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Van de voorzitter
Het zal begin februari zijn dat U dit onder ogen krijgt. Op het moment
dat ik dit schrijf is het grijs en grauw. Een klein wintertje hebben wij
gehad. Maar veel stelde het niet voor.
Mijn tuin vraagt aan mij is dit het nu of kunnen wij nog meer
verwachten. Weet u: misschien hebben meer mensen dat, voor die vraag
ga ik naar mijn tuinboekje.
Minutieus schrijf ik daar de jaren van de tuin in op. Op 19 februari
spinazie gezaaid .In een ander jaar, tot april nog niets in de tuin kunnen
doen! In het ene jaar, half januari: de sneeuwklokjes bloeien al uitbundig.
In het andere jaar, in februari nog geen krokus gezien. Het antwoord op
de vraag van mijn tuin moet dus zijn, ik weet het niet.
Is dat erg? Wij van Groei en Bloei, die lid zijn omdat ze iets met de
natuur hebben, ervaren dat ondanks onze bespiegelingen de natuur de
zaken zelf wel regelt. Dat altijd al gedaan heeft en op die manier een
wonderschoon samenspel heeft gesmeed die onze leefomgeving vormt.
De vraag zou dus niet uit de tuin moeten komen, maar van ons aan de
tuin. Blijf ons verbazen en vertellen hoe straks in mei/juni alles in volle
glorie staat en het leven, zeker op het platteland, zoveel mooier maakt.
Van het vertellen over dit leven kunnen wij het tweede deel van dit
seizoen met nog 3 lezingen genieten. Ik verwacht daar veel van u.

Dinsdag 19 februari 2019 Jaarvergadering
Aanvang: 19.30 uur in Passe Partout met Geert de Vries.
Hoe vogels in de tuin overwinteren
De presentatie: Vogels in de winter bestaat uit twee onderdelen.
Voor de pauze worden er allerlei wetenswaardigheden over tuinvogels in
de winter verteld en hoe men tuinvogels de winter door kan helpen. Na
de pauze staan de wintervogels in het buitengebied centraal, waarbij het
accent ligt op eenden, zwanen en ganzen. Centraal in beide verhalen
staat het gedrag van de vogels en de relaties die ze met hun omgeving
onderhouden. Ter illustratie: Onze roodborsten
zitten ’s winters in Spanje. Het roodborstje dat
nu in de tuinen zit, komt uit Noord Europa. Na
de pauze worden veel wetenswaardigheden
verteld over vogels die ’s winters in het
boerenland verblijven. Eenden zijn nachtdieren,
die overdag een beetje zitten te dutten langs de waterkant . Aan het eind
van het jaar wordt een kortstondig huwelijk gesloten. Ganzen zijn
dagdieren en sluiten daarentegen een huwelijk voor het leven.
Deze avond is voor zowel de leek als de kenner interessant.
Geert de Vries is in Drenthe een
bekende natuurkenner en een boeiend
verteller. Hij gebruikt zelf gemaakte
foto’s die van professionele kwaliteit
zijn.
In al zijn presentaties gaat er om te
laten zien hoe mooi de natuur in elkaar
zit.

Koos Dijksterhuis

Agenda ledenvergadering op dinsdag 19 februari 2019
Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
- Benoeming nieuwe kaskommissie.
7 Bestuur: aftredend Anneke Duijnisveld; niet herkiesbaar
8 Welkom nieuw bestuurslid
9 Rondvraag.
10 Sluiting

Nieuwe leden
Mw M vd Belt, Knijpsterweg 1, 9997NJ Zandeweer
Mw B Marshall-Luursema, Wilhelminaweg 7A, 9901CL Appingedam
We heten u hartelijk welkom en hopen jullie op een ledenavond te mogen
begroeten.

Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei
afdeling Appingedam/Delfzijl
op 23 februari 2018 in het Wapen van Leiden te Appingedam
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden
en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer
Edward Houting
Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en
aanmerkingen zijn.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere
informatieve folders.
Deze liggen ter inzage.
3.
Jaarverslag 2017 van het secretariaat.
Hier zijn geen vragen over.
Het ledenaantal was op 1 januari 2018, 179 leden
De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk.
4.
Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën,
die zij heel goed uitlegt.
Hier zijn geen op of aanmerkingen over.
De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor.
6.
Verslag kascommissie
Mevr. Schipper en mevr. Beekhuis hebben de boeken
gecontroleerd en ze waren in orde.
Mevr. Schipper treedt af en mevr. Kamminga geeft zich op
voor de kascommissie.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen.
De voorzitter bedankt de kascommissie.
7.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
8.
Sluiting
Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun
enthousiaste inzet voor Groei & Bloei. Vervolgens geeft hij
het woord aan de spreker de heer Edward Houting
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Ledenaantal
Op1 januari 2018 was het ledenaantal 179 leden
Op 1 januari 2019 was het ledenaantal 164 leden
Helaas een terugloop van 15 leden.
Maar wederom: alle avonden werden druk bezocht, wat aangeeft dat de
vereniging voorziet in de groene vraag van tuinleden, en daar doen we
het voor.
Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:
27 februari
22 maart
14 April
17 april
12 mei
23 Juni
26 en 27 mei
25 september
18 oktober
20 november
18 december
24 januari

Jaarvergadering met Edward Houting
Borgen en tuinen
Lezing en diapresentatie: Rik Boehlé van ‘De Beemt’
Aftrap Open Tuinen Estafette op Borg Ewsum
Lezing en proeverij: Jeanette Douma van de
‘De keukentuin’
Stekjesmarkt te Garrelsweer
50 jarige jubileum in Schathuis Ekenstein
Open tuinen weekend
Riet Wessels. Op avontuur met bloemen en planten.
Demonstratie bloemsierkunst door Johan Wolfard.
Rense Renkema van ‘De Hofenier’
Lezing snoeien en bemesten.
Kerstschikking onder leiding van Linda Eising
Piet Boersma Reisverslag in 3D Engels tuinen

Bloemschikken
Ook in 2018 is een cursus bloemschikken olv Janneke Biemond
gestart, aantal deelnemers 14. Een mooie aantal en het was
voldoende om de cursus in het ASWA-gebouw te organiseren.
Voor leden en niet-leden met minder ervaring zijn er in het
voorjaar 2 workshop georganiseerd met docent Linda Eising en
2x in het najaar. Dat ook deze workshops in een behoefte
voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het
voorjaar van 2018 gemiddeld 18 deelnemers, in het najaar
gemiddeld 20 deelnemers.
De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 26 en 27 mei
gehouden. In het weekend was het prachtig weer, we hebben dan
ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben
bezocht. Op zaterdag was het iets minder druk ongeveer
40 tot 50 bezoekers en op zondag 60 tot 100 bezoekers.
We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie
tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.
Appingedam, januari 2019
Voorzitter
Koos Dijksterhuis

Secretaris
Rika Zuidveld

Verslag stekjesmarkt 2018
De plantjes markt 2018 was weer een succes mede dank zij alle leden,
die veel planten/plantjes/pollen/zaailingen/struikjes hadden
gebracht. Bij elkaar zomaar 1000 stuks..
Veel mensen dragen op deze manier hun steentje bij om de vereniging tot
bloei te laten zijn. Het resultaat was er ook naar. We konden het zelf
nauwelijks geloven, maar de verdiensten waren boven verwachting!
En dat in een paar uur tijd. Het kwam heel goed van pas in ons jubileum
jaar. Veel dank aan de brengers, de kijkers, de kopers en de
koffiedrinkers. Want ook die tafel hoort er echt bij!

