankondiging van de eerste lezing in september. Dan komt
“De Groene Ridder”, dhr. Bart van den Horst uit Meeden.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt U tegelijk de fraaie nieuwe gids van de
“Open Tuinen Estafette” in de provincie Groningen.
Ik wens U alvast een mooie zomer toe met Alle Goeds!
Hartelijke groet van
Tineke Ebbens (voorzitter)
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Activiteiten ”Semper Florens” mei 2018 t/m september 2018
Open tuinendagen
In mei beginnen we weer met de Open Tuinen Estafette. De aftrap was
dit jaar op 14 april bij de borg Ewsum in Middelstum. Daar werd de
eerste gids overhandigd aan Martien Vossen die daarmee werd bedankt
voor al zijn werkzaamheden voor het rayon Groningen in de afgelopen
jaren. De organisatie berustte bij de afdeling Appingedam / Delfzijl. Zij
nemen dan ook het eerste weekend voor hun rekening op 26 en 27 mei.
Onze eigen afdeling stelt de tuinen open op 18 en 19 augustus en
natuurlijk ook in het nationale weekend van 16 en 17 juni. We zijn heel
blij dat weer 19 enthousiaste tuineigenaren hun mooie bezit één of twee
weekenden met alle bezoekers willen delen.
Dit zijn de data voor de open tuinen weekenden 2018:
Appingedam/Delfzijl
26 en 27 mei,
Groningen
9 en 10 juni.
Landelijk
16 en 17 juni,
Haren / Eelde
7 en 8 juli,
Hoogezand-Sappemeer/Veendam
21 en 22 juli,
Stadskanaal
4 en 5 augustus en
Winschoten
18 en 19 augustus.
Landelijk opentuinenweekend
16 en 17 juni.
De fraaie Gids voor de Open Tuinen Estafette wordt gelijk met deze
nieuwsbrief bij de leden en sponsoren thuisbezorgd. Ook is de
website verder uitgebreid, met meer foto's van de tuinen én de
jaarprogramma’s van alle afdelingen. Een mooie reden om vaker deze
website te bezoeken.
7 t/m 12 juni 2018. 6-daagse tuinenreis naar Yorkshire
Deze reis is inmiddels volgeboekt. We wensen de deelnemers een
mooie reis en veel tuininspiratie toe.
Zaterdag en Zondag 16 en 17 juni
het Landelijk open tuinen
weekend en de start van de Nationale Tuinweek
In aansluiting op de “nationale tuinweek”, doen we mee met het
traditionele landelijk Open Tuinen Weekend.
Zaterdag 23 juni. actie “tegel er uit, plant er in”
Met deze actie sluit voor ons De Nationale Tuinweek af. We staan weer
met een stand bij Intratuin voor de actie “Tegel eruit en plant er in”. Ook
dit jaar krijgen de bezoekers die een tegel komen inleveren weer planten
mee. Wat dat wordt is nu nog een verrassing.
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Zaterdag 9 juni. Excursie in het natuurgebied Lauwersmeer
Let op: deze datum is veranderd van 23 mei naar 9 juni.
Deze excursie is een vervolg op de lezing van Jaap Kloosterhuis op
donderdag 19 april. De rondleiding begint om 14.00 uur en start vanaf
het activiteitencentrum “De Boschschuur”. Die vindt u aan:
De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog. Te bereiken via de provinciale weg
naar Lauwersoog. Voor de afslag naar de Rug staat het
activiteitencentrum aangegeven.
Voor wie dat wil vertrekken we om half elf vanaf de parkeerplaats aan de
Stikkerlaan. We gaan dan eerst naar de borg “Verhildersum” in Leens
om daar rond te kijken en eventueel de expositie van “de Ploeg” te
bekijken. Om half twee vertrekken we naar het Lauwersmeer. U kunt zelf
een lunchpakket meenemen, of wat kopen bij “Verhildersum”. Entree is
voor eigen rekening. Deze bedraagt € 7.00, maar de museumjaarkaart is
ook geldig. Na afloop van de excursie kunnen we nog naar Lauwersoog
om “een visje op te halen”.
U kunt zich opgeven bij: Gerda Mellema, gerda.p.mellema@kpnmail.nl of
telefonisch 0597-612094, 06-12785819. En bij Watze Bokma, per mail
watzebokma@hotmail.com.
Bij deze excursie is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Leden van
SemperFlorens hebben voorrang.
Woensdag 27 juni excursie naar “de Witte Wolk” Nieuw Scheemda
Bij de lezing van Harry Pierik werd het al even genoemd; in de tuin van
Jagran en Nirad Verbeek-Heemskerk heeft Harry Pierik enkele borders
aangelegd in de hem kenmerkende stijl. Die gaan we met een toelichting
bekijken.
Adres: Hamrikkerweg 132, 9943 PD Nieuw Scheemda (Groningen).
Ontvangst met koffie en gebak tussen 19.15 en 19.30 uur.
We willen graag weten hoeveel deelnemers er zijn en daarom vragen we
of u zich wilt opgeven. Dat kan via: watzebokma@hotmail.com, of
telefonisch via 06-53187079
Zaterdag en zondag 7 en 8 juli het Rozenfestival in het Rosarium
van Winschoten
Net als in 2017 bestaat het festival uit een vijftal onderdelen. Naast de
traditionele Groenmarkt is er ook weer een muziekpodium, foodplein,
kinderplein en cultuurplein. We hopen dat ook dit jaar weer vele
bezoekers hun weg naar het Rosarium vinden en genieten van de
gemoedelijke sfeer, de mooie muziek, het heerlijke eten, de prachtige
voordrachten door dichters en het zeer uitgebreide kinderplein. Helaas
moet Semper Florens verstek laten gaan. We zien geen kans de stand
goed te bemensen.
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Vrijdag 27 juli 2018. De Buitendag met bezoek aan de “SALLANDSE
TUINEN”
Het volledige programma en alle andere gegevens vindt u in een aparte
tekst in deze nieuwsbrief.
Woensdag 22 augustus bezoek aan de tuinen van de kantoren
“Kempkensberg” in Groningen
Hans van Horssen liet ons de tuinstijl “Dutch Wave” zien. Een mooi
voorbeeld van deze stijl vinden we in de tuinen rond de Kempkensberg
in Groningen (bij “het cruisschip” naast de zuidelijke Ringweg).
Tuinontwerpster Rixt van Langenveld-van Goslinga is nauw bij deze
tuinen betrokken en zij verzorgt de rondleiding. Bij veel aanmeldingen
worden twee groepen gevormd, beiden met een maximum van 15
deelnemers.
Aanvangstijd 19.00 uur, verzamelen bij paviljoen “het Sterrebos”.
Adres: Helperzoom 3b, 9722 BD Groningen.
U kunt parkeren aan de Engelse Kamp, of als u er nog iets gaat
gebruiken, naast het paviljoen. Als klant van het paviljoen kunt u een
uitrijmunt krijgen. Ook is de trein een optie, vanaf het station Euroborg is
het 3 minuten lopen.
Opgave bij: watzebokma@hotmail.com, of telefonisch via 06-53187079.

