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Beste Tuinvrienden! 
 
Terwijl de rest van de bevolking zich vanaf september binnenshuis 
terugtrekt en de thermostaat een graadje hoger zet, brengen u en ik 
onze (vrije) tijd nog het liefst in de tuin door. Want er valt juist nu een 
hoop te genieten; bessen, bottels, appels, mispels, doorbloeiende rozen, 
asters, walnoten, decoratieve zaaddozen en ga zo maar door.  
En er valt ook een hoop te doen. Het is een ideale tijd om plantenpollen 
op te graven en in stukken te delen. Enkele stukken kunnen dan met een 
beetje compost of wormenmest weer een nieuwe start maken in eigen 
tuin en andere stukken kunnen worden geschonken aan andere 
liefhebbers. Bijvoorbeeld bij de plantenruilochtend op 8 oktober. Zelf voel 
ik mij bij de plantenruilochtend altijd als een kind in de snoepwinkel. 
Helaas kunnen Gerda en ik er dit keer niet bij zijn omdat er een 
besturendag is van de landelijke Groei & Bloei. Maar Elly blijft op 8 
oktober thuis om u te verwelkomen. De volgende keer hoop ik ook weer 
van de partij te zijn. Ik zal tijdig beginnen met stekken en zaaien om een 
voorraadje nieuwe plantjes voor u op te kweken.  
Het najaar is ook een uitstekende tijd om bollen te planten. Ik heb het 
geluk dat mijn tuin al vol staat met sneeuwklokjes, krokussen en 
narcissen. Toch kun je nooit genoeg börgbloumkes hebben en na de 
lezing van de heer Boehlé heb ik besloten om winterakonieten aan de 

collectie toe te voegen. Ze schijnen nogal kritisch te zijn wat standplaats 
betreft, maar de verkoper (Jasper Helmantel) gaf mij de tip dat een 
plekje onder Lindenbomen de kans op succes verhoogt. Dus ik heb de 
onooglijke bolletjes daar een plekje gegeven en hoop dat mijn dromen in 
februari in vervulling gaan. 
 
Ook lekker bezig? We willen er alles van horen in de pauze van de 
eerstvolgende bijeenkomst in het rozenpaviljoen. Dus graag tot dan.  
Evelieke Slob    
 



3
 
 

3 

  
 
Beste Tuinvrienden! 
 
Terwijl de rest van de bevolking zich vanaf september binnenshuis 
terugtrekt en de thermostaat een graadje hoger zet, brengen u en ik 
onze (vrije) tijd nog het liefst in de tuin door. Want er valt juist nu een 
hoop te genieten; bessen, bottels, appels, mispels, doorbloeiende rozen, 
asters, walnoten, decoratieve zaaddozen en ga zo maar door.  
En er valt ook een hoop te doen. Het is een ideale tijd om plantenpollen 
op te graven en in stukken te delen. Enkele stukken kunnen dan met een 
beetje compost of wormenmest weer een nieuwe start maken in eigen 
tuin en andere stukken kunnen worden geschonken aan andere 
liefhebbers. Bijvoorbeeld bij de plantenruilochtend op 8 oktober. Zelf voel 
ik mij bij de plantenruilochtend altijd als een kind in de snoepwinkel. 
Helaas kunnen Gerda en ik er dit keer niet bij zijn omdat er een 
besturendag is van de landelijke Groei & Bloei. Maar Elly blijft op 8 
oktober thuis om u te verwelkomen. De volgende keer hoop ik ook weer 
van de partij te zijn. Ik zal tijdig beginnen met stekken en zaaien om een 
voorraadje nieuwe plantjes voor u op te kweken.  
Het najaar is ook een uitstekende tijd om bollen te planten. Ik heb het 
geluk dat mijn tuin al vol staat met sneeuwklokjes, krokussen en 
narcissen. Toch kun je nooit genoeg börgbloumkes hebben en na de 
lezing van de heer Boehlé heb ik besloten om winterakonieten aan de 

collectie toe te voegen. Ze schijnen nogal kritisch te zijn wat standplaats 
betreft, maar de verkoper (Jasper Helmantel) gaf mij de tip dat een 
plekje onder Lindenbomen de kans op succes verhoogt. Dus ik heb de 
onooglijke bolletjes daar een plekje gegeven en hoop dat mijn dromen in 
februari in vervulling gaan. 
 
