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Voorwoord. 
 
Beste Tuinvrienden, 
 
Nu het zomerseizoen vordert, moet de laatste Nieuwsbrief van 2019 
gemaakt worden. Iedereen, die daar een bijdrage aan levert is daar 
inmiddels mee bezig. Fijn dat er buiten het bestuur ook vrijwilligers zich 
willen inzetten voor onze Nieuwsbrief! 
Mijn man en ik gingen op 18 mei naar het Groei en Bloei evenement 
“Gardenista” rondom het kasteel Ophemert in de Betuwe. Gedurende 4 
dagen kon elke tuinier zich laten informeren en inspireren op het gebied 
van tuinontwerp, waterhuishouding, beplanting, materialen voor b.v. 
afscheiding en bestrating en op het moestuinieren en meer. In het 
kasteeltje werden lezingen gegeven. Ook was er een hele grote, 
overdekte stand, waar de bloemstukken geshowd werden van de 
deelnemers aan het landelijk kampioenschap bloemschikken. Fraaie 
stukken waren erbij en dat van amateurs! De prachtige oude bomen op 
dit landgoed zorgden voor sfeer en verkoeling. Bij de ingang viel het 
fraaie bloemwerk, gehangen tussen de laagste takken, erg op. 
 “Hoe bedenk je het”. 
Wij hadden een geslaagde dag op “Gardenista”. We zeiden wel, dat de 
organisatie goed moet luisteren naar positief kritische opmerkingen van 
de bezoekers. Via de p.c. kon men dat overbrengen en dat is goed. 
Thuisgekomen gingen we enthousiast weer aan de slag met toch wel 
weer een paar nieuwe aanwinsten voor onze eigen tuin. 
 
In deze nieuwsbrief ook de aankondiging van een filmavond op 27 
november. Meld u zich op tijd aan, want we verwachten veel belang-
stelling!  
Ik wens U veel leesplezier in deze Nieuwsbrief en hoop velen van U 
weer te ontmoeten op onze bijeenkomsten . 
 
Hartelijke groet, Tineke Ebbens, voorzitter. 
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Activiteiten ”Semper Florens” oktober 2019 t/m januari 2020 
 
Dinsdag 15 oktober Herfstworkshop Bloemschikken 
We nodigen u uit voor een altijd inspirerende avond nu uiteraard met het 
thema “Herfst”. De avond staat weer onder de vertrouwde leiding van 
Jacquelien van Eck. 
Aanvang 19.30 uur in de nieuwe locatie: de Boschpoort in Winschoten. 
Adres: Het Boschplein 2, 9671GB Winschoten. 
Na aanmelding bij Elly Bosman per mail gerriebosman@planet.nl 
ontvang je alle nadere gegevens. Als er nog plaats is mag je ook je 
vriendin/vriend of buurvrouw meenemen. 
Komt allen naar deze sfeervolle avond. 
 
Donderdag 24 oktober Hoe winterhard is winterhard? 
In deze lezing neemt hortulanus Gerard van Buiten u mee naar 
verschillende streken in de wereld waar veel van onze sierplanten 
vandaan komen. Allerlei planten komen voorbij waarvan u misschien niet 
eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! We kijken uitgebreid naar de 
omstandigheden die (mede) bepalen hoe winterhard een plant eigenlijk 
is. Én we leren trucs om sommige juweeltjes net even beter de winter 
door te helpen. Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de 
Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Gerard is al van kinds af 
aan in de weer met planten en hij heeft de laatste 20 jaar in de 
botanische tuin in Utrecht volop ervaringen opgedaan met de meest 
uiteenlopende planten. Een echte plantenman en een rasverteller! 
 
Maandag 4 november Allerheiligenmarkt. 
Semper Florens staat weer met een stand in de Klinker. En daarvoor ook 
nog een oproep. 
De bloemcommissie van onze vereniging zet zich ieder jaar weer in voor 
het maken van bloemdecoraties voor en tijdens de hobbybeurs van de 
Adrillen. Mogen wij u vragen of u rond 1 november nog hortensia's in de 
tuin heeft staan, die de hitte enigszins overleefd hebben en er nog 
redelijk puik uitzien? Zo ja, wilt u deze ons ter beschikking stellen om ons 
aan materiaal te helpen? Dank, dank! 
U kunt contact opnemen met Elly Bosman - tel. 0597-562634. 
 