De Vries
Advertentie als Pdf bestand, later in te voegen
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woensdag 26 september, Kleine bomen en hun onderhoud
Lezing in het Rozenpaviljoen door Bart van der Horst
Dhr. Bart v/d Horst is van het Tuinbedrijf "De Groene Ridder" uit Meeden
en is boomdeskundige. Wat dit inhoudt legt hij uit aan de hand van dia's.
Boomdeskundigen - vroeger ook wel boom chirurgen geheten - zijn
mensen die opgeleid zijn om bomen te beoordelen, verzorgen en, in het
uiterste geval, te kappen. Omdat het beroep niet beschermd is zit er veel
kaf onder het koren van mensen die zich zo noemen maar het niet zijn,
waarbij er voor de bomen, maar ook voor deze zgn. deskundigen,
desastreuze
gevolgen
kunnen
gebeuren. Hij laat voorbeelden zien
van bomen die waren "mishandeld"
of zelfs "vermoord" door deze
lieden. Zijn tweede passie is het
ontwerpen en onderhouden van
tuinen voor grote en kleine
opdrachtgevers.
Na de pauze gaat hij in op het gebruik van kleine bomen in de tuin. Vaak
planten de tuiniers te grote en teveel bomen in hun tuin. Dit tot hun
eigen én ook tot buurmans verdriet. Zonde van het geld, maar ook van
de moeite die later gedaan moet worden om ze te rooien. Gedreven door
een voorliefde voor de natuur, ontwerpt hij mooie natuurlijke tuinen,
geïnspireerd door Gaudi en Hundertwasser. Door een uitgekiende
invulling van de tuin met de juiste planten en materialen, ontstaat een
harmonieus geheel. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
hergebruik van bestaande materialen. Duurzaam en diervriendelijk zijn
sleutelwoorden van de ontwerpen.