Ook lekker bezig? We willen er alles van horen in de pauze van de 
eerstvolgende bijeenkomst in het rozenpaviljoen. Dus graag tot dan.  
Evelieke Slob    
 



4 
 

4 

 
Activiteiten  ”Semper Florens”             oktober 2022  t/m januari 2023 
 
Om direct mee te beginnen: “Walnoten rapen”. 
 
De familie Kruijer in Bellingwolde heeft een enorme walnotenboom die 
dit jaar rijke vrucht draagt en die de vruchten inmiddels ook laat vallen. U 
mag deze zelf opzoeken en gratis meenemen. In overleg met Remmy 
kunt u afspreken wanneer u wilt komen, alleen of met wat meer mensen. 
U kunt de afspraak maken via telefoonnummer 0597-531407. 
 
Net als alle noten leveren walnoten ijzer, vitamine E en vitamine B1. In 
noten zit veel onverzadigd vet. Het eten van ongezouten noten 
beschermt tegen bepaalde hart- en vaatziekten. Het eten van 
ongezouten noten verlaagt bovendien het LDL-cholesterol. LDL-
cholesterol is niet goed voor de bloedvaten. Gezond dus! 
 

Zaterdag 8 oktober Plantenruildag 2022 
 
Het is weer bijna zover, onze jaarlijkse dag om alle overgebleven 
planten, stekken, gescheurde vaste planten en wat al niet meer aan te 
bieden om te ruilen en zelf met nieuwe aanwinsten weer naar huis te 
gaan. De ruildag is in de ruime tuin van Gerrie en Elly Bosman, 
Morigerweg 24 te Blijham. 
Let op: De aanvangstijd is gewijzigd, we beginnen om 10.30 uur, met 
inloop, koffie en wat lekkers waarna we los kunnen. 
 
Het mooist is het als de planten opgepot én van naam voorzien worden 
aangeleverd. Nu de zomer op zijn eind loopt is dit het juiste moment om 
te beginnen met rooien en scheuren. Tot ziens op zaterdag 8 oktober! 
 
 

De Herfst bloemenworkshop Bloemschikken 
Deze wordt gehouden op dinsdag 11 oktober,  
De locatie is weer MFC "De Binding", Sportlaan 4 in Oude Pekela 
Inloop, installeren en koffie rond 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur. 
 
Onder leiding van Jacquelien van Eck maken wij een vrolijk herfststuk. U 
kunt zich voor deze workshop opgeven bij Elly Bosman: email 
gerriebosman@planet.nl 
Na de opgave ontvangt u het overzicht van de benodigde materialen 
welke u mee mag nemen en wat het herfststuk gaat worden. 
 
De kosten bedragen  € 7,50 voor leden, € 10,-- voor niet leden. En 
neemt u gerust uw vriendin/buurvrouw of een andere belangstellende 
mee.    
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Woensdag 12 oktober Aly Wagenvoorde, Eindeloos Namibië 
 

 
Na een reis naar Zuid Afrika in 2015 waren we (Cees en Aly 
Wagenvoorde) geïnteresseerd geraakt in zowel de spectaculaire natuur 
als de bevolking van buurland Namibië. 
In 2018 hebben we een prachtige rondreis van vier weken gemaakt door 
dit bijzondere deel van Afrika. Een onvergetelijk avontuur. 
We hebben in de hoofdstad Windhoek een auto gehuurd en hebben 
daarmee met z’n tweeën ruim 6000 km afgelegd. Daarna wilden we er 
eigenlijk niet meer weg... 
Namibië is buitengewoon mooi vanwege de uitgestrektheid en leegte, de 
bijzondere natuur en natuurparken en de verschillende bevolkings-
groepen. 
Tijdens deze lezing nemen we u dan ook niet alleen mee naar bijv. het 
droge landschap van het Kgalagadi Transfrontier Park (Zuid-Afrika; 
ongeveer zo groot als Nederland) en de Kalahariwoestijn; naar 
Sossusvlei en Deadvlei met de wonderschone rode zandduinen van wel 
300 m hoog. Of naar Etosha, een fantastisch wildpark (grootte: half 
Nederland), waar zebra’s en springbokken soms de witte zandwegen 
blokkeren en waarin zich een onwerkelijke zoutpan bevindt. Nee, ook de 
invloed van de Europese ontdekkingsreizigers en handelslieden, de 
gevaren van de kust en Cape Cross met z’n enorme kolonie pelsrobben 
komen aan bod. 
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Wat deze lezing heel bijzonder maakt zijn de ontmoetingen met 
bevolkingsgroepen, zoals de Damara en de Himba, die we in hun 
huidige ‘dorpen’ hebben bezocht. Met name bij de nog vrijwel traditioneel 
levende Himba zal uitgebreid worden stilgestaan. De interessante 
achtergrondinformatie over hoe ze leven, over hun gewoonten en 
gebruiken wordt aangevuld met prachtige opnames in de ‘dorpen’ van de 
Himba. 
  