Verslag Tuinclub 1 Floresco
Onze tuinclub van Groei & Bloei telt 20 leden, allemaal dames. Het
tuinseizoen start in april en dan bezoeken we een voorjaarstuin met
bloeiende bollen en eindigt in september met een tuin met bijv.
siergrassen. We gaan 1 keer per maand een tuin bezoeken op de derde
woensdagmiddag van de maand, maar in de zomermaanden plannen we
2 keer per maand een tuinuitje vanwege de bloeitijd van de planten en
bloemen. Ook zijn we een hele dag op reis geweest en toen hebben
verschillende tuinen bezocht.
Met een gezamenlijk etentje hebben we het tuinseizoen afgesloten.
In maart maken we met zijn allen weer een nieuw jaarprogramma voor
het seizoen 2019.
Mocht er belangstelling zijn voor deelname aan onze tuinclub neem dan
contact op met Rika Zuidveld Tel.0596-566359 jwjzuidveld@kpnmail.nl
Verslag ’t Toenpad 2018
Wij zijn de avondtuinclub van Groei en Bloei en hebben 24 leden,
waaronder een tiental kerels. Afgelopen tuinjaar waren er gemiddeld
16 personen per tuinbezoek. We hebben 11 tuinen in onze regio bezocht,
waarvan 2x2 tuinen op één avond. 3 mensen van ’t Toenpad maken ieder
jaar een programma waar iedereen het mee eens is. Ieder jaar ook weer
3 andere leden van de club die zich inzetten om het steeds boeiend te
houden. En ook steeds krijgen we nieuwe, nog niet bezochte, tuinen te
zien.
De openingsavond in Garrelsweer en de slotavond in t kerkje van
Borgsweer, maakten de tuinbezoeken compleet.
Anneke
Donderdag 28 maart 2019 lezing en beamerpresentatie Jan Dijkstra
van kwekerij “Aan de dijk”
Schaduwplanten
Een tuin op het noorden, een tuin met
veel bomen en heesters, voor veel
tuinbezitters is de schaduw in de tuin
een probleem. De planten willen niet
groeien of niet bloeien , het is te droog
of te nat. Toch zijn er verrassend veel
mogelijkheden om ook een schaduw

tuin aantrekkelijk en spannend te maken.
Schaduw planten zijn in tegenstelling tot zonminners vaak minder uitbundig in bloei en vallen
ze meer op door hun bladvormen en de subtiele
bloeiwijze.
Aan de hand van dia’s zal Jan Dijkstra van
kwekerij ‘Aan de Dijk’ vertellen over vaste
planten en grassen die het onder verschillende
omstandigheden in de schaduw prima doen.
Ook worden er voor de liefhebbers planten
meegenomen om in de eigen(schaduw)tuin uit te
proberen.

Dinsdag 16 April 2019 Lezing en beamerpresentatie:
Geneeskrachtige planten door: Dr. Jacomijn Dijksterhuis en
Dr. Anne Lexmond
U denkt vast niet direct aan natuurschoon, wanneer u een tabletje slikt
tegen de hoofdpijn. Toch vindt het grootste deel van ons huidige arsenaal
aan geneesmiddelen zijn oorsprong in de natuur, dan wel direct (stoffen
die in bijv. planten voorkomen) dan wel indirect (synthetische afgeleiden
van zulke stoffen). De kennis van het gebruik van geneeskrachtige
planten, de fytotherapie, is echter tanende onder de nieuwe generaties
artsen en apothekers. Sterker nog: het zoeken van oplossingen in de
natuur voor (alledaagse) kwalen wordt dikwijls weggezet als
kwakzalverij. Dit is op zijn zachtst gezegd een spijtige ontwikkeling. Met
deze kennis gaan namelijk tevens een hoop historisch besef en respect
voor de natuur verloren. Er zijn natuurlijk veel argumenten die pleiten
voor het gebruik van standaard medicijnen. Het is precies bekend hoeveel
werkzame stof erin zit, de werking en mogelijke bijwerkingen staan
duidelijk beschreven in de bijsluiter en het is natuurlijk ook erg
gemakkelijk, zo’n tabletje. Toch is er veel voor te zeggen om de
werkzame stof in zijn natuurlijke vorm tot u te nemen. De belangrijkste
reden is dat een plant (kruid of boom) veel meer is dan één enkele
werkzame stof. Zij is een geheel aan inhoudsstoffen die door een
harmonieuze samenwerking een veel milder en meer holistisch effect
bewerkstelligen dan de geïsoleerde werkzame stof.