Boomkwekerij
Joling

Pdf bestand voor de advertentie van kwekerij Joling.

Joling
SPECIALITEITEN

Het gehele jaar rond
wintergroene en
bladverliezende sierheesters in pot. Een telkens
met de seizoenen mee
veranderend actueel
assortiment tuinplanten.
Poten op het moment
dat het ú past!

- Camellia’s
- Eenjarigen
- (Pluim)hortensia’s
- Diverse heesters
op stam
- Buxus- en
Taxusvormen
- Kerstdennen
- Stijlvolle
tuindecoraties

Open:

wo. t/m zat. van 9-12 en
van 13-18 uur.
- Open dagen: 3de weekend in juni
- Sfeervolle kerstmarkt: vanaf 6 dec.
- U treft ons ook op tuinfairs in de regio
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Programma van de BUITENDAG OP VRIJDAG 27 juli 2018
Bezoek aan de “SALLANDSE TUINEN”
De Sallandse Landschapstuin in Heino, De Tuin van Fortmond te Olst,
Hof van Eigen-aardigheden in Raalte en kwekerij Arjan Scheper
Vertrek om 8.00 uur en neem een lunchpakket mee!
7.45 uur aanwezig op parkeerplaats. Aan de Stikkerlaan (t/o de Sporthal)
We beginnen deze dag met koffie en gebak in de Sallandse
Landschapstuin van Frank en Annelies Naber in Heino. Een artikel
over hun tuin staat in het oktobernummer 2017 van Groei&Bloei. De heer
Naber is landelijk voorzitter van Groei&Bloei. Ze wonen in een witte
boerderij uit 1895, met daarom heen een groot stuk grond van 3500 m2.
In 2005 hebben ze Harry Pierik, tuinontwerper uit Zwolle in de arm
genomen voor een nieuwe tuin. De tuin heeft vloeiende lijnen, een
belangrijk kenmerk van Harry’s ontwerpen. Vanaf het terras lijkt er geen
einde te komen en is het is net of de volgeplakte borders in elkaar
overlopen. Daartussen lijkt groen water te stromen.
Vandaar gaan we naar Olst, de Tuin van Fortmond, deze tuin ligt in de
uiterwaarden van de IJssel in het natuurgebied De Duursche Waarden.
Hier kunnen we koffie, thee, karnemelk of jus d’orange krijgen bij
ons zelf meegebrachte lunchpakket.
Het is een grote tuin,waarvan plm. 4000 m2 siertuin, 2000 m2 gazon met
bosjes en een bloemenweide. Het huis en de siertuin liggen op een
vroeger rivierduin zodat er veel hoogteverschillen zijn. De siertuin gaat
over in een glooiend gazon, onderbroken door vogelbosjes met
natuurlijke onderbegroeiïng. Aan de rand van het terrein ligt de
bloemenweide grenzend aan “De Duursche Waarden”.
Vanuit de tuin hebt u een panoramisch uitzicht over de IJsselvallei met in
de verte, aan de overkant van de rivier, de heuvels van de Veluwe.
Hier vandaan gaan we naar De Hof van Eigen-aardigheden in Raalte.
Ontvangst met koffie/thee/lekkers. In 2007 heeft deze tuin haar
hedendaagse vorm gekregen. De toegangsweg met poort is aangelegd
en de tuin is verdeeld in compartimenten. De oprijlaan is ruim opgezet
met rododendrons en beukenhagen. De ca. 100 druivenstokken
(hoofdzakelijk Regent) zijn jaarlijks goed voor 80 liter zelfgemaakte wijn.
De boomgaard met de nodige oude appelrassen (Groninger Kroon en
Notaris). Doch ook peren, pruimen en perziken. Rozentuin met
symmetrische indeling. Op strategische punten staan beelden. Verder de
solitaire geurrozen. Na het bos kom je in de lelie- en hostatuin. Er is een
gedeelte met de pluk- en snijbloemen. De ingang van de Kruidentuin
wordt gevormd door een boog met enige soorten kiwi’s. Ook de nodige
bloemen voor de bijen, die iets verder onder een afdak staan. Border,
Moestuin, Natuurvijver, Bessentuin.
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Een kwekerij mag bij onze reis niet ontbreken daarom gaan we naar
Arjan Scheper in Mariënheem. Deze kweker heeft een kleinschalige
kwekerij, geen heesters en bomen. Het assortiment bestaat uit planten
voor de border, bol/wortelstok, keukenkruid en siergrassen.
Rond 18.00 uur is het diner dan zijn we rond 21.00 uur weer thuis.
De prijs van dit alles is 45,00 euro. Dit is incl. busreis, koffie met gebak,
entree en diner (dieet is mogelijk, even melden bij opgave). Consumpties
e.d. zijn voor eigen rekening. In het restaurant-diner, kan men eventueel
voor de consumpties pinnen.
Wilt u dit bedrag overmaken op IBANrek. NL91RABO0351753397 t.n.v.
KMTP afd. Winschoten, Burg.Borgesiuslaan 40, 9665 GV Oude Pekela.
Opgave en betaling graag z.s.m. doch uiterlijk 10 juli 2018.
U kunt zich opgeven bij Gerda Mellema, per email:
gerda.p.mellema@kpnmail.nl of telefonisch 0597-612094, 06-12785819.
Ook kunt u zich opgeven bij Tineke Ebbens, tel. 0597-551245.
VOL IS VOL. Opgave van binnenkomst van betaling is bepalend.
Deelname/betaling is bindend. In geval van annulering van deelname
moet het bestuur u de kosten voor de bus in rekening te brengen.
De reis gaat door bij minimaal deelname van 35 personen.
Alleen voor deze dag is er een mobiel nummer beschikbaar,
Gerda Mellema 06-12785819 en Tineke Ebbens 06-53479196.