Zaterdag 16 november Workshop Vogeltaart maken. 
Van 10.00 - 12.00 uur o.l.v. Groei & Bloei lid Marieke van der West 
Vorig jaar een groot succes en daarom op herhaling. Mooi, een sieraad 
op de tuintafel om vogels te lokken en hen van een lekker maaltje te 
voorzien. We laten ons door Marieke verrassen hoe de taart er uit gaat 
zien. Wij gaan aan de slag in de verwarmde ruimte van Annie Smit aan 
de Veenweg 3 in Westerlee. Kosten ca. € 15,--, incl. alle materialen, 
koffie met traktatie. Opgeven per email: gerriebosman@planet.nl 
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Woensdag 27 november “Wildernis in Drenthe”  
Deze avond wordt de film “Wildernis in Drenthe” vertoond. Een film op 
groot formaat van Henk en Janetta Bos. Deze film krijgt overal 
schitterende reacties en is erg de moeite waard om te komen bekijken. 
We doen dit in de aula van Ubbo Emmius aan de Bovenburen in 
Winschoten. Leden van Semper Florens / Groei&Bloei hebben voorrang 
en er kunnen maximaal 100 bezoekers komen. Geef u op want vol is vol! 
Zie de verdere aankondiging elders in dit blad. 
 
Dinsdag 17 december Kerst-workshop Bloemwerk 
Uitnodiging voor het deelnemen aan onze jaarlijks terugkerende en 
inspirerende Kerst bloemenworkshop. Jacquelien van Eck zal ons voor 
de Kerst een mooie bloemdecoratie laten maken. 
Deze Kerst bloemenworkshop wordt gehouden in onze nieuwe locatie; 
de Boschpoort aan het Boschplein 2, 9671 GB in Winschoten. 
Na aanmelding bij Elly Bosman per mail gerriebosman@planet.nl 
ontvang je alle nadere gegevens. Als er nog plaats is kun je een 
bekende meenemen. Komt allen naar deze sfeervolle avond. 
 
Eerste lezing in het nieuwe jaar 
Woensdag 15 januari, Nienke Plantinga “Avontuurlijk Tuinieren”. 
Ga mee op ontdekkingstocht en hoor en zie hoe we van de tuin een 
gastvrije plek kunnen maken voor dieren en planten. Deze wijze van 
tuinieren lijkt op de permacultuur en is praktisch toepasbaar in onze 
tuinen. Nienke is auteur van het spraakmakende boek over Avontuurlijk 
Tuinieren. In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
Tevens brengen we een toast uit op het nieuwe jaar! 



6 
 

6 

Verslag van de jaarvergadering 21 februari 2019. 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle 
leden. In het bijzonder noemt zij ook de fam. Hinrichs die als zo vaak de 
hele reis weer vanuit Duitsland heeft ondernomen. 
Er zijn vanavond circa 35 leden aanwezig en er was één afzegging. 
 
Mededelingen 
De voorzitter blikt op 2018 terug en ziet een actieve vereniging met 
interessante lezingen. Er zijn ervaren leden en nieuwe leden en beiden 
krijgen informatie over allerhande onderwerpen. De vereniging straalt 
gezelligheid uit. Als mooi evenement: enkele leden met de “Oost-
Groninger bollenroute”. Er zijn enthousiaste tuineigenaren die hun tuinen 
openstellen bij de Estafette en het open weekend van G&B. Jannie Bos 
organiseerde voor alweer de 12e keer een tuinenreis (Engeland).  
En onze eigen reisdag markeerde dat we een “warme” vereniging zijn. 
De temperatuur werkte mee in Salland, ruim 35 graden. 
Andere onderwerpen waren o.a. de bloemschik workshops, deelname 
aan “Adrillen” en een mooi resultaat bij de RABO clubkascampagne. 
Daar hebben we een beamer voor gekocht. 
De tuinclubs zorgen voor verbinding tussen de leden. Er was een goed 
bezochte plantenruildag bij Elly Bosman. Giny Bokma krijgt als 
webmaster een extra applausje voor al haar werkzaamheden aan de 
website en nieuwsflitsen. Ook hadden we te maken met de wet op de 
privacy. We hebben de goede gewoonte foto’s te maken en dan maken 
we als vereniging kenbaar dat wie dat niet op prijs stelt dit moet 
aangeven. 
 
Algemene punten: 
De leden kunnen weer stemmen bij de RABO clubkas Campagne. Doe 
dit, onze kas vaart er wel bij. 
In april is het Noordelijk kampioenschap Bloemschikken. Van onze 
vereniging zijn er 3 deelneemsters. 
De buitendag is dit jaar op 26 juli. We gaan naar Laar (Dtl.) en Twenthe. 
En alvast de aankondiging van Gardenista, eind mei in Ophemert. 
 