Bijwerkingen treden bij het (juiste) gebruik van geneeskrachtige planten
dan ook zelden op,
uitzonderingen daargelaten.
In deze lezing schetsen wij u een korte geschiedenis van de fytotherapie
en informeren we u over de verschillende soorten inhoudsstoffen die in
planten voorkomen. Daarnaast laten we u aan de hand van een aantal
alledaagse voorbeelden – van de meest prachtige sierplanten tot de meest
nietige “onkruiden” – zien wat voor geneesmiddelen u zomaar in uw tuin
heeft staan. Uiteraard staan we ook stil bij een paar zeer giftige planten,
die juist door opwerking en nauwkeurige dosering kunnen transformeren
tot zeer effectieve medicijnen. We hopen u middels deze lezing met
name te laten zien dat standaard geneesmiddelen en natuurlijke
geneesmiddelen complementair zijn en beide een plek verdienen in de
hedendaagse geneeskunde.
Dr. Jacomijn Dijksterhuis, apotheker en farmacoloog
Dr. Anne Lexmond, apotheker en farmaceutisch technoloog
Plantjes- en stekjesmarkt zaterdag 11 mei 2019
De stekjesmarkt, wordt weer gehouden bij de familie Duijnisveld aan de
Stadsweg 120, 9918 PS Garrelsweer
op zaterdag 11mei van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Koffie/thee met wat lekkers verkrijgbaar.
Graag stekjes aanleveren op vrijdag 10 mei van 13.00 uur-15.00 uur
Want zonder plantjes is het lastig een plantjesmarkt te houden. En, zoals
vorig jaar goed gelukt is, graag wat variatie in de plantjes, zodat het
aantrekkelijker wordt om te komen en te zien wat er zoal bij staat en wat
u wilt uitproberen.
Denk aan Groei en Bloei voordat u overtollige en teveel uitgedijde
planten richting biobak stuurt! Voelt u zich geroepen, doe mee!
Als bestuur zien we deze activiteit als een doe-bijeenkomst voor alle
leden. Leuk elkaar weer te zien en bij te praten. En vooral weer
tuinverhalen en nieuwe activiteiten te horen.
Als tijd en dag niet past om ze te brengen:
bel of mail: Tel. 0596-571938 e-mail a.duijnisveld@hotmail.com
En uiteraard krijgt u een leuke attentie voor de plantjes.
Mailing over deze activiteit volgt, als uw mailadres bij ons bekend is.

Bloem schikcursus in 2019 door Linda Eising
Ook in 2019 hebben we Linda Eising bereid gevonden 2 lenteworkshops
te verzorgen en wel op maandag 4 maart en op maandag 1 april 2019.
Aanvang: 19.30 uur in zaal 6 van het ASWA-gebouw te Appingedam.
Het bestuur heeft besloten de prijs voor niet-leden te verhogen met €2.50
waardoor de kosten voor leden €25.00 zal bedragen en voor niet-leden
€ 27.50. Dit is inclusief alle materialen, gebruik gereedschap en
koffie/thee.
Opgave voor 26 februari bij: Lidy Smit Tel. 0596-541805
of e-mail: kissinggate055@gmail.com

