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Beste Tuinvrienden, 
 
Hier is uw Nieuwsbrief van januari 2020! 
Zo in deze tijd van korte dagen en lange nachten hebben we allemaal 
wel eens een moment, dat we terugkijken op het afgelopen jaar. Je 
denkt dan aan de zaken, die goed zijn gegaan, maar ook aan dat wat 
beter had gekund. Die laatste woorden blijven gek genoeg bij mij zo lang 
hangen. “Want als ik dit nu anders had gedaan, dan was het vast beter 
gegaan?” Waarom denk ik dat? Tja omdat ik het graag en wij allen het 
altijd goed willen doen. En als er toch iets misgaat, is het de kunst om 
daar goed mee om te gaan en ervan te leren. 
 
Ik las laatst een uitspraak van Dr. Albert Schweitzer over de samenhang 
tussen mensen. Hij zei: zoek de overeenkomsten en ga van daaruit 
verder. Hij zei verder: zoek de overeenkomsten en je zult ontdekken, dat 
je veel te delen hebt met elkaar.  
Voor ieder van ons zijn deze 2 zinnen belangrijk op ons levenspad: het is 
zo belangrijk om de ander te accepteren, te waarderen en vooral te leren 
kennen. 
 
Wij leden van “Semper Florens” kennen elkaar, sommigen al heel lang, 
anderen korter. We ontmoeten elkaar op de bijeenkomsten, op een 
excursie en bv. in de tuin of tijdens een workshop. Hierbij gaat het ook 
om een ander beter te leren kennen en maken we onze gezelligheid. 
 
Dit jaar begint weer met de nieuwsbrief. En deze uitgave biedt deze keer 
veel te lezen. We beginnen met de lezingen. De eerste lezing gaat ons 
uitdagen anders en meer milieubewust naar de tuin te kijken. Tevens 
schenkt het bestuur de traditionele “nieuwjaarsbubbel”.  
We kijken terug op alle activiteiten van 2019 in het jaarverslag en u ziet 
de agenda voor een leuke en afwisselende jaarvergadering in februari. 
En we kijken vooruit met de bollenroute, de nieuwe reis naar Engeland, u 
wordt uitgenodigd deel te nemen aan de Open Tuinen Dagen, kortom 
een nieuwsbrief met voor elk wat wils.  
 
En bijgaand ontvangt u het jaaroverzicht van alle activiteiten in 2020. 
 
Ik wens iedereen die betrokken is bij “Semper Florens” een mooi en 
bloemrijk jaar toe en veel leesplezier! 
 
Tineke Ebbens, voorzitter. 
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Activiteiten ”Semper Florens” januari 2020 t/m april 2020 
 
Woensdag 15 januari Nienke Plantinga, “Avontuurlijk tuinieren”. 
 
Nienke Plantinga is tuin- en landschapsontwerper, die van persoonlijke 
wensen levende tuinen maakt onder “MagnoliaTuinontwerp” en schreef 
samen met Katja Staring het boek “Avontuurlijk Tuinieren”. Haar 
ervaringen met ontwerpen van tuinen en tuinieren met permacultuur 
maakt ze toegankelijk voor iedere tuinbezitter. Ontdek in deze lezing zelf 
hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren en planten.  
In haar tuinfilosofie, van haar ontwerpburo “Magnoliatuinontwerp”, staat 
dat de tuin een stukje natuur bij je huis is en hoe meer je de natuur 
respecteert, hoe mooier je tuin wordt. Daarom hanteert zij de 
Permacultuur principes bij inventarisatie – ontwerp – aanleg èn onder-
houd. Met de natuur meewerken heet dat. Een tuin ontwerp je op de 
toekomst, daarom kiest zij voor duurzame materialen, elementen die 
aansluiten bij het huis of bedrijfspand en eigenaar zorgen voor een 
geslaagde tuin op de lange termijn. 
 
Groene paradijsjes: Een tuin is een ‘omheind stuk grond, met bloemen, 
bomen en andere gewassen beplant’, op die manier vormgegeven dat 
het past bij jou. Kennis van bodem, omstandigheden en plantensoorten 
is de basis – maar zeker ook kennis van mensen. Wat voor tuin past bij 
jouw leven, hoe word jij geraakt door een tuin, met de juiste vragen 
proberen we dat helder te krijgen.  

Beleef het mee in de 
interactieve lezing en 
deel ook je ervaringen en 
check of je ook al een 
TUINAVONTURIER 
bent! Tuinieren zou geen 
oorlog tegen de natuur 
moeten zijn, maar juist 
een samenwerking. Ga 
dus niet de slakken en 

paardenbloemen te lijf, maar verdelg vastgeroeste ideeën over tuinieren 
in het eigen hoofd. Het is een van de boodschappen in het nieuwe boek 
“Avontuurlijk tuinieren”.  
 
Uitnodiging: De lezing kan veel informatie bieden voor tuiniers die nu 
nog niet goed weten welke kant ze op moeten. Nodig daarom ook 
(jonge!) buren en kennissen uit. De toegang is vrij. 
 
Zie voor meer informatie: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-
natuur/avontuurlijk-tuinieren-tien-tips-om-weer-leven-in-je-tuin-te-
brengen 
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Woensdag 19 februari: Jaarvergadering 
De agenda, het programma en het jaarverslag staan elders in dit blad.  
 