U zult zich geen moment vervelen bij deze boeiende lezing vol natuur, 
cultuur én alledaags leven van enkele bevolkingsgroepen. 
Eindeloos Namibië. Een leerzame, inspirerende en vooral leuke lezing, 
aangevuld met een mix van prachtig film- en fotomateriaal en 
Namibische  muziekfragmenten. 
 

 
Zaterdag 22 oktober Excursie bij de Wormenkweker “Dutchworms”. 
Dutchworms is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het 
duurzaam verwerken van gft-afval. De eisenia fetida worm, ook wel de 
"rode mestpier genoemd, is hier uitermate geschikt voor. Deze wormen 
worden met veel passie bij “Dutchworms” gekweekt en daarbij komt dat 

deze kweek uniek is in 
Nederland. 
Wormenmest is een 
interessant product 
voor de tuinier en is op 
verschillende plaatsen 
in onze regio te koop. 
Het is ook te bestellen 
in de webshop van 
“Dutchworms” of van 
de kwekerij af te halen. 

 
 
Dit proces mogen we komen bekijken en daarvoor krijgen we een 
rondleiding over het bedrijf en krijgen inzicht in de verschillende 
verwerkingstechnieken. 
Datum 22 oktober, vanaf 14.00 uur. Rondleiding met koffie en thee en 
bezichtiging van de producten. 
Het hele programma duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Adres: Goldhoorn 19, 9682 XL Oostwold. (boerderij “Kloosterheem”.)  U 
kunt achter de boerderij parkeren, waar de rondleiding ook begint.  
Er zijn geen kosten aan deze excursie verbonden en u mag introducees, 
buren, vrienden enz. meenemen. 
 
Wel graag even opgeven bij: watzebokma@hotmail.com of telefonisch 
0597-591688 
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Woensdag 16 november Wim Paul van der Ploeg 
“De magie van tuinieren”. 

 
“Tijdens de lezing word je meegenomen op een reis door je tuin en door 
je leven. De lezing is een uitnodiging om je eigen tuin, het werk dat je 
doet in de tuin en zelfs de tuinplanten door een andere bril te bekijken. 
Ik laat je stilstaan bij energetisch tuinieren, vormgeving, het volgen van 
de natuurwetten, sfeer, creativiteit en een filosofische benadering. De 
tuin en het tuinieren als spiegel voor je leven. 
Aan de hand van ervaringen en foto’s vertel ik (Wim Paul) over tuinen en 
planten in binnen- en buitenland. 
 
Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Ik toon je de 
verandering van een tuin die ik zelf onder handen heb genomen en ik 
neem je mee in het proces van het begin naar het eindresultaat. Met niet 
alleen een verandering van het beeld, maar ook van de beleving. 
Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal je vast op ideeën brengen die je 
in je eigen tuin kan toepassen. Dat is het mooie van tuinieren. Er is meer 
mogelijk dan je op voorhand zou denken. Met de bedoeling meer ‘magie’ 
in je eigen tuin toe te passen en te ervaren, en je leven rijker te maken.  
Tijdens de lezing neem ik je mee op een reis langs vele tuinen, planten 
en bloemen. Het lijkt een toevallige verzameling, maar gaandeweg 
ervaar je dat dat niet zo is: door de veelheid aan vormen, kleuren en 
structuren ga je opeens anders kijken. Kijken naar een lijn, een 
perspectief, een ritme. En door anders te kijken, zie je opeens veel meer. 
Dat wat altijd zo moeilijk te omschrijven is: “schoonheid”, blijkt dan 
opeens opgebouwd te zijn uit een zorgvuldig samengesteld samenspel 
van vormen, ritmes en thema’s”. 
 
 

Kerst bloemenworkshop op woensdag 14 december 
 
Locatie MFC "De Binding", Sportlaan 4 in Oude Pekela  
Inloop, installeren en koffie 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
 
Onder leiding van Jacquelien van Eck maken wij een mooi kerststuk. U 
kunt zich opgeven bij Elly Bosman: email gerriebosman@planet.nl 
Na opgave ontvangt u een lijstje met materialen welke u mee mag 
nemen en wat het kerststuk gaat worden. 
 