Opentuinen weekend
6 en 7 juli 2019
U kunt zich nu nog aanmelden voor de
opentuinen weekend, wel graag voor
6 februari bij: Rika Zuidveld per
e-mail jwjzuidveld@kpnmail.nl
Verlag 18 december 2018 Kerstschikking
Voor de Kerstschikking namen 26 vrouwen en 1 man plaats aan de tafels
in de grootste ruimte van het Aswa gebouw. Aan het hoofd van de tafels
Linda Eising met haar hulp.
Aan de binnenkant van de tafels een ongelooflijke hoeveelheid materiaal.
Allemaal ten dienste van ons. Maar daaraan vooraf een inleiding over de
mogelijkheden en keuzes die gemaakt konden worden. Schrijver dezes
viel vooral op de lampjes en de glittersneeuw.
Een avond bloemschikken zo is mij bij gebleven is denk ik hetzelfde als
het maken van een schilderij. Je herinnert je van moment tot moment wat
je deed en waarom je bepaalde keuzes maakte. Natuurlijk wel aan de
hand van de meester die je er bij adviseerde maar daarnaast ook nog
buitengewoon behulpzaam was.
Boeiend is het om te zien hoe min of meer met hetzelfde materiaal 28
unieke stukken ontstonden als uitdrukking van de individualiteit van
iedere deelnemer en naar ik aanneem, maar daar heb ik minder verstand
van, de professionaliteit waar iemand over beschikt.
Ik was in ieder geval heel tevreden over mijzelf maar dat zegt natuurlijk
niks omdat gelukkig een jury ontbrak.

De Kerstschikking is een aanrader in het programma van Groei en Bloei,
misschien volgend jaar wel een wachtlijst als het zo doorgaat.
Koos Dijksterhuis
Verslag 24 januari 2019 Piet Boersma,
Wanneer het koud is en buiten de sneeuw zich ophoopt op de straten is
de presentatie van Piet Boersma bijna een hallucinerende ervaring.
Tussen buiten en binnen kon er geen groter verschil zijn. Er kon er
kijkend naar het aantal stoelen ook echt niemand meer bij op 24 januari.
Voor een buitenstaander moet het een vreemd gezicht geweest zijn, wij
allemaal met de meest vreemdsoortige brillen op in een ervaring die je er
aan de buitenkant niet aan af zag. De tuinen, planten, huizen en kastelen
kwamen letterlijk bij je binnen, waren grijpbaar dankzij de 3d. Ik begreep
dat er maar heel weinig van deze camera’s gemaakt waren die deze
beelden kunnen maken. In ieder geval was één van deze camera’s in
goede handen van Piet Boersma. Hij leidde ons door de mooiste tuinen
van Engeland en liet kastelen en huizen van binnen zien. Engeland blijft
het eldorado voor de tuinliefhebbers, op zo’n avond word je daar nog
weer eens in bevestigd. Wel heb ik zelf met tuinreizen gemerkt dat
vooraanstaande tuinen wel een zaak van de upper class zijn en gelukkig
ook voor de landelijke verenigingen voor het behoud van tuinen en
kastelen. Leuk idee dat als iemand van ons een tuin heeft hij zich tot de
upper class mag rekenen, maar dan wel van één die iedereen ten goede
komt als je bijvoorbeeld kijkt naar onze provinciale tuinestafette.
Koos Dijksterhuis
Zaterdag 6 april 2019 Noord Nederlands Bloemschikevenement
in het multifunctioneel centrum “De Wier” in Ureterp.
Het programma ziet er globaal als volgt uit.
’s Ochtends worden de werkstukken gemaakt.
Na de lunch volgt de bloemschikdemonstratie door Hans Zijlstra,
bloemstilist uit Groningen. Hiervoor kunnen liefhebbers zich apart
inschrijven. De bloemstukken van de demonstratie worden verloot.
Gardenista
Vijf groene dagen Gardenista van 15 tot 19 mei 2019, een mooie groen
beleving voor jong en oud. Locatie: Kasteel Ophemert.
Zie www.gardenista.nl
Het rayon is in voorbereiding om bustochten te organiseren voor
Groei& Bloei leden. Nadere informatie volgt nog.