Zaterdag 14 maart: Noordelijk kampioenschap bloemschikken  
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, Ureterp. 
 
Evenals in 2019 wordt er wederom een bloemschikevenement/wedstrijd 
gehouden. U kunt meedoen in de groep beginners of gevorderden.  
Er is een opdracht. De opdracht wordt pas bekend gemaakt aan het 
begin van het evenement. Men kan zich dus thuis niet voorbereiden op 
het werkstuk. Wel ontvangt iedere deelneemster die ochtend de 
benodigde materialen, ondergrond, bloemen. Het evenement wordt in 
het Multifunctioneel Centrum "De Wier" in Ureterp gehouden. De 
wedstrijden worden in de ochtend gehouden en daarna is er een 
verzorgde lunch. ’s Middags is er een bloemdemonstratie door erkend 
bloemarrangeur en worden een aantal van de gemaakte stukken van de 
wedstrijd besproken. 
 
Zijn er binnen onze vereniging dames die zich willen wagen aan dit 
evenement? Neem dan contact op met Elly Bosman 0597-562634. 
 
Supporters zijn bij deze van harte uitgenodigd om te komen kijken! 
 
Wo. 18 maart: Wim Paul van der Ploeg. “De magie van het 
tuinieren” 
Tijdens de lezing neemt Wim Paul 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. 
 
Wim Paul kiest daarbij niet de ingang van de bedachte vormen, maar 
begint vanuit het gevoel voor schoonheid, dat we allemaal in ons dragen. 
Vervolgens daagt hij je uit om te kijken naar verschillende aspecten van 
een tuin. De lezing biedt zo een waardevolle kijk op tuinen in het 
algemeen en maakt dat je ook je eigen tuin in een ander licht kunt gaan 
zien. En de ervaringen bij lezingen elders laten zien dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurt. 
 
Als afsluiting laat hij foto’s zien van een ontwikkelingstraject van een tuin 
die hij ontworpen heeft en onderhoudt. Heel inspirerend en een prachtig 
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voorbeeld van zijn organische, bezielde en harmonische manier van 
werken! 
 
Zaterdag 28 maart: Actie “Tegel eruit en plant er in” bij Intratuin. 
 
Deze zaterdag doen we weer mee aan de actie “Tegel eruit, Plant erin”. 
Het afgelopen jaar was het in Winschoten én landelijk een enorm 
succes. In 2019 zijn er in het totaal maar liefst 15.000 tegels “in beslag 
genomen”. Een geweldig resultaat, dat vraagt om een vervolg. 
  
De actie loopt van 10.00-15.00 uur. De spelregels zijn een beetje 
aangepast. 
1 tegel moet 30 bij 30 zijn (of totaal aantal tegels moet 30 bij 30 cm zijn). 
1 tegel per huishouden en we proberen te bewaken dat mensen niet 
meerdere keren met tegels aan komen.  
1 grote plant in ruil voor een tegel (in 2019 waren het 2 kleine planten). 
Het is een mooie dag, want je ziet veel mensen die de actie waarderen 
en we maken reclame voor onze vereniging. Wilt u het bestuur 
ondersteunen door ook een poosje in de stand te komen om tegels in te 
nemen en planten weg te geven? Opgave bij Gerda Mellema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 1 april: Paasworkshop Bloemschikken 
De bloemenworkshop staat weer onder de inspirerende leiding van 
Jacquelien van Eck. Na opgave bij Elly Bosman krijgt u de nadere 
gegevens, zoals materialen die door uzelf meegenomen dienen te 
worden en hoe de stukken er uit gaan zien.  
De kosten zijn, inclusief een traktatie, € 7,50 voor leden, € 10,-- voor niet 
leden. Als er nog plaats is mag uw vriend(in) of buur-vrouw/man mee.  
Noteert u de datum alvast in uw agenda en u kunt zich opgeven bij: 
gerriebosman@planet.nl Het is weer in de nieuwe locatie de 
“Boschpoort”, Het Boschplein 2, 9671 GB te Winschoten.  Aanvang 
vanaf 19.00 uur met koffie en installeren. Dan kunnen we om 19.30 uur 
beginnen.  
 
Zaterdag 4 april: Aftrap Open tuinen estafette 2020 afd. Veendam 
De deelnemende tuineigenaren krijgen nog een uitnodiging voor deze 
dag. De locatie wordt waarschijnlijk de Heemtuin in Muntendam. 
 

De dertiende Oost-Groninger bloembollenroute! 
 
Vanaf 23 Februari 2020 tot: 26 April 2020 Tijden: 11:00 tot 17:00  
Op de bekende locaties in Oostwold, Winschoten en Stadskanaal. 
Zie: www.tuinfleur.nl , www.wubsbos.nl en www.stonefarm.nl 
Ook City Channel Garden van Lida Lourens is te bezoeken! 
Zie ook de aankondiging elders in deze nieuwsbrief 



7 
 

7 

 
 
Woensdag 8 april: demonstratie bloemschikken door Hans Zijlstra 
Locatie: Ubbo Emmius, Bovenburen 60, 9675 HH Winschoten. 
 
Op woensdag 8 april 2020 staat er weer een grootse bloemdemonstratie 
gepland voor onze vereniging. Deze bloemdemonstratie wordt dit keer 
gegeven door bloemstylist Hans Zijlstra uit Groningen.  