De kosten bedragen  € 7,50 voor leden, € 10,-- voor niet leden. En 
neemt u gerust uw vriendin/buurvrouw of een andere belangstellende 
mee. Zoals gewoonlijk maken we er weer een sfeervolle avond van. 
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20 december KERSTWORKSHOP DOOR LINDA EISING 
 
In het kader van het 60-jarige jubileum van onze afdeling organiseert het 
bestuur een extra bloemenworkshop bij Linda Eising in de voormalige 
zuivelfabriek te Hooghalen. Een mooie locatie want in het verleden zijn 
Elly en Gerda hier al een keer geweest. 
 

Wie is Linda Eising.  
In juni 2017 heeft Koningin Maxima haar 
roos gedoopt, dit in het kader van het 50-
jarig bestaan van het Rosarium. Linda 
had de eindverantwoording wat betreft 
het aankleden met de bloemen-
decoraties. Samen met leerlingen van 
het AOC Terra Dollardcollege, waar 
Linda les gaf, en enkele dames van onze 
afdeling Groei & Bloei hebben we deze 
klus geklaard. Behalve werkzaam bij 
“Flora Projects” is Linda ook docent 
Bloem, Groen&Styling bij MboTerra. 
Haar passie voor het vak is groter 
geworden door het meedoen aan 
nationale en internationale wedstrijden. 
Zo heeft ze Nederland mogen 

vertegenwoordigen bij kampioenschappen in Duitsland, Zwitserland en 
Hongarije. Bloemwerk wordt meestal beoordeeld op idee, kleur, 
compositie en techniek. Techniek vindt Linda hierbij het belangrijkste! 
Een juiste techniek staat voor toepasbaarheid, netheid, stevigheid en 
houdbaarheid. Als de techniek goed is kan men optimaal genieten van 
het arrangement. (zie bv www.floraprojects.nl) 
 
Tijdens de workshops hebt u keuze uit 2 voorbeeldstukken. Na uitleg 
gaat u onder de professionele begeleiding van Linda, naar eigen wensen 
van kleur en stijl een creatie maken. 
Voor al het benodigde materiaal, inclusief het gebruik van 
gereedschap wordt gezorgd. 
 
De kosten bedragen voor leden van de afd. Winschoten € 23,00  
De leden van de afd. Winschoten gaan voor! Niet leden betalen € 33,00. 
 
Datum: dinsdagmiddag 20 december 2022. 
Aanvang 14.00 uur. Ontvangst met koffie/thee, pauze met koffie/thee en 
gebak en na afloop (16.30 uur) nog een glaasje fris.  
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U kunt zich opgeven bij Gerda Mellema, 0597-612094 vóór 12 december 
2022 of per email: gerda.p.mellema@kpnmail.nl  
 
De kosten kunt u overmaken op rekeningnr. NL91 RABO 0351 7533 97, 
t.n.v. G.P. Mellema KMTP Winschoten eo.  
Graag overmaken vóór 15 december 2022.  
Minimum aantal deelnemers 12 personen. 
Misschien is het handig om samen te vertrekken om 13.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij De Binding, Sportlaan, Oude Pekela. Melden a.u.b. 
Het adres van Linda Eising is: Hoofdstraat 24, 9414 AC Hooghalen. Via 
rijden over de N33, klein stukje A28, afslag 31a, Assen/zuid/Hooghalen. 
 
Als u samen rijdt worden de benzinekosten uiteraard gedeeld en 
verrekend. Denk eraan dat u ook nog ruimte overhoudt voor de 
bloemstukken in de auto op de terugweg. 
 

Van het bestuur! 
 
In het voorafgaande ziet u een hele lijst met activiteiten voor de leden van 
onze vereniging. En binnenkort begint een kleine commissie met het 
programma voor het nieuwe seizoen. 
 
Al die activiteiten moeten bedacht, voorbereid en georganiseerd worden. 
Dat doen we momenteel met drie mensen.  
Er is één vacature in het bestuur en één bestuurslid is tijdelijk minder 
inzetbaar. Daar komt bij dat de leden van het bestuur de afgelopen jaren 
heel veel activiteiten zelf hebben vormgegeven. We zijn, zoals dat zo mooi 
heet, een “uitvoerend bestuur”. De meeste dingen doen we zelf. 
 