Bloemen, planten, brocante, woon- en
tuindecoratie.

“Buitengewoon Bezig” Hoofdweg 322 Bellingwolde
Openingstijden donderdag van 12.00 - 17.00 uur en vrijdag en zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur.
9
en ook op telefonische afspraak 06-51522437
9
of kijk op Facebook naar Buitengewoon Bezig

Blütenpracht im Herzen der Stadt
Iedere vier jaar biedt Westerstede in de bloeimaand
mei een kleurenspektakel. En dit jaar is het weer
zover “Europas größte Rhododendronschau”,
verandert het centrum van de stad in een
veelkleurige bloemenzee. De kwekers zorgen ervoor dat veel soorten
tegelijk bloeien en dat tien dagen lang! Het Ammerland is bekend
vanwege de Rhododendronteelt, die hier door een bijzonder vruchtbare
bodem goed gedijt. Vele vakkundige en gedreven boomkwekers zorgen
ervoor dat zo’n 85% van alle Rhododendrons en Azalea’s in Duitsland uit
dit gebied komen.
Van 10 tot 21 mei vindt u in het centrum van Westerstede de
tentoonstelling van de vele Rhododendronsoorten, presentaties van
kwekers, verzorgingstips en vakkundige adviezen.
Westerstede is goed bereikbaar via de A 31 afslag Westerstede-west. U
kunt de borden “Rhodo 2018” volgen en gratis parkeren.
Voor informatie zie: www.rhodo.de of www.westerstede-touristik.de
Via ons lid dhr. Harms van de “Holweger Traumgarten” en Scheunencafé
kregen we nog wat tips. Op 27 mei, 24 juni en 29 juli zijn in het
Ammerland een aantal tuinen open gesteld. Die kunt u vinden op
www.ammerland-touristik.de / Parks und Gärten. En natuurlijk het Park
der Gärten in Bad Zwischenahn. U kunt via de website de diverse
evenementen bekijken en de voor u passende dagen uitzoeken.
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15 – 24 juni Westerwolde Rijgt, tien dagen tuinen en kunst.
In de tweede helft van juni wordt voor de 5e keer op rij het tiendaags
tuin- en kunstevenement Westerwolde rijgt georganiseerd, in de mooie
regio Westerwolde. Dit keer rijgen we 23 tuinen en bijzondere locaties
aan elkaar! De tuinen zijn op zich al bijzonder door tuinontwerp en
plantencollectie, of ze vormen het verzorgde groene decor voor een
kunstexpositie. Alle deelnemende (tuin)eigenaren nodigen namelijk één
of meerdere kunstenaars uit om te komen exposeren in tuin, tuinhuis of
garage. Iedere tuin is daardoor een verrassing en er ligt een verrassing
klaar in de vorm van een kraal. We zijn blij met deelname van de Burcht
in Wedde en Museum de Oude Wolden in Bellingwolde. Beide gratis
toegankelijk tijdens WWR. Vanwege het lustrumjaar zijn er ook
activiteiten in Vesting Bourtange en de Schaapskooi in Sellingen.
Natuurlijk wordt alles nog gezelliger door optredens van artiesten, van
pop tot klassiek, van solo tot koor. Kers op de taart: woensdag 20 juni de
Westerwolde rijgt FAIR in Smeerling, Onstwedde, groen en kunstzinnig.
Alle informatie: www.westerwolderijgt.nl
U kunt vooraf programmaboekjes bestellen. Dit kan via email
wwr@mooigesproken.nl Na aanmelding worden de boekjes begin juni
per post verzonden.
De Rabobank Clubkas Campagne
Het is al jaren traditie dat de RABObank onze vereniging sponsort. En dit
jaar deden we mee met de actie “de
Rabobank Clubkas Campagne”.
De hoogte van die bijdrage werd
bepaald door de leden van de bank.
Tijdens de presentatie in de Klinker te
Winschoten, werden we blij verrast
met een prachtig bedrag!
Onderstaand de tekst die we op een bedankkaartje naar RABObank
ZOG hebben gestuurd.
“Door de Rabobank is voor 2018 een totaal nieuw concept bedacht om
de clubkassen van de verenigingen in Zuid Oost Groningen, waaronder
onze vereniging Semper Florens Winschoten, een duwtje in de rug te