 
Hans heeft in 2005 de 
bloemenwinkel aan de 
Eeldersingel in Groningen 
van zijn ouders over-
genomen. Hij vertelt “mijn 
beste beslissing ooit”. Hans 
timmert goed aan de weg 
en voert succesvol veel 
opdrachten uit in onze 
provincie en daarbuiten.  
 

Voorjaar 2019 heeft hij deelgenomen aan de Interflora World Cup in 
Philadelphia.  
En nu zal hij ons in de aula van scholengemeenschap Ubbo Emmius te 
Winschoten komen verrassen met een spetterende bloemdemonstratie. 
Noteert u deze datum vast in uw agenda, nadere gegevens komen t.z.t. 
via onze nieuwsflits. Komt allen! 
 
Wo. 22 april: Mieke Willebrands, “de Kracht van Kruiden”  
Onder het genot van een kopje kruidenthee proeven we de smaak van 
de lente en zomer. Aan de hand van oogstrelende dia’s van de kruiden 
in en om Mieke’s Kruidentuin vertelt Mieke niet alleen over hoe je ze in 
de tuin kunt kweken en oogsten maar ook over hun talloze toepassings-
mogelijkheden: inspirerende keukentips en recepten, handige remedies 
bij kleine ongemakken en hoe je zelf bijvoorbeeld kruidenoliën en 
bloemensiropen kunt maken. 
 
De natuur biedt ons een eindeloos assortiment wilde en gekweekte 
kruiden, zij zijn niet alleen mooi om te zien en lekker om te ruiken maar 
door hun bijzondere smaken en hoge gehaltes aan vitaminen en 
mineralen ook lekker in de keuken en goed voor de gezondheid. 
 
Er worden verschillende soorten kruidenthee gezet! 
Sinds 1975 werkt Mieke Willebrands met kruiden. In dat jaar richtte zij 
samen met haar partner Bob ‘Midgard Kruidentuin’ op. Jarenlang waren 
de heerlijke kruidentheeën in de mooie 6-hoekige doosjes evenals de 
kruidenoliën en bloemensiropen overal in de Nederlandse natuur-
voedingswinkels te vinden. Na 31 jaar ging Bob met pensioen en werd 
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het tijd om alle kennis en ervaring door te geven. En dat mogen we in 
deze lezing ervaren. 
 
OPEN TUINEN WEEKENDEN 2020 
Dit zijn de data voor de opentuinenweekenden 2020: 
 
30, 31 mei en 1 juni 2020  Midden-Groningen en Veendam 
13 en 14 juni 2020   Haren / Eelde 
20 en 21 juni 2020   Landelijk open tuinen weekend 
4 en 5 juli 2020     Winschoten 
25 en 26 juli 2020   Stadskanaal 
1 en 2 augustus 2020   Groningen 
22 en 23 augustus 2020  Appingedam / Delfzijl 
 
Vorig jaar waren we begin juni aan de beurt. Dit jaar wordt dat 4 en 5 juli. 
Onze tuinen zien er dan weer heel anders uit. Een reden te meer voor 
tuinliefhebbers om straks weer op stap te gaan. Toen hadden we in en 
rond Winschoten 19 tuinen geopend voor geïnteresseerde bezoekers. 
Wij hopen natuurlijk dat ook in 2020 weer veel tuinpoorten open staan. 
Er komt weer een fraaie gids voor de Open Tuinen Estafette om te 
verspreiden onder de leden en andere belangstellenden. De website 
www.opentuinenestafettegroningen.nl wordt steeds meer bezocht, een 
bewijs dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in onze tuinen. 
Een tijdige aanmelding is belangrijk om alles goed voor te bereiden en 
uit te voeren. De tuinbeschrijvingen en foto’s van de deelnemende tuinen 
dienen voor 28 januari 2020 aangeleverd te worden. 
Wilt u ook mee doen, op 20 en 21 juni en 4 en 5 juli? Schroom niet en 
neem contact op met de tuinencommissie: om u aan te melden of om 
meer informatie te krijgen, zij geven graag antwoord op uw vragen.  
Mocht u in uw omgeving nog een mooie tuin weten, geef ons een seintje. 
Het liefst een lid van Groei&Bloei. En anders kan hij of zij natuurlijk ook 
lid worden en profiteren van alle aandacht die de estafette krijgt.  
De deelnemers van 2019 worden door ons persoonlijk benaderd. Wilt u 
uw tuin ook (weer) openstellen en u wilt de liefhebbers nog eens van uw 
paradijsje laten genieten, dan vragen we u om u opnieuw aan te melden.  
Beide weekenden van 10.00-17.00 uur. Deelnemen aan een enkel 
weekend of een enkele dag is uiteraard mogelijk. 
Het is traditie om voor de open tuinendagen van G & B geen entree te 
vragen. Als u koffie of thee aanbiedt (geen verplichting!) kunt u daarvoor 
uiteraard een vergoeding nemen. Eigenaren die wel een entree willen 
kunnen dus niet meedoen. 
  
Tuinencommissie Semper Florens: 
Albert Gringhuis, Rosa Caninalaan 16, 9674 ED Winschoten, 
albertgringhuis@ziggo.nl, 0597-42047. 
Jannie Bos, St. Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, info@wubsbos.nl, 
0597-420896. 
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Oost-Groninger bloembollenroute 2020 
 
De 13e Oost-Groninger bloembollenroute! De duizenden bloembollen in 
de vier tuinen in Winschoten, Oostwold en Stadskanaal werden door de 
vele bezoekers van voorgaande jaren zeer gewaardeerd. Ook nu zijn 
weer veel bollen extra gepoot. Tijdens deze open dagen kunnen 
tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van deze vroege 
voorjaarstuinen.  
De vier tuinen zijn totaal verschillend wat betreft aanleg en sfeer, ook dat 
maakt in deze tijd van het jaar een bezoek aan de tuinen de moeite 
waard. 
 