Dat gaat niet langer zo. 
 
Bij deze de oproep voor aanvulling in het bestuur, bij voorkeur voor de 
ledenadministratie. En we willen graag een aantal namen van leden waar 
we een beroep op kunnen doen bij het helpen organiseren van de 
activiteiten van onze mooie vereniging. 
 

Spring bij voor een bloeiend Groei & Bloei! 
 
Aanmelden kan bij de secretaris of bij één van de andere bestuursleden, 
bijvoorbeeld bij de lezingen. 
 

RABO Club Support 
Op de valreep hoorden we dat deze actie dit jaar het mooie 
bedrag van €532,43 heeft opgebracht. Alle stemmers, onze 
hartelijke dank! Net als RABO “Groningerland” voor hun 
bijdrage. 
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Donderdag 19 januari Els van Kooten, 
“Tuinieren in een veranderend klimaat”. 

 
 
Over klimaatveranderingen en wat we kunnen doen om de opwarming 
van de aarde te beperken is al veel geschreven. Planten en dieren 
reageren verschillend op deze veranderingen. Hierdoor ontstaan 
problemen, zoals bloemen die al bloeien als er nog geen bijen zijn en 
vogeltjes die een nestje bouwen als er nog geen rupsen zijn. De 
biodiversiteit gaat hierdoor achteruit. Hiermee samen hangt de toename 
van bepaalde (schadelijke) insecten als gevolg van opwarming. 
 

Wat wij zelf kunnen doen 
in onze tuin om de schade 
te beperken en ermee om 
te leren gaan, daarover 
gaat deze lezing. Zij zal 
ook ingaan op welke 
planten hierbij passen, en 
eventuele aanpassingen 
van de tuin. 
 
Els van Kooten is eigenaar 
van de Kwekerij de 
Elzenhof in Roswinkel bij 
Emmen. Na een 
hoveniersopleiding en 
praktijkervaring bij een 
kweker in het westen van 
het land is ze in 2007 haar 
eigen bedrijf gestart waar 
zij haar liefde voor planten 
ten volle tot bloei kan laten 
komen. 
 
 

Els ontwerp tuinen, maakt beplantingsplannen, legt tuinen aan en geeft 
vakkundig advies voor alle aspecten van de tuin en. In de kwekerij heeft 
zij een groot aanbod van heesters, vaste planten, maar ook haagplanten, 
rozen, klimplanten, éénjarigen, Dahlia's en leuke bolgewassen. 
 
Meer informatie op de website www.kwekerijelzenhof.nl 
 
Tijdens de eerste lezing van het nieuwe jaar nemen we, inmiddels  
traditiegetrouw, samen een “nieuwjaarsborrel”. 
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Terugblik reis Floriade 
In de nieuwsbrief van de afdeling Stadskanaal heeft één van de 
deelnemers aan onze reis een verslag van deze dag geplaatst. Met 
toestemming van de voorzitter van Stadskanaal neem ik (wb) onder de 
tekst over. 
 

 “Wat jammer nou, ons busreisje naar de 
Floriade ging niet door, een keer in de tien 
jaar en dan daar te weinig mensen voor 
kunnen vinden bij onze actieve vereniging. 
Maar wat gebeurt mij, in de bus van 
Winschoten zijn nog 2 plaatsen vrij en wij 
kunnen mee! In de bus werd koffie 

geschonken met een heerlijk gebakje van een banketbakker in de 
kleuren van G&B, dus de dag begon al goed. Bij de Floriade 
aangekomen ging eenieder zijn eigen gang en dat is maar goed ook 
want wat is dat groot, voordat je het weet loop je 15 km en ben je 
ontzettend veel moois tegengekomen. Het is een goed doordacht plan 
en dat zag je in alle facetten terug, zowel in de aanleg van de wijk de 
Hortus als in de naambordjes voor de bomen met een gat erin zodat je 
de stam goed kon zien. Heel veel innovaties zoals verticaal tuinieren, 
daar was een voorbeeld van met een gebouw van zeven verdiepingen 
waar vlinderstruiken tussen al het andere groen groeiden en waardoor 
de insectjes en zeker de vlinders 
omhoog werden aangetrokken, 
mooi aangelegde gedeeltes met 
veel bloemen en planten, zeer 
creatieve gedeeltes met mooie 
creaties ertussen bv. de tiny houses 
en elke keer die mooie waterpartijen 
van de Randmeren er tussendoor. 
Het was een spectaculaire dag op 
de Floriade en nu gaan we nog uit 
eten met z'n allen in Dwarsgracht 
waar ze schnitzels hebben die 
nauwelijks op je bord passen, 
daarna door onze buschauffeur 
Eddy afgezet in Winschoten waar 
aan elke deelnemer nog een zakje 
wormenmest werd uitgereikt. Al met 
al een hele mooie dag met dank aan 
onze Winschotense buren en zeker 
de moeite waard om in september 
nog een keer te gaan.  
Marjo van Eck.” 
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“Project project Old Wolde”. 
De tekst is van Martin Knol, die dit project mogelijk ook nog tijdens één 
van onze lezingen komt toelichten.  
 
