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Beste Tuinvrienden,
In de nadagen van deze prachtige herfst schrijf ik het voorwoord voor de
eerste Nieuwsbrief van 2019.
Omdat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in deze Nieuwsbrief
genoemd en beschreven worden door onze secretaris, ga ik hier verder
niet op in. Wel wil ik memoreren, dat we als vereniging kunnen terug
kijken op een geslaagd jaar! Daarvoor wil ik onze aktieve leden,
sponsoren, vrijwilligers en het bestuur heel hartelijk bedanken!
In deze nieuwsbrief vindt u het programma tot en met de maand april en
de aankondiging en stukken voor de jaarvergadering. Bij de nieuwsbrief
krijgt u ook het overzicht van het jaarprogramma 2019. Voor de leden die
dit digitaal ontvangen, laten we extra flyers drukken en die zijn op de
ledenavonden mee te nemen.
Bij deze doe ik ook alvast de oproep aan u om, als u lid bent van de
RABObank, te stemmen tijdens de RABOclubkascampagne. Uw stem
voor Semper Florens kan bijdragen aan een mooi sponsorresultaat.
Na een héél droge en te warme zomer, waaronder onze tuinen en in het
algemeen de cultuur- en natuurgrond te lijden kregen, kwamen vele
discussies over het klimaat op gang. Ieder heeft er een mening over, of
ons klimaat nu echt verandert, of dat zo’n zomer, als deze, wel vaker
voor kwam. Persoonlijk houd ik vast aan mijn herinneringen, waarin
droge zomers en droogstaande sloten en grachten voor kwamen. Dat
industrie, energie, verkeer en voedsel allemaal in overvloed geleverd
moeten worden aan een snelgroeiende bevolking is een gegeven. Dit
gegeven brengt mij wel aan het twijfelen over, of we verstandig bezig zijn
met het milieu. Daarom besluit ik mijn voorwoord met de volgende
zinnen uit een natuurblad.
“De natuur is niet alleen ver weg, maar ook heel dichtbij.
Natuur staat niet los van de mens; we zijn een onlosmakelijk onderdeel
van de natuur.
We kunnen niet zonder en het is aan ons om er goed voor te zorgen.”
Namens het bestuur wens ik U allen een mooie Kerst en een gezond en
kleurrijk 2019!
Tineke Ebbens, (voorzitter)
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Activiteiten ”Semper Florens” januari 2019 t/m april 2019

Woensdag 16 januari Leo Den Dulk over Mien Ruys.

Drs L.D. (Leo) den Dulk is tuinhistoricus. Met zijn bureau Cantua
Research en Tekst onderzoekt hij natuur, planten, tuinen, landschap,
geschiedenis. In juni 2017 verscheen van zijn hand ‘Mien Ruys, zoeken
naar de heldere lijn’, een monografie over leven en werken van deze
tuin- en landschapsarchitecte