Sneeuwklokjeszondagen op 23 februari en op 1 maart,  
krokuszondag op 15 maart, drie opeenvolgende zondagen 12, 19 en 
26 april, alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
De tuinen zijn: “The Stonefarm”, Anna en Tinus Scheltens, 
Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203, e-mail: 
tinus.anna@stonefarm.nl, www.stonefarm.nl. 
20.000 m2. Opvallend zijn de enorme zwerfkeien in de landschappelijke 
tuin. Een grote appelhof (1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en 
krokussen. Door de hele tuin massa’s stinzeplanten en voorjaarsbollen. 
De bermen langs de weg zijn ook royaal beplant. Entree: vrije gift. 
 
“City Channel Garden”, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ 
Stadskanaal, tel. 0599-613089, e-mail: lourens.be@gmail.com.   
2.500 m2. Tuin met in het vroege voorjaar bloeiende Camelia’s, 
sneeuwklokjes in alle soorten en maten, gevolgd door botanische 
krokussen. Verrassende combinaties van exclusieve bollen zoals Scilla, 
Fritularia, Muscari en Puschkinia, in maart/april versterkt door narcissen 
en tulpen en door de hele tuin verspreid staan de vroegbloeiende 
primula’s.  Entree: € 3.- (incl. koffie). 
 
“Tuinfleur”, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM 
Oostwold, tel. 0597-551383, e-mail: tuinfleur@planet.nl. www.tuinfleur.nl 
6.000 m2. Diepe smalle tuin (350 m) verdeeld in 10 tuinkamers, 
grenzend aan het Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden 
sneeuwklokjes (150 verschillende cultivars), daarna Scilla, Muscari, 
Chionodoxa, Allium, Leucojum en narcissen en tulpen, gecombineerd 
met Helleborussoorten. Entree: € 3.- (incl. koffie). 
    
“Wubsbos”, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 
0597-420896, e-mail: info@wubsbos.nl. www.wubsbos.nl. 
1.700 m2. Bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het 
Maintebos in bijna hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal 
sneeuwklokjes en iets later stinzeplanten, verwilderingsbollen en veel 
narcissen, verspreid door de tuin. Entree: vrije gift. 
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Bloembollenroute 2020 
De eigenaren van The Stonefarm, City Channel Garden en Tuinfleur zijn 
verzamelaars van sneeuwklokjes en in hun tuinen zijn heel veel soorten 
te bewonderen.  
Groepen kunnen in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel 
op afspraak, de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de tuineigenaren 
graag meer informatie, neemt u gerust contact op. 
 
Sneeuwklokjesarrangement 3 maart 2020 
Voor de echte liefhebber. Een bezoek onder leiding van tuin naar tuin 
door een tuineigenaar, uitleg en overal iets lekkers, inclusief lunch. 
Aanmelding en informatie bij de tuineigenaren.  
 
 
Tuinenreis 2020. Donderdag 11 t/m zondag 15 juni 2020. 
 
Een paar dagen genieten van de prachtige tuinen in Hertfordshire.  
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. 
 
Programma (onder voorbehoud): 
Vrijdag: Alswick Hall, Buntingford, Mike & Annie Johnson (NGS tuin), 
’s middags de privétuin van Kate Stuart Smith, Serge Hill, Bedmond, incl. 
lunch, in combinatie met privétuin van Tom Stuart Smith, The Barn 
Garden, Bedmond. 
 

 
 
Zaterdag: St. Pauls Walden Bury, Hitchin, Simon & Caroline Bowes 
Lyon, bezoek huis en tuin. Hatfield House West Garden, Hatfield, The 
Marquess of Salisbury, een gereserveerde lunch, incl. huis en tuin. Vrije 
tijd in St Albans. Bezoek aan o.a. de één na langste kathedraal mogelijk. 
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Zondag: RHS Hyde Hall, Chelsmford, picknick lunch. Deelnemers 
krijgen plattegrond en kunnen de tuinen en shop zelf bezoeken. Privétuin 
Ulting Wick, Maldon, met koffie /thee. Beth Chatto Gardens, Colchester. 
Diner in The Sun Inn in Dedham. 
 
Reissom p.p.: 
vanaf 25 betalende deelnemers: € 585,- 
vanaf 30 betalende deelnemers: € 560,- 
vanaf 35 betalende deelnemers: € 545,- 
vanaf 40 betalende deelnemers: € 535,- 
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 onder leiding van 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. 
- Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum 
van 9 personen. 
 
Aanmelden graag per e-mail: wubsbos@hotmail.com. 
Boeken kan ook online: https://www.gardentours.nl/vereniging/groei-
bloei-winschoten/  Daar vindt u ook meer informatie m.b.t. vertrektijden 
en -plaatsen en de tuinen.  
 
Vriendelijke groet, Jannie Bos. 
 



12 
 

12 

De agenda van de algemene ledenvergadering 19 februari 2020 
 

1. Opening 
 

2. Inleiding door de voorzitter waarin ook de terugblik op het 
afgelopen jaar. Daarin ook de presentatie van 2019 Semper 
Florens in “woord en beeld”.  