“Een paar jaar geleden is aan de rand van Winschoten een prachtig 
verpleeghuis, met revalidatiecentrum, geopend met de naam “Old 
Wolde”. Er is alleen weinig tuin bij en dat valt op. Het viel ook Erik 
Scherder op die de opening verrichtte.  
 

Buiten zijn, buiten 
lopen, zitten, bui-
ten eten en drin-
ken, misschien 
zelfs werken in de 
tuin, het zou fan-
tastisch zijn voor 
de bewoners en 
hun familie. In 
één van de bin-
nentuinen is al 
een kleine beleef-
tuin gerealiseerd 
door een donatie 
van een bewoner.  
 
 

Martin Knol Tuinontwerp maakte het ontwerp, leerlingen van de 
praktijkschool voerden het uit en een Odd Fellowclub uit Winschoten 
deed de begeleiding. Nu is een grote binnentuin aan de beurt waar nog 
meer mensen gebruik van kunnen maken. De tuin is gericht op het 
oefenen door revalidanten en prikkelen van de zintuigen voor mensen 
met dementie. Het ontwerp is er, een anoniem fonds heeft een 
substantieel bedrag beschikbaar gesteld en met een tweede fonds wordt 
gesproken. Het is voldoende om te kunnen starten met de grove zaken 
als: grondverzet, kabels en leidingen en bestrating.  
Geld voor planten is er nog niet. Spulletjes die herinneren aan ‘vroeger’ 
worden nog gezocht. En mensen (vrijwilligers) die het leuk vinden om 
iets in deze tuin te doen. Planten poten, tuinwerk of gewoon bewoners er 
op attenderen dat er iets geurends staat te bloeien.  
 
In de tuin zijn nieuwe planten, enthousiaste tuiniers, gastvrouwen/heren 
en wat u maar meer te binnen schiet meer dan welkom. Aanmelden kan 
via Info@martinknol.nl. 
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Open tuinen 2022, door Jannie Bos 
 
Het eerste opentuinenweekend (28 en 29 mei) is achter de rug. 
Ik deed alleen op zondag mee en het was zo koud! De winterjas moest 
erbij aan. Gelukkig was het zaterdags wel iets aangenamer. 
Edzo en ik waren benieuwd naar de ervaringen en misschien ook nog 
op- en aanmerkingen of tips waar we iets mee kunnen? 
 
Dit was het bericht aan de deelnemers en hieronder een selectie van de 
opmerkingen, de ervaringen waren heel wisselend: 
 