Verslagen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslagen van 2018. Het 
jaarverslag 2018 met alle activiteiten is gepresenteerd in de nieuwsbrief 
van januari 2019. Beide verslagen worden goedgekeurd. Het jaarverslag 
wordt met een dankwoord ondertekend. 
Het financieel verslag. De Penningmeester, mw. Mellema, leest het 
verslag voor. Er is dit jaar een negatief saldo, wat voorvloeit uit het 
bestuursbeleid langzaam in te teren op het spaargeld. Zo komt het 
spaargeld ten goede aan de leden. Kwaliteit en diversiteit in lezingen en 
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activiteiten moeten daarom voorop staan. Er komen geen vragen over 
het financieel verslag. 
Na deze toelichting krijgt Dhr. J. Bosscher het woord namens de 
kascommissie. Hij meldt dat het geheel er keurig uitzag. Hij benoemt nog 
even dat de penningmeester een kasverschil van 1 cent heeft afgeboekt. 
De penningmeester krijgt decharge, zij wordt met een applaus bedankt. 
Aftredend lid van de kascommissie is dhr. J. Bosscher. Voor volgend jaar 
bestaat de kascommissie uit mw. H. Lamain, mw. I. de Roest. Nieuw 
reservelid is dhr. P. van Vegten. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend is mw. Elly Bosman. De voorzitter meldt dat, er geen 
tegenkandidaten zijn. Mw. Bosman is voorlopig voor één jaar herkozen.  
Mw. Tineke Ebbens is als voorzitter voor drie jaar herkiesbaar.  
De aanwezige leden stemmen met applaus met beide voorstellen 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 kort overzicht van “SemperFlorens in 2018 in 
woord en beeld”.   
Na de pauze bekijken en bespreken we een aantal foto’s van onze 
buitendag o.l.v. Inge Dekker en Watze Bokma.  
Met een woord van dank sluit de voorzitter de vergadering af en wenst 
ieder tot ziens en wel thuis. 
 
21 februari 2019, Watze Bokma, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invoegen advertentie van kwekerij Joling. 
Pdf bestand bij Afeer. 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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Tuinenreis 2019 
 
Beste mensen, Een slecht bericht en een goed bericht. 
Zo begon een e-mail begin dit jaar, voor de reis naar Sussex hadden 
zich te weinig mensen aangemeld. Daarop volgde een voorstel voor een 
reis naar het oosten in plaats van naar het westen en ook nog eens veel 
dichterbij: een 5-daagse busreis van donderdag 13 juni t/m maandag 17 
juni 2019 naar Potsdam en Berlijn. 
We vertrokken, weer met Henk Jan achter het stuur van de bus van 
Doornbos en Linda als reisleidster, nu dus naar het oosten. Vergeleken 
met voorgaande jaren een ‘kleine’ groep, 26 deelnemers. Ruimte genoeg 
in de bus en bij de rondleidingen bleek het een voordeel. 
Het bleef vijf dagen droog en het was warm, erg warm. De voorbode van 
wat ons dit jaar 2019 nog te wachten stond aan hoge temperaturen. 
Het hotel bleek een groot hotel te zijn waar dagelijks examenfeesten 
werden gehouden. Het deel van de groep dat aan de tuinzijde een kamer 
had kon ervan meepraten. Fijn was weer de ligging aan de Templiner 
See met een leuke bar aan het water.  
Op de heenreis deden we de barokke tuin van Herrenhausen aan en de 
tegenoverliggende botanische tuin Berggarten. 
Dag twee was voor Jochens Hostagarten en Garten Max Lieberman 
(met een bloemrijke lunch), gevolgd door een rondrit door Berlijn. 
Dag drie de Botanischer Garten, de Staudengarten van Marianne en 
Detlef Lüdke en die van Christa en Konrad Näser.  
Dag vier was voor een rondleiding in Schloss Sanssouci en een bezoek 
aan het park. Daarna Foerster Garten en nog een kijkje bij Alexandrowka 
en Cecilienhof. 
Op dag vijf, weer richting huis, een bezoek aan de tuin van Wagenhuber 
en Lessmeier, deze scoorde wel heel erg hoog, ook door het gebak. 
Een geslaagde tuinenreis, anders, maar ook weer erg mooi. 
En onderstaand; u kunt zich aan melden voor de reis van 2020!  

 
Tuinenreis 2020 

 
Begin september was ik met Garden Tours een paar dagen in 
Hertfordshire in Engeland. Daar hebben we een aantal tuinen bezocht en 
die zagen er prachtig uit. Dan moet dat in juni helemaal het geval zijn. 
Daarom stelt Garden Tours nu een 5-daagse reis voor ons samen.  
 