 
3. Vaststelling verslag van de jaarvergadering 21 februari 2019. Dit 

verslag stond in de nieuwsbrief van mei-sept. 2019. 
 

4. Jaarverslag 2019 (staat gepresenteerd in de nieuwsbrief jan. 
2020). 

a. Vragen/opmerkingen. Vaststelling en ondertekening. 
 

5. Financieel verslag 2019 (op papier ter tafel en na afloop wordt dit 
weer ingenomen). 

a. Vragen om toelichting. 
 

6. Verslag Kascommissie 2019. 
a. Vaststelling Financieel verslag 2019. Ondertekening. 

 
7. Benoeming Kascommissie 2020 aftredend Mw. H. Lamain. 

Nieuw (reserve)lid kascommissie. 
 

8. Bestuursverkiezing,  
Aftredend,   

Elly Bosman-Bol.  
Dhr. A. Gringhuis (ledenadministratie)  

Beiden zijn in elk geval (weer) tijdelijk herkiesbaar. Toelichting tijdens de 
vergadering. Kandidaten voor beide functies kunnen zich tot 19 februari 
18.00 uur melden bij de secretaris. 

 
9. Rondvraag en sluiting. 

 
Pauze 
 
Na de pauze twee presentaties van leden. Anja 
Oudhof vertelt ons over haar “Chabo kipjes”. Deze zijn 
zo mak dat ze misschien wel een kipje mee neemt. 
Gerrit en Aaffien Schudde en Giny Bokma 
ontwikkelen zich als hobbyimkers van Imkerij “de 
Wieke”. En dat willen ze graag met ons delen en ons 
laten proeven.  
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Jaarverslag 2019 van SemperFlorens, Groei&Bloei afdeling 
Winschoten en Omstreken. 
 
Bestuur; het bestuur werd in 2019 gevormd door: 
Voorzitter      Tineke Ebbens 
Secretaris       Watze Bokma 
Ledenadministratie    Albert Gringhuis 
Penningmeester    Gerda Mellema 
Lid en bloemschikcoördinator Elly Bosman 
 
In al onze communicatie wijzen wij er op dat nieuwe leden lid van een 
mooie vereniging worden én men krijgt er ook nog een mooi blad bij. We 
horen dat de waardering voor het blad verder is toegenomen wat komt 
door de gewijzigde opzet en lay-out en de nieuwe rubrieken.  
We konden in het afgelopen jaar onze activiteiten vasthouden en weer 
een aantal nieuwe leden verwelkomen. En daardoor blijven we aardig 
“op peil” ook al weten we dat de gemiddelde leeftijd van onze leden 
stijgt. Ook in 2019 bleef onze vereniging zich presenteren als een 
actieve vereniging die de leden wat te bieden heeft.  
 
De deelname aan de RABO clubkascampagne bracht ruim € 775.- op! 
Met dank aan alle stemmers en nu alvast een oproep om in 2020 
opnieuw op onze vereniging te stemmen. Een geweldig bedrag dat we 
door wat duurdere lezingen en andere bijdragen van het bestuur aan de 
activiteiten ten goede laten komen. Want gelet op alle leden die we 
hebben is het beter dat onze inkomsten en een deel van het spaargeld 
daar terechtkomen. Evengoed brengen verschillende activiteiten, 
verlotingen en de stand bij de “Adrillenmarkt” (Allerheiligen) ook weer 
geld op.  
Alsof het zo hoort was ook dit jaar onze buitendag op één van de vele 
warme dagen. Dusdanig warm dat we moesten omrijden vanwege een 
brug die niet meer dicht wilde. Gelukkig werden we overal in het Twentse 
land ontvangen met voldoende water en andere lekkere drankjes. En de 
kleinschalige activiteiten werden goed bezocht.  
 
Het ledenaantal is stabiel gebleven door aanwas van nieuwe leden en 
wat minder opzeggingen als voorgaande jaren. In de lezingen merken 
we dat er meer aandacht voor het milieu komt, het meest duidelijk in de 
lezing van Vera Greutink over permacultuur. Deze ontwikkeling zal zo 
denken we steeds verder gaan. Ook was het bestuur weer actief bij de 
actie “tegel eruit en plant er in” in goede samenwerking met Intratuin. En 
er werd een respectabel aantal tegels ingezameld. De actie krijgt meer 
bekendheid.  
 
In de jaarvergadering werd Tineke Ebbens herbenoemd als voorzitter, nu 
voor een termijn van drie jaar. Elly Bosman blijft in elk geval nog een jaar 
bestuurslid en bloemschikcoördinator.   
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Het jaarverslag in de vorm van foto’s van een jaar “SemperFlorens” werd 
weer getoond. De papieren versie is gepresenteerd in onze nieuwsbrief 
van januari 2019 
De lezingen kenden een opgaande lijn, met gemiddeld 40-50 belang-
stellenden. Het bestuur heeft in 2018 besloten entree te heffen voor de 
“niet-leden” en deze blijken dit te waarderen. Men voelt zich geen 
“profiteur”. Het bestuur vergaderde in 2019 zes keer en altijd in een 
goede en prettige sfeer. Veel zaken blijken ook per mail afgehandeld te 
kunnen worden. Daarnaast blijft het bestuur vooral uitvoerend bezig. 
Daar moet het bestuur zelf iets in doen, nl. beter op zoek naar leden die 
willen en kunnen meehelpen.  
 
Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de landelijke 
ontwikkeling naar een ledenraad te ver van ons af staat om er actief 
stelling in te nemen. De deelname aan het landelijke beleid vindt in 
hoofdzaak plaats in de gesprekken hierover in de rayonraad. Daar is het 
bestuur beide keren vertegenwoordigd geweest. En in het rayon werken 
we nauw samen rondom de Opentuinenestafette Groningen. Semper 
Florens was daardoor weer betrokken bij de uitgave van de Open 
Tuinengids die in de gehele provincie en daarbuiten wordt verspreid. Alle 
waardering voor de bijdrage van het landelijk bestuur in een deel van de 
kosten van de tuinestafette. De algemene vergaderingen stonden 
eveneens in het teken van de structuurwijziging. Alhoewel de intentie er 
was, is het er niet van gekomen deze te bezoeken. 
 
In 2019 is de Nieuwsbrief drie keer uitgegeven. De nieuwsbrief gaat ook 
digitaal naar leden, die aan kunnen geven of ze de nieuwsbrief óók op 
papier thuis willen krijgen. Ook krijgen de leden regelmatig een digitale 
nieuwsflits thuisgestuurd. In het kader van de wet op de privacy wijzen 
we erop hoe men zich kan afmelden. Voor het overige volgt onze 
vereniging de landelijke aanwijzingen rond dit onderwerp.  
 
Commissies 
In 2019 hadden we de volgende commissies: 
Tuincommissie (open tuinen): Dhr. A. Gringhuis, Mevr. J. Bos  
Jaarprogramma: Mevr. G. Gringhuis, dhr. E. Ebbens, Dhr. W. Bokma 
Tuinclubs:  Mevr. I. Bos Eijssen, Mw. G. Smit, C. Jansen-Hooghuis. 
Tuinclub “Passiebloem”.  
Mevr. T. Pals en Mevr. A. Smid. “De Toenstruuners”. 
Mevr. G. Mellema, Mevr. E. Bosman “Oxalis” 
Bloemschikcommissie: Mevr. E. Bosman, Mevr. T. Ebbens, Mevr. G. 
Mulder, Mevr. J. Edens  
Reiscommissie Jaarreis: Mevr. J. Bos  
Kascommissie: Dhr. J. Bosscher (aftredend), mw. H. Lamain. Reservelid 
mw. I. de Roest, nieuw reservelid dhr. P.C. van Vegten. 
Plantenruildag: Mevr. E. Bosman 
Beheer website: Mevr. G. Bokma 
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Bijzondere activiteiten 
• In 2019 vielen onze data voor de Opentuinenestafette in het 

Pinksterweekend (8, 9 en 10 juni). Er deden weer zo’n 19 tuinen 
mee, waaronder enkele nieuwe tuinen. En opnieuw een warme en 
droge zomer. Gelukkig begon het tegen de herfst te regenen en 
bleven de bomen lang in het blad.  

• Bij de jaarlijkse Groenmarkt op zaterdag 6 juli, heeft onze voorzitter 
het naambord bij de Roos Groei&Bloei aangeboden aan het 
Rosarium. Dit haalde zelfs het landelijk blad. 

• De website is actief en de webmaster verzorgt o.a. regelmatig de 
nieuwsflits. Ook zorgt zij voor de verzending van de digitale 
nieuwsbrief. Het aanleveren van materiaal om de website actueel 
en levendig te houden kan nog steeds beter. 

• In november mochten we allen genieten van een bijzondere film, 
“Wildernis in Drente”. Met bijzondere dank voor de medewerking 
van Scholengemeenschap “Ubbo Emmius” voor het beschikbaar 
stellen van hun aula als filmzaal. 

 
Ledenaantal 
Het ledental was op 1 januari 2019 195 leden en op 31 december 197. 
 
Binnenactiviteiten 

• In 2019 werden er 7 lezingen georganiseerd, met een gemiddelde 
opkomst van 45 leden per avond.  

• Er werden drie bloemschikcursussen gegeven, te weten een paas- 
een herfst- en een kerstworkshop. Daar komen 15-20 belang-
stellenden op af. Af en toe zijn er nieuwe gezichten bij en ook niet-
leden bezoeken deze avonden. In de herfst gingen we naar een 
nieuwe locatie, “de Boschpoort” in Winschoten. 

• Maandag 4 november was de Allerheiligenmarkt. SemperFlorens 
had een mooie stand met veel belangstelling en enthousiaste 
kopers. De gemaakte bloemstukken waren halverwege de middag 
uitverkocht.  

• De workshop “mussenflat maken”, op 26 januari onder leiding G&B 
lid Gerard Weisbeek, is enthousiast ontvangen. 

• Zaterdag 16 november was er opnieuw gelegenheid een 
Vogeltaart te maken o.l.v. ons lid Marieke v.d. West. 

 
 Buitenactiviteiten 

• Zaterdag 6 april deden drie leden mee aan het Noordelijk 
kampioenschap Bloemschikken in Ureterp.   

• De tuinenreis ging uiteindelijk van 13 t/m 17 juni  naar Potsdam en 
Berlijn. De geplande reis naar Yorkshire bleek onverwacht  
onvoldoende deelnemers te trekken. Concurrentie door een andere 
reis en/of de Brexit?  
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• 15 en 16 juni, het landelijk Open tuinen weekend in het kader van 
de Nationale tuinweek.