geven. Leden van de Rabobank laten stemmen op een van de vele
verenigingen in ons gebied! Ons bestuur stond daar enigszins sceptisch
tegenover of deze actie wel zou aanslaan, want wie gaat er stemmen?
Echter, op 6 maart jl. is in de Klinker door de Rabobank een goed
geoliede en strak georganiseerde avond neergezet. Met als klap op de
vuurpijl € 689,-- voor onze clubkas! Rabobank, CHAPEAU!
Namens het Bestuur van Semper Florens/Groei & Bloei Winschoten
onze welgemeende dank daarvoor."
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Verslag van de jaarvergadering 28 februari 2018
Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle
leden. En ze memoreert deze dag waarvan gezegd wordt dat het de
koudste is in 100 jaar. Misschien dat de kou de reden is van het kleine
groepje. In het welkom noemt Tineke de fam. Kieft die ons vanavond
gaan vertellen over hun biologische kippenboerderij en boerderijwinkel.
Presentie, er zijn 25 leden aanwezig en er waren twee afzeggingen.
Mededelingen
In de mededelingen geeft de voorzitter een samenvatting van de
belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Het hoogtepunt was wel
op 19 juni het bezoek van Koningin Maxima aan het Rosarium en de
doop van een nieuwe roos. De bloemschiksters van Semper Florens
gingen onder leiding van Linda Eising aan de slag met als resultaat
schitterende bloemstukken ter opluistering van het geheel. Ook de
bloemschikdemonstratie door Jacquelien van Eck was een groot succes.
Voorbereidingen voor het bloemschikken konden bij Annie Smid in de
hobbyruimte, waarvoor dank. Helaas laat de gezondheid van enkele
bloemschikster te wensen over. Reden om de activiteiten (bv Beurs en
Groenmarkt) op een lager pitje te moeten zetten. We hadden een mooie
Buitendag in Duitsland. Met een hartelijke ontvangst en enorme Torte bij
de Hollweger Traumgarten (dhr. Harms). Gevolgd door een wandeling in
het park der Gärten in Bad Zwischenahn. Daarnaast nog vele andere
zaken die in het overzicht van de secretaris weer aan bod komen. Het
was een boeiend verenigingsjaar en daarom allen bedankt die dat mede
mogelijk hebben gemaakt.
Verslagen
Het verslag van de jaarvergadering van 2017 is afgedrukt in de
nieuwsbrief van mei 2017. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.
Het jaarverslag 2017 met alle activiteiten is gepresenteerd in de
nieuwsbrief van januari 2018. Dit verslag wordt met een bedankwoord
goedgekeurd en ondertekend.
Het financieel verslag. De penningmeester, mw. Mellema, leest het
verslag voor. Opvallend; er is een positief saldo, wat o.a. is ontstaan
door de bloemschikdemo en de busreis.Het bestuur hanteert het beleid
langzaam in te teren op het spaargeld en dit op die manier ten goede te
laten komen aan de leden. Kwaliteit en diversiteit in lezingen en
activiteiten moeten daarom voorop staan.
Na de toelichting door de penningmeester krijgt Mw. L. Hesseling het
woord namens de kascommissie. Zij meldt dat het geheel er keurig
uitzag en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, wat met
een applaus wordt bekrachtigd
12
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Aftredend lid van de kascommissie is mw. L. Hesseling. Voor volgend
jaar bestaat de kascommissie uit dhr. J. Bosscher en mw. H. Lamain.
Nieuw reservelid is mw. I. de Roest.
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn mw. Elly Bosman en dhr. W. Bokma. De voorzitter meldt
dat, er geen tegenkandidaten zijn. Beiden hebben aangegeven nog wel
door te willen. De voorzitter wijst er met nadruk op dat dit ingaat tegen de