Hertfordshire 11 t/m 15 juni 2020 
Donderdag 11 juni 2020 overtocht met de nachtboot vanaf Hoek van 
Holland naar Harwich met Stena Line. 
Vanaf 12 juni 2020 2 nachten in het 4* hotel Cheshunt Marriott Hotel in 
Broxbourne.  
Zondag 14 juni 2020 vanaf Harwich naar Hoek van Holland met Stena 
Line. 
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Reissom p.p.: 
vanaf 25 betalende deelnemers: € 595,- 
vanaf 30 betalende deelnemers: € 570,- 
vanaf 35 betalende deelnemers: € 555,- 
vanaf 40 betalende deelnemers: € 545,- 
Toeslag 1-persoonskamer: € 55,- Toeslag 1-persoonshut: € 45,- 
Toeslag 2-persoons Comfort Classhut*: € 28,- per persoon 
(*op basis van beschikbaarheid buitenhut met 2 beneden bedden) 
 
Inbegrepen: 
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet, bemand door 
een ervaren chauffeur. 
- Reisbegeleiding door een ervaren reisleider van Garden Tours. 
- Twee overnachtingen incl. ontbijt en 3-gangen diner in het genoemde 
Cheshunt Marriott Hotel. 
- Retour overtocht met Stena Line Hoek van Holland – Harwich v.v. op 
basis van buitenhutten met op de heenweg diner en ontbijt inclusief en 
op de terugweg ontbijt inclusief. 
- 2- gangen afscheidsdiner in the Sun Inn, Dedham. 
- Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek. 
Niet inbegrepen: 
- Entrées van de tuinen, sommige inclusief koffie/thee geschat op ca 
£ 100,- per persoon. 
- Kosten van lunches geschat op £ 15 à £ 20,- per persoon. 
- Uitgaven van persoonlijke aard en de kosten van event. verzekeringen. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum 
van 9 personen. 
Garden Tours verwacht in de toekomst bij de oversteek vanuit Hoek van 
Holland de minste problemen omdat er telkens maar één ferry vertrekt. 
 
Alles nog een beetje onder voorbehoud. Aanmelden kan al wel, graag 
per e-mail: wubsbos@hotmail.com. 
Vriendelijke groet, Jannie Bos. 
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 Tuinbezoeken van tuinclub Oxalis 
 
Op woensdagavond 18 september een ingelast tuinbezoek aan ons 
tuinclublid Marieke van der West om haar pompoenenplantage te 
bezoeken en haar oogst te bewonderen. Bij aankomst was iedereen al in 
de kraam aan de weg volop haar pompoenen aan het uitzoeken. Wat 
een kleurrijk schouwspel, een lust voor het oog. 
 
Na de tassen goed gevuld te hebben gingen we met Marieke door haar 
tuin. 2 jaar geleden waren wij ook bij haar en er is zichtbaar achter het 
huis veel werk verzet en nog volop in ontwikkeling. 
 
Vervolgens langs haar veld waar de pompoenen groeien, de meeste al 
geoogst, maar de oppervlakte is giga. 300 planten worden in de kas voor 
gezaaid om vervolgens deze eind mei in de volle grond te poten. Dat is 
dus dagen op je knieën en tussen door nog haar studie, werken in het 
UMCG en ook nog een lieve moeder zijn. Ze kan het allemaal. Oh, 
opeens al vroeger donker en gingen naar binnen voor een glaasje, 
vergezeld van een nieuw door Marieke bedacht pompoenen hapje uit de 
oven. Erg leuke en gezellige avond met 14 tuinvrouwen. 
 
Op vrijdag 20 september ons laatste tuinuitje van het seizoen.  Met 13 
tuinvriendinnen en een introduce, Janet Oolders reden wij richting 
Westerbroek naar de “Engelse landschapstuin”?? van de heer en 
mevrouw Kazemier. We zijn hartelijk ontvangen en bij het tuinhuis maar 
gelijk aan de koffie. 
 
De tuin is ongeveer 3000 m2 groot en mevr. Kazemier probeert aan haar 
tuin een Engels accent te geven. De tuin is verdeeld in een voor- en 
achtertuin met bijzondere rozen. Mooi leifruit tegen de muur van de 
schuur. Een superbed met alle kleuren dahlia’s en daarnaast de 
boomgaard wat op zich het bekijken waard is. Wat een appels en peren, 
wat een oogst.  
Van de hoeveel onbespoten appels wordt in Niehove sap geperst en 
komt in mooie 1½ liter pakken weer naar Westerbroek voor de verkoop. 
 