• 26 juni kregen we weer een keer een rondleiding door het rosarium 
van Winschoten. Het ging nu over recente ontwikkelingen op het 
gebied van nieuwe rozen en de keuringen.

• Op 26 juli was onze “buitendag” met een reis naar Duitsland en 
Twenthe. Als eerste ontvangst door de fam. Kruit in Lahr (Dtsl). 
Daarna naar de Vijvertuinen in Loozen, kwekerij Coen Jansen in 
Dalfsen en tot slot naar Nynke Atsma in Luttenberg.

• 17 september hadden we een goed bezochte excursie naar de Wit 
in Kornhorn en naar Liannes Siergrassen in de Wilp.

• De plantenruilbeurs in het najaar was weer bij de familie Bosman. 
Dit was een mooie bijeenkomst met een goede opkomst en veel 
inbreng van materiaal.

Tot slot 
We hebben gelukkig veel mensen die zich belangeloos voor onze 
vereniging inzetten. Naast de commissies en de tuinclubs hebben we 
ook (oud) leden die b.v. de nieuwsbrief rondbrengen. Allen onze 
hartelijke en welgemeende dank! Ook weer voor de mensen die vanuit 
het rayon de tuinestafette organiseren, de tuinengids maken en de 
website onderhouden. 
En dit alles kan niet zonder geld. Gelukkig hebben we een aantal 
enthousiaste en trouwe sponsoren, ook voor hen alle dank! 

Winschoten, 19 februari 2020. 
Tineke Ebbens, voorzitter 
Watze Bokma, secretaris 

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, het was erg warm. De 
voorbode van wat ons dit jaar 2019 nog te wachten stond aan hoge 
temperaturen.  
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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 bloem-
rijke 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.  

 

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. 
Ook op telefonische afspraak 06-51522437 

of kijk op Facebook naar Buitengewoon Bezig 
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Winterwandeling Groei & Bloei 

Zomaar, opeens een idee bedacht. Na het verorberen van alle 
lekkernijen in de afgelopen maand december, is het goed de benen te 
strekken, is het gezond en gezellig om met elkaar een flinke wandeling 
te maken in ons mooie Westerwolde. Al zo geschiedde! Op 3 januari 
2020, 13.30 uur, verzamelden zich 24 enthousiaste Groei & Bloei’ers bij 
de theetuin “Moenieks” van onze Groei & Bloei leden Claudine en Tim in 
Vlagtwedde.  
Maar oh oh, de weergoden waren ons niet gunstig gezind. Allemaal 
regenbestendig ingepakt en met een paraplu gingen wij op pad. Aan de 
achterzijde de tuin uit de avontuurlijke route tegemoet.  
Door een prachtig grijs en verstild landschap, soms over smalle 
modderige paadjes, glibberige bruggetjes en onder prikkeldraad door. 
De stemming bleef opperbest.  

Halverwege de route een 
sfeervolle rustpauze, Tim en 
familielid verrasten ons met door 
Claudine gemaakte glühwein, 
aangeboden door onze 
vereniging! 

We vervolgden onze route en na 2 uur gelopen te hebben kwamen wij 
als verzopen katjes lachend bij “Moenieks” terug. We nestelden ons 
lekker binnen en deden ons tegoed aan koffie, appelpunt en groente-
soep. We kijken terug op een bijzondere en geslaagde middag.  

Advertentie de Vries beplantingen 
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Succesvolle Kerst Workshop  
 
Op 18 december 2019 hebben wij onze Kerst bloemenworkshop 
gehouden. 25 enthousiaste dames kwamen 
met tassen volop kerstmateriaal naar de 
Boschpoort in Winschoten om het beoogde 
kerststuk te maken onder leiding van 
Jacquelien van Eck. We hadden lekker de 
ruimte in de Boschpoort en nadat ieder een 
plekje had gevonden, eerst maar aan de koffie 
met overheerlijke kerstkrans. Vervolgens aan 
de slag, was dit keer niet echt een makkelijk 
object. Jacquelien had al een pronkstuk als 
voorbeeld opgehangen tezamen met haar 
sfeervolle kersthoekje. Een krans van stro 
doormidden zagen, uiteinden goed met mos 
omwikkelen en zo ontstond een soort spiraal 
en die is dakpansgewijs gedraaid met aller-
hande soorten groen, versierselen, lichtjes. Ja. 
Maar we kregen allemaal de smaak te pakken, 
hier en daar met een helpende hand van 
Jacquelien en ja hoor, er ontstonden allemaal prachtige creaties. Tot 
slot, onder het samen zijn met een glaasje glühwijn, keek iedereen zeer 
tevreden naar haar werkstuk.  
 
Groet van Elly 

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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Nieuwe structuur voor de Landelijke Vereniging Groei&Bloei. 
U kunt lid worden van de ledenraad. 
 
De Landelijke Vereniging Groei&Bloei krijgt vanaf 1 januari 2020 een 
nieuwe structuur. In de huidige structuur zijn alle afdelingen van het land 
vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering; het hoogste orgaan van 
Groei&Bloei. De Algemene Vergadering wordt tot nu toe geadviseerd 
door de landelijke Rayonraad.   
In de nieuwe structuur is de Ledenraad het hoogste orgaan waarvan de 
leden vanuit de rayons worden afgevaardigd. De Rayonraad verdwijnt 
hiermee. De Algemene Vergadering behoudt nog drie belangrijke 
bevoegdheden: opheffing van de Vereniging, verkoop van het tijdschrift 
Groei&Bloei en wijziging van de statuten. 
 