*Het weekend was wel niet geweldig wat het weer betreft maar toch liep 
het steeds door. Zaterdag was de beste dag en zondag kwam het laat op 
gang i.v.m. de kou. 
*Door de kou hebben we koffie binnen geschonken. Het was wel 
gezellig. 
*Wat nog nooit eerder gebeurde hebben we die zondag wel gedaan, de 
koffie stond binnen. Buiten zitten geen lol aan. 
*Over het algemeen was men blij verrast om te zien hoeveel er kan op 
de kleine ruimte. Ook van de Duitse bezoekers kregen we welgemeende 
complimenten, 'niet zo strak en stijf'. Al met al weer een geslaagd 
weekend. 
*Zou het mogelijk zijn om i.p.v. gratis tuinbezoek voortaan vrije gift in te 
voeren en dat in de gids en landelijk toe te passen 
*Wij deden alleen zondag mee, de koudste dag. Gezien het weerbericht 
hadden we er weinig verwachtingen van, maar we hebben toch nog bijna 
40 bezoekers gehad. Enthousiaste reacties, een geslaagde dag. 
*De zaterdag was bedroevend koud miezerig en heel erg stil. Er was 
deze dag maar een stel in onze tuin. De zondag was in de ochtend ook 
mager en in de middag ietsjes meer, maar een topweekend is het niet 
geworden. Ik denk écht dat het met het weer te maken heeft. 
*Ondanks de koude weekend hadden wij vele bezoekers. Uit alle streken 
van Nederland en ook van onze oosterburen. 
*Dat viel ons eerlijk gezegd wel tegen. Het stond niet in de goede 
verhouding tot de hoeveelheid werk die we vooraf hebben verzet. Ik weet 
wel: vroeg in het seizoen, het weer zat niet mee....... De lijst met open 
tuinen in het gidsje is ook wel erg lang. Ik zou willen voorstellen om die in 
3 delen te splitsen. Dus per jaar minder tuinen openstellen en 3 jaar 
doen over de hele lijst. Voor iedereen leuker lijkt mij. 
*We hebben verder eigenlijk geen tips. We zijn zeer tevreden met de 
gehele opzet. Een puike open tuinengids plus een zeer overzichtelijke 
flyer, daar kunnen we niets meer aan toevoegen. Een dik compliment 
naar G&B crew is dan ook zeker op z'n plek!!! 
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Ook met het landelijk opentuinenweekend deden veel tuinen mee. Er 
was dat weekend enige ‘concurrentie’, behalve dat in heel Nederland de 
Groei & Bloei tuinen open waren was er ook Westerwolde rijgt en de 
zomertuinenmarathon van Het Tuinpad Op. Daardoor was niet goed in te 
schatten voor welk evenement de bezoekers kwamen. Voor mijzelf lag er 
een schaduw over dit weekend. Op de zondag ontdekte ik dat er een 
bronzen beeld verdwenen was. Het moet ontvreemd zijn tussen zaterdag 
12 uur en zondag 14 uur. Van de dader(s) geen spoor.  
 
Om na te praten en vooruit te blikken is er voor alle deelnemers aan de 
open tuinen een bijeenkomst bij MoeNieks op 22 oktober. Bovenstaande 
reacties geven mooi gespreksstof. 
 
Eind december gaan we de eigenaren van onze mooie tuinen weer 
vragen om mee te doen met de open tuinen, voor 2023 is het landelijk op 
17 en 18 juni en Winschoten op 22 en 23 juli. 
 
Jannie Bos. 
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Activiteiten bij de “Buren”: 
 
Stadskanaal 

• Zaterdag 15 oktober. Workshop Natuur- en landschapsfotografie 
o.l.v. André Dümmer. 

• Woensdag 26 oktober. Hans Dekker over Orchideeën. Een lezing 
over orchideeën in het Noorden van ons land en tips om ze zelf te 
kunnen vinden. 

• Dinsdag 29 november. Geert de Vries over “Vogels”. Vogels in 
onze woonomgeving en wintergasten. 

 
Zie voor meer informatie www.stadskanaal.groei.nl 
 
 
Midden Groningen 

• Dinsdag 25 oktober. Philip Friskorn over “Eindeloze Prairie”. Een 
lezing over de oorspronkelijke en onaangetaste prairies en de vele 
prairieplanten die nu ook in onze tuinen staan. 

• Dinsdag 22 november. Alie Stoffers de “Borderlezing”. Hoe leg je 
een border aan en wat komt daar zoal bij kijken? Met veel 
voorbeelden ter inspiratie. 
 

Zie voor meer informatie www.midden-groningen.groei.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Advertentie kwekerij Joling 
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Advertentie kwekerij Joling 
Boomkwekerij 
Joling

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

Boomkwekerij 
Joling

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

SPECIALITEITEN

- Camellia’s
- Eenjarigen
- (Pluim)hortensia’s
-  Diverse heesters  

op stam
-  Buxus- en  

Taxusvormen
- Kerstdennen
-  Stijlvolle  

tuindecoraties
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Verkrijgbaar bij de kwekerij, bij “de Graankorrel” in Oude Pekela en bij 
landwinkel “Dallinga” bij Zuidbroek. (“Spitsbergen”) 
 

 
 

BLOEMSCHIKCURSUS VOOR BEGINNERS 
 
Af en toe krijgen wij, bestuur afd. Winschoten Groei & Bloei, de vraag:  
“is er een cursus “bloemschikken voor beginners” om de basis en 
technieken te leren om een leuk bloemstuk maken. Hoe doe je dat, waar 
begin je……en waar moet je aan denken?” 
Onze afdeling wil hier graag gehoor aan geven en een cursus aanbieden 
door Lineke Hummel, bekend van de afd. Stadskanaal, die jullie de 
eerste beginselen bij kan brengen. Op dit moment geeft zij ook les aan 
beginners van de afd. Midden-Groningen. 
Bij doorgaan wordt de cursus gehouden op nog te bepalen avonden in 
“De Binding” te Oude Pekela. 
 