Kijkje in de kas levert een mooie oogst druiven op. Van al dat fruit wilden 
wij wel iets meenemen/kopen, wat ook gebeurde. Ook nog een glaasje 
van de eigen appelsap en ons broodje daar gegeten. 
Zoveel hartelijkheid ontvangen van dit echtpaar.  
 
Maar we moesten verder naar Kropswolde, naar de Woldtuin van Aly 
Kremer. Hanneke had ons al nieuwsgierig gemaakt en we lieten ons 
verrassen. 
Een statige boerderij heet ons welkom en achter de boerderij op het erf 
stond Aly al te wachten. 
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De tuin van Aly is ca. 2500 m2 en de tuin is haar domein. De royale 
gazons met in het midden borders gevuld met witte gaura’s en verbena 
bonariensis, doen weelderig aan.  

 
 
De tuin is omgeven door strakke hagen. De monumentale bomen geven 
een extra dimensie en grandeur aan de tuin.  
Na al dat moois bewonderd te hebben nestelen wij ons in het prachtige 
tuinhuis voor de koffie en thee en van waaruit je een prachtig gezicht 
hebt over de zichtlijn. Aly heeft goed over haar tuinplan nagedacht.  
En wat hebben wij altijd veel met elkaar te babbelen………Geslaagde 
dag met elkaar. 
 
 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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Woensdag 27 november “Wildernis in Drenthe” 
In de aula van “Ubbo Emmius” Bovenburen 9675 HH Winschoten 

 
De film “Wildernis in Drenthe” laat zien dat wildernisbeleving in Drenthe 
zeker tot de mogelijkheid behoort. De film illustreert op niet 
misverstaande manier dat de provincie een schat aan natuurschoon 
heeft waarin door vele soorten dieren, planten en insecten uitbundig 
wordt geleefd. Het Hart van Drenthe en het Nationaal Park Drents-Friese 
Wold geven geheimen prijs zoals dat nooit eerder werd gedaan. Henk en 
Janetta weten de gebieden te benaderen op een manier zoals elk mens 
van de natuur zou willen genieten. Hun eindeloze geduld laat de film als 
één groot avontuur aan de kijker voorbijgaan. Dat ze zelf het maken ook 
als een avontuur hebben ondergaan is aan de film af te lezen.  
 
Als kijker zit je vanaf het begin op het 
puntje van de stoel. Het item van de 
boommarter, die eigenlijk als een rode 
draad door de film loopt, toont beelden 
zoals dat nog nooit in een Nederlandse 
natuurfilm te zien was. De film was te zien 
in meer dan 40 bioscopen en haalde zelfs 
de voorronden van de l’OR Gouden Kalf, 
de hoogste onderscheiding van ons land. 
Muziek uit die zeer succesvolle film is nu 
op CD verschenen. 
 
Voor het voltooien van Wildernis waren 
Henk en Janetta bijna drie jaar onderweg 
in de natuur van het Hart van Drenthe en 
het Nationaal Park Drents- Friese Wold. 
Niets werd aan het toeval overgelaten. 
Hun gedrevenheid dreef de filmmakers van vroeg in de ochtend tot laat 
in de avond van locatie naar locatie en vergde fysiek vaak het uiterste. 
De passie waarmee de natuurfilm werd gemaakt is terug te vinden in elk 
shot dat voorbij komt. In de film is de natuur zichzelf en de makers van 
de film waren de passanten zoals de toeschouwer dat eveneens ervaart. 
Meer weten? Zie: https://www.henkbos.net/wildernis-in-drenthe-2/ 
 
Programma: 
Er kunnen maximaal 100 bezoekers in de zaal. Meld u zich daarom tijdig 
aan bij Gerda Mellema, 0597-612094 of per email: 
gerda.p.mellema@kpnmail.nl  Bij binnenkomst betaalt u € 5,- voor twee 
consumptiemunten. En u krijgt een lot voor de verloting die we die avond 
houden. Als er voldoende ruimte overblijft kunnen ook niet-leden 
toegang krijgen. Zij betalen naast € 5,- ook de gebruikelijke € 3,- voor 
“niet leden". De film is een avondvullende voorstelling en we willen 
daarom graag om half acht beginnen. Komt u dus op tijd! 
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Passie en Puutjes – door  Inge Dekker 
 
Verslag van de Buitendag Groei en Bloei 2019 –   

 
Op vrijdag 26 juli jl. was het weer zover: de jaarlijkse Buitendag. Hadden 
we vorig jaar nog de warmste dag van het jaar getrotseerd, nu keken we 
al niet meer op van een temperatuur ruim boven de 30 graden.  
 