statuten van de vereniging, maar het alternatief is vacatures.
Dhr. Bokma is voor een volle termijn van vijf jaar beschikbaar en mw.
Bosman in eerste instantie voor nog één jaar.
De aanwezige leden stemmen met applaus met dit voorstel in.
Rondvraag
In de rondvraag worden geen vragen gesteld. Het officiële deel van de
jaarvergadering is daarmee afgesloten. Voor de pauze geeft Watze
Bokma (secretaris) een presentatie “Semper Florens in 2017 in woord en
beeld”.
Na de pauze toont en vertelt de fam. Kieft over hun boerderij en besluit
dit met een proeverij van streekproducten.
Met een woord van dank en een attentie voor de fam. Kieft sluit de
voorzitter de vergadering af en wenst ieder tot ziens en wel thuis.
28 februari 2018,
Watze Bokma, secretaris
Nieuwe leden van Semper Florens We mogen verwelkomen:
Mw. Jannie van der Burg
Vlagtwedde
Mw. M Lever
Scheemda
Mw. M M Louwdijk-Udema
Oostwold
Mw. M Prins
Winschoten
Mw. IJ M Roseboom
Westerlee
Mw. M Kuiper
Midwolda
Fam. Trenning
Scheemda
Mw. H. Oltmanns
Emden (Dtl)
Alle nieuwe leden van Groei&Bloei wensen wij veel plezier met het
abonnement op het blad Groei&Bloei toe. Enkele “nieuwe leden” zijn
afkomstig van een andere afdeling. Daarom hopen we bovenal dat u
veel plezier heeft van uw lidmaatschap van de vereniging bij “Semper
Florens”, de naam van de afdeling in Winschoten en omstreken.
Want, zoals we hier zeggen: “u wordt lid van een leuke vereniging met
allerhande activiteiten en krijgt er ook nog een mooi blad bij”.
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De Nieuwsbrief ook digitaal?
Voor velen is het al gewoonte, om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen.
De meeste van deze leden krijgen geen papieren boekje meer. Als u de
nieuwsbrief al digitaal krijgt en toch graag een papieren versie wilt
ontvangen kunt u dat aangeven bij ons bestuurslid voor de
ledennadministratie
Dhr. Albert Gringhuis, telefoon 0597-420471 albertgringhuis@ziggo.nl
Krijgt u de nieuwsbrief niet digitaal maar wilt u dit wel, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden bij: Watze Bokma, e-mail:
watzebokma@hotmail.com
Activiteiten bij de buren:
Alle lezingen staan op de website www.opentuinenestafettegroningen.nl
vermeld onder het kopje “lezingen”.
Stadskanaal: 9 september workshop lavendelvlechten en kruidenolie en
kruidenazijn maken. Voor gegevens zie www.stadskanaal.groei.nl
Veendam: zie open tuinen dagen.
Hoogezand (midden Groningen): idem en 21 - 23 september Culinaire
Fair bij de Fraeylemaborg in Slochteren,.
Appingedam-Delfzijl: 12 mei stekjesmarkt in Garrelsweer bij de fam.
van Duijnisveld.
26 en 27 mei. Start van het Open Tuinen Seizoen.
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Semper Florens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken
Voorzitter
Tineke Ebbens
Telefoon 0597-551245
e-mail ehebbens@hetnet.nl
Secretaris
Watze Bokma,
Telefoon 0597-591688
e-mail watzebokma@hotmail.com
Penningmeester
Gerda Mellema,
Telefoon 0597-612094
e-mail gerda.p.mellema@kpnmail.nl
Bestuurslid en bloemschikcoördinator
Elly Bosman-Bol,
Telefoon 0597-562634
e-mail gerriebosman@planet.nl
Bestuurslid en ledenadministratie
Albert Gringhuis
Telefoon 0597-420471
e-mail albertgringhuis@ziggo.nl
De Website
Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail: info@winschoten.groei.nl
De website vindt u op www.winschoten.groei.nl
De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te
Winschoten en beginnen om 19.30 uur.
Kopij
De kopij voor het herfstnummer moet vóór maandag
17 september 2018 bij de secretaris binnen zijn.
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