Waarom een nieuwe structuur? 
In 2022 viert de Vereniging Groei&Bloei haar 150 jarig bestaan. Nu zijn 
er 130 afdelingen met circa 31.700 leden, verdeeld in 14 rayons. 
De vereniging heeft altijd aandacht gehad voor vernieuwingen. 
Voorbeelden van vernieuwing zijn de Nationale Tuinweek, de website 
van Groei&Bloei en recent het tuinevenement Gardenista.  
De vraag is of de structuur van de Vereniging nog voldoet aan de huidige 
en toekomstige tijd.  
In de huidige tijd gaan veranderingen snel, vooral door de sociale media. 
Mede door de huidige structuur kan de Vereniging niet snel reageren op 
de veranderingen. De Vereniging wil dit wel in samenspraak met de 
afdelingen. Hierover is in de afgelopen twee jaar veel nagedacht en 
gesproken met als resultaat een nieuwe structuur met een Ledenraad 
met maximaal 28 leden (2 per rayon) en een Algemene Vergadering die 
nog een paar bevoegdheden heeft. Zo denkt de Vereniging sneller te 
kunnen reageren op veranderingen. 
 
Op 9 november jl. heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de 
nieuwe structuur, de wijziging van de statuten, het huishoudelijk 
reglement, en overige reglementen. Het is de bedoeling dat op 1 januari 
2020 de vereniging de nieuwe structuur heeft.  
 
Tot 1 april 2020 is er een overgangsperiode, waarin de bestaande 
vertegenwoordigers van de Rayonraad namens hun rayon nog zitting 
kunnen hebben in de Ledenraad. Martien Vossen heeft namens het 
rayon Groningen aangegeven dat hij dit wil doen tot uiterlijk 1 april 2020.  
 
Verkiezingen voor de Ledenraad. 
De afdelingen zoeken nu kandidaten voor de Ledenraad. De afdelingen 
van rayon Groningen mogen samen 2 leden afvaardigen naar de 
Ledenraad. Rayon Groningen zal bij meer dan 2 kandidaten een keuze 
maken. 
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Oproep aan de leden (of echtgenoten of partners van leden van 
Groei&Bloei): 
 
Wilt u meedenken in de Ledenraad over de toekomst van de Vereniging 
Groei&Bloei en zich kandidaat stellen of wilt u meer informatie hierover? 
Neem dan contact op met de voorzitter van uw afdeling of met de 
voorzitter van het Rayon Watze Bokma (T: 0597-591688 of E: 
watzebokma@hotmail.com). 
Zie ook de website van het Rayon: www.rayon-groningen.groei.nl 
 
 
De RABO Clubsupport voor verenigingen en stichtingen.   
 
Rabobank Groninger Land (samenvoeging van Rabobank Zuid en Oost 
Groningen en Rabobank Noord-Groningen) support ook in 2020 graag 
de clubkas van de vereniging. Dat doet de RABO voortaan onder de 
naam Rabo ClubSupport. De inschrijving start in het 2e kwartaal van 
2020. De stemperiode en de grote finale vinden plaats na de 
zomervakantie van 2020. Omdat dit nog even duurt komt de informatie 
over deze actie in maart 2020.  
 
Groei & Bloei, afd. Winschoten, Semper Florens wil hieraan meedoen en 
dat laten we u bij deze alvast weten.  
 
 
  
 

 
 
Dutchworms 
Gerben Mekelenkamp 
Goldhoorn 19, 9682 XL Oostwold 
Tel: 06-11275886 
E-mail: info@dutchworms.com 
 
 
 
Prijs per 1 m3 wormenmest € 30,- 
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 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

    
  
  
  

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. G. Bokhorst,    Badnieuweschans 
Mw. D. Essing,     Winschoten 
H.J. Kirchner     Vlagtwedde 
 
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  
De wet op de privacy.  U kunt uw opzegging of opgave voor mail-
berichten en/of de digitale nieuwsbrief mailen naar: 
info@winschoten.groei.nl  Of: albertgringhuis@ziggo.nl 
 
Activiteiten bij de buren: 
Veendam:   
23 jan. Hoe vogels overwinteren in de tuin. Geert de Vries 
20 febr. “Help, ik heb last van ongedierte” Paul Balding 
Stadskanaal: 
4 febr. Sterrenkijkavond. Zie voor meer informatie de website. 
27 febr. Kleine bomen en hun onderhoud. Bart van der Horst. 
31 maart. “Vijvers”, lezing door Bart Visscher. 
Midden-Groningen (Hoogezand e.o.) 
16 jan. Eindeloos Namibië. Aly Wagenvoorde. 
Appingedam - Delfzijl: 
16 jan. Kamerplanten. Janneke Kool 
18 febr. Jaarvergadering en lezing door Alie Stoffers 
17 maart. Tuinieren op klei. Cor van Gelderen 
 
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 j.h.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 
 
De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te 
Winschoten en beginnen om 19.30 uur. 
 
 
Kopij 
De kopij voor het meinummer moet vóór maandag 15 april 2020 bij de 
secretaris binnen zijn. 
 