Met wederom een goedgevulde bus met leden en gasten van andere 
afdelingen op weg naar het Duitse Laar voor de eerste tuin: de Vechtetal 
Garten van de Nederlandse familie Kruit. Eerder bestierde zij een naar 

zeggen prachtige 
tuin in het Drentse 
Borger, maar zo’n 
11 jaar geleden 
maakten zij de 
overstap naar deze 
plek langs het 
Duitse deel van de 
Vecht. Hier creëer-
den zij een tuin: 
alsof je een tuintijd-
schrift binnenwan-
delt.  Met grote zon-
nige borders vol 

gelukkige phloxen, monarda’s en echinacea, afgewisseld met veel 
hemerocallis. Een tuin waar het perfecte gazon verbinding biedt tussen 
de verschillende borders. Een plek die al gezegend was met veel 
volwassen bomen als eiken en beuken rondom waardoor ook het geheel 
toch besloten aanvoelt. Door de bomen ook een schaduwzone die plaats 
biedt aan een rijke collectie hosta’s die nog verrassend vraatvrij oogden. 
Het geheim: een regelmatige sproeibeurt met zelfgemaakt 
knoflookextract (zie recept verderop).  Zo’n tiptop tuin vraagt natuurlijk 
veel werk, maar het leuke is: het echtpaar verhuurt ook vakantie-
appartementen met uitzicht op de tuin, dus zorgeloos genieten van hún 
werk kan ook! En mocht u dan een keertje vroeg wakker zijn, wie weet 
betrapt u de eigenaar dan tijdens een van zijn ‘koppensnelrondes’. Want 
dhr. Kruit wilde nog wel verklappen dat hij ook deze ochtend om 7 uur al 
was begonnen met het verwijderen van uitgebloeide bloemen, wat 
steeds weer enkele emmers vol oplevert.  
 
De volgende bestemming: de vijvertuinen van Ada Hofman. En daar, op 
de door chauffeur Eddy Kok geplande snelle binnendoorroute, diende 
zich de uitdaging van 2019 aan: een brug over het kanaal Almelo - De 
Haandrik die niet meer dicht kon door de warmte…. Maar niet gevreesd: 
want behendig stuurt Eddy de goedgevulde bus weer uit de fuik.  
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Ooit leerde ik op een cursus reisbegeleiding: ieder probleem is een kans, 
en inderdaad, ook hier ging deze vlieger weer op! De wegversperring 
bood ons namelijk een tweede kans op een tour door de nieuwste 
industrieterreinen van Coevorden. Een ontwikkeling die de reputatie van 
dit ‘vestingstadje’ geheel nieuw leven inblaast. En wat tref je op 
industrieterreinen toch soms verrassende bedrijfsnamen aan! Als 
tuinliefhebber kunt u zich een voorstelling maken bij het begrip ‘passie’, 
maar wat hier te denken van het bedrijf Passion for Parts?  Ook de Aldi 
in Oude Pekela zocht de laatste jaren regelmatig versterking van 
medewerkers met passie, en dan denk ik als inwoner van Pekela 
natuurlijk: WAOROMDATTEN? (kent u deze hilarische Pekelrap van Wat 
Aans al? Eem kieken op YouTube!). Maar misschien wel het mooiste 
geval van passie trof ik in Stad. Per ongeluk belandde ik daar vorig jaar - 
ook op een industrieterrein - bij een bedrijf met de veelzeggende naam 
Passion for Pumps. Ik dacht aan scherpgehakte damesschoenen, maar 
het bleek om techniek te gaan: Logisch! Mannen doen tegenwoordig ook 
aan passie! Zelfs in Grunn. 
 
Afijn, de vijvertuinen van Ada Hofman. Ik was er zelf een jaar of 8 
geleden eens beland, op een druilerige najaarsdag. Het was mij toen 
een beetje tegengevallen. Maar er zijn nieuwe eigenaren en dat biedt in 
eerste instantie altijd hoop! En inderdaad: een echt Monet-gevoel kreeg 
ik bij het zien van de enorme centrale vijver die roze zag van de 
uitbundig bloeiende waterlelies. Met in het midden een romantisch 
eilandje met bankjes waar het goed toeven was. Ook mooi dat alle 
Franse stijl-tuinstoeltjes ondertussen van kleur veranderd zijn: destijds 
knalblauw, nu in een beschaafder marineblauw geschilderd dat minder 
de aandacht trekt. Je realiseert je dan meteen hoe we in tuinenland ook 
steeds weer met modes te doen hebben. Dat is ook een beetje het 
gevaar bij tuinenvoorbeeldparken als deze of bijv. Appeltern: bepaalde 
gebruikte harde materialen of beplanting kunnen op een zeker moment 
ook gedateerd aan gaan doen en zo krijgt 
zo’n tuin ongewild ook hier en daar een 
museaal karakter. In ieder geval zag al het 
groen er weer een stuk vitaler en verzorgder 
uit dan destijds. Het blijft toch best een 
indrukwekkend levenswerk dat Ada in 1987 
in een jaar tijd uit de grond wist te stampen! 
Ware passie! 
 