Wie heeft hier serieuze belangstelling voor? 
 
Graag horen wij van jullie. 
Aanmelden kan bij Gerda Mellema, 0597-612094 of email: 
gerda.p.mellema@kpnmail.nl 
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Cursus Tuinontwerpen door Martin Knol 
(tekst en activiteit van Martin Knol) 

Hebt u altijd al willen leren hoe je zelf je eigen tuin ontwerpt? 
Dat kan nu in de 2-daagse cursus van Wonen&Co en Martin Knol 
Tuinontwerp. We zijn 2 dagen te gast op landgoed Pabema in Zuidhorn. 
Bekend van de mooie tuin en de heerlijke lunches. Het programma bevat 
onder andere: 
 
Programma eerste dag: 

• Introductie op het thema “ontwerp je eigen tuin in 2 dagen!” 
• Tuinkunstgeschiedenis 
• Inmeten en indelen van een tuin/je eigen tuin 
• Sfeer, stijl en trends (+opdrachtje) 

Programma tweede dag: 
• Fictieve schetsopdracht (opdrachtje) 
• Vijvers, trapjes, bestrating en schuttingen 
• Beplantingsplan, plantenkennis (+ opdrachtje) 
• Inkoop planten + kwaliteit en het ontwerp 

En meer dan hier genoemd. Zie daarvoor de website 
www.martinknol.nl/cursus-workshop 
 
Deelname kan op 8 + 15 oktober of op 22 + 29 oktober. 
De kosten zijn € 225 incl. koffie/thee, lekkere lunches, tekenmateriaal, 
stiften, readers, instructie en toegang tot de tuinen van landgoed 
Pabema. Opgave kan op info@martinknol.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ininzending bij de Floriade.
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Nieuwe leden van “Semper Florens”    
Helaas mogen we vanwege de wet op de privacy geen namen meer 
noemen. Maar gelukkig kregen we wel de namen binnen van 7 nieuwe 
leden. U allen van harte welkom en we hopen u regelmatig tegen te 
komen bij onze lezingen en andere activiteiten. 
U kunt uw opzegging of opgave voor mailberichten en/of de digitale 
nieuwsbrief mailen naar info@winschoten.groei.nl  Of: Gerda Mellema: 
gerda.p.mellema@kpnmail.nl 
 
Bezorgen van de nieuwsbrief. Van een aantal leden is bekend dat zij 
naast de digitale versie de nieuwbrief ook graag op papier ontvangen. 
De ledenadministratie wil graag een nieuw overzicht van alle leden die 
naast de digitale versie ook de Nieuwsbrief op papier willen 
ontvangen. U kunt dit doorgeven aan Gerda Mellema,  
gerda.p.mellema@kpnmail.nl of 0597-612094.  
Mocht u de huidige uitgave op papier willen ontvangen dan ook dit graag 
even laten weten aan Gerda Mellema. Krijgt u de nieuwsflitsen nog niet? 
Hiervoor kunt u zich melden via info@winschoten.groei.nl 

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. 
en ook op telefonische afspraak 06-51522437 
of kijk op Facebook naar Buitengewoon Bezig 
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Semper Florens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken 
 
Voorzitter 
Evelieke Slob 
Telefoon 0597-552580  
 
Secretaris 
Watze Bokma,  
Telefoon 0597-591688 
e-mail  watzebokma@hotmail.com 
 
Penningmeester  
Gerda Mellema,  
Telefoon 0597-612094 
e-mail  gerda.p.mellema@kpnmail.nl 
tevens neemt Gerda tijdelijk de ledenadministratie waar. 
 
Bestuurslid en bloemschikcoördinator 
Elly Bosman-Bol,  
Telefoon 0597-562634 
e-mail  gerriebosman@planet.nl 
 
Bestuurslid en ledenadministratie 
Helaas vacant, belangstellenden worden verzocht zich te melden bij 
de secretaris. U kunt ook eerst een tijdje vrijblijvend met het 
bestuur “meedraaien”.  
 
 
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 januarinummer zaterdag 24 december 2022 bij de 
secretaris binnen zijn. watzebokma@hotmail.com 
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