Over modes en trends gesproken: tijd voor 
ons jaarlijkse shopping moment. Dit keer bij 
Coen Jansen in Dalfsen. Helaas blijkt de 
man zelf op vakantie. Gelukkig biedt het 
septembernummer van ons lijfblad een 
inkijkje in zijn ‘passie’.  Coen die eind jaren 
80 begon als ‘fijnkweker’, maakt naar eigen 
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zeggen deel uit van de Dutch Wave. Deze naam werd in Zweden  
bedacht voor ontwerpers en kwekers die vanaf de jaren negentig in ons 
land in het kielzog van Piet Oudolf opereerden: met veel grassen, 
Sanguisorba’s, Persicaria en Agastache, lees ik. Maar de Dutch Wave 
kent ook zijn verboden, want de vrolijk gele, kordate Rudbeckia 
Goldsturm die in mijn tuin de winter door zijn bruine kopjes fier rechtop 
houdt blijkt binnen deze beweging eigenlijk al te stijfjes... De laatste trend 
bij Coen lijkt vooral donker: een slinger van witte plastic puutjes met 
donkerblauwe Agapanthussen en donkerrode Crocosmia’s vindt die 
middag zijn weg naar de bagageluiken van de Deimanbus.  
Mij verraste op het terrein van de kwekerij vooral de eigentijdse 
architectuur van woonhuis en verkoopserre met daarin een indruk-
wekkende, uit de DDR stammende turquoise tegelkachel. Zoiets vind je 
natuurlijk alleen als je iemand kent met passie voor… tegelkachels. 
 
Tot slot: onze laatste tuin van de dag, bij Nynke Atsma in Luttenberg. 
Een tuin, die veel deelnemers niet in de laatste plaats zal zijn bijgebleven 
vanwege de gastvrije en ontspannen afsluiting met een wijntje en een 
lekker zelfgemaakt hapje, genietend en keuvelend op een van de vele 
zitjes in de besloten tuin. Inspiratiebron van de tuin was de natuur langs 
de Maas in de Franse Ardennen. Organische belijning en een weelderige 
beplanting, waarbij trends nauwelijks een rol lijken te spelen. Een tuin die 
ook heel persoonlijk aanvoelde. Ik vroeg me af, waar hem dat nou in zat 
en wat me vooral opviel was het gebruik van meerstammige bomen in de 
verschillende borders. Een intieme sfeer die inderdaad doet denken aan 
een natuurlijk landschap. 
 
Na het vertrouwde diner bij restaurant Madrid, een gratis blik op de 
lokale nachtwacht, en een laatste kijk op de Vecht bij zakkende zon, 
laveerde chauffeur Eddy ons tussen blokkeertruckers bij Assen door 
weer veilig naar Oost-Groningen. Wederom een uitstekend georgani-
seerde, mooie, gezellige Buitendag! 
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Ledenraad Groei en Bloei KMTP.  
 
Groei en Bloei landelijk werkt aan verandering van de 
verenigings-structuur. De belangsrijkste reden is dat de 
besluitvorming via de algemene vergadering langs 
duurt en teveel schakels kent. We gaan over naar de 
structuur van algemeen bestuur en ledenraad. 
 

 
En voor die ledenraad zoeken we mensen die het leuk vinden om mee te 
denken over het reilen en zeilen van onze vereniging. Het Rayon 
Groningen kan net als de andere rayons twee leden kiezen voor de 
ledenraad.   
 
Bent u belangstellend en wilt u zich daarvoor aanmelden, of eerst wat 
meer informatie hebben? Dan kunt u contact opnemen met de 
secretaris, Watze Bokma. Tel: 06-53187079 
 
Het is de bedoeling dat de ledenraad volgend voorjaar van start gaat. 
 
 
 
Bezoek aan hand- en gereedschappenfabriek De Wit en Lianne’s 
grassen. 
 
Dinsdagmiddag 17 september gingen we met 23 Groei en Bloeiers naar 
De Wit in Korhorn en daarna naar Lianne’s Grassen in de Wilp.  
 
Bij de Wit werden we ontvangen met 
koffie en oranjekoek. Daarna volgde  een 
interessante rondleiding door de fabriek 
met uitleg over het gemaakte product die 
zowel handmatig als met een robot werd 
uitgevoerd. Terug in de showroom met 
een walhalla aan gereedschappen (die je 
niet standaard in de winkel ziet liggen) 
gingen de Groei en Bloeiers kijken naar 
al dat moois en met de gedachte “wat zal 
ik toch meenemen” ging men met een 
mooi gereedschap voor de tuin naar huis.  
 
Daarna naar Lianne’s grassen waar de koffie en koek al klaar stond.  Na 
uitleg over haar kwekerij gingen we de tuin bekijken met veel 
zonneschijn over al die prachtige grassen. Men kon het niet laten, velen 
gingen met prachtige grassen of prairieplanten naar huis.  
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Gerben Mekelenkamp
Goldhoorn 19
9682 XL Oostwold
Tel: 06-11275886
E-mail: info@dutchworms.com

Prijs per 1 m3 wormenmest € 30,00, incl. BTW
Alleen op afspraak van de kwekerij af te halen

De wormenmest liever thuis bezorgd? Ook dat is mogelijk.
Voor meer informatie, tel.nr: 06-11275886
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Nieuwe leden van Semper Florens   We mogen verwelkomen: 
 
Mw. J.G. Lijftogt-van Beek  Blijham  
Mw. J.B.M. Nijboer   Wedde  
Mw. J. Oolders    Midwolda  
Mw. C.H. Blom     Sued-Arle Gros  
Mw. G.M. Albers    Oldenburg  
Mw. C van Belleghem    Vlagtwedde  
Mw. I. Bontsema    Scheemda  
Mw. A. Reininga-Landman  Beerta 
Mw. D. van der Werf   Oostwold  
Mw. R. Siebring    Blauwestad 
Mw. W.A. van der Meulen  Neudersum Dsld 
Mw, M. Hulzebosch   Oostwold 
Fam. Oudhoff    Oostwold 
Dhr. C.H. Alders    Groningen  
H.J. Komdeur    Scheemda 
 
Allemaal van harte welkom en we hopen u vaak een keer tegen te 
komen bij onze lezingen en andere activiteiten. 
 
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: 
Veendam:   
24 okt. Herfstkleur in de tuin. Cor van Gelderen 
28 nov. De magie van het tuinieren. Wim van der Ploeg 
12 dec. Workshop kerstbloemschikken 
Stadskanaal: 
23 okt. Herfststukjes maken voor kinderen 
29 okt. Anders fotograferen in de tuin. Marcel Batist 
28 nov. Zeewier eten en weten. Marieke Brown 
Midden-Groningen (Hoogezand e.o.) 
15 okt. Waarom groeit mijn plant niet? Arjan Schepers 
14 nov. Vogels in de winter. Geert de Vries 
16 jan. eindeloos Namibië. Aly Wagenvoorde 
Appingedam - Delfzijl: 
15 okt. Salvia’s en botanische rariteiten. Andries Bierling 
19 nov. Tuinen en hun planten. Geert Bourgonje 
16 jan. Kamerplanten. Janneke Dijkstra. 
 
Zie voor locatie en aanvangstijden de website van betreffende afdeling. 
www.plaats.groei.nl (wij hebben www.winschoten.groei.nl) 
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Semper Florens Groei & Bloei Afdeling Winschoten en Omstreken 
 
Voorzitter 
Tineke Ebbens 
Telefoon 0597-551245 
e-mail e.h.ebbens@ziggo.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 
 
Kopij 
De kopij voor het januarinummer moet vóór vrijdag 27 december 2019 bij 
de secretaris binnen zijn.  
 
De wet op de privacy.  
Veel leden ontvangen de nieuwsflits omdat zij zich daar in het verleden 
voor hebben opgegeven of omdat zij lid zijn van Groei & Bloei. 
Voor u en voor ons is het belangrijk te weten of u deze nieuwsflits ook in 
de toekomst wilt blijven ontvangen. Als u niets doet blijft u de nieuws-
flitsen gewoon ontvangen.  
Als u de nieuwsflits niet meer wilt ontvangen stuurt ons dan een mail 
waarin u dat laat weten?  En krijgt u geen nieuwsflits? Ook daarvoor kunt 
u zich opgeven op onderstaande adressen. 
U kunt uw opzegging of opgave mailen naar info@winschoten.groei.nl  
Of: albertgringhuis@ziggo.nl   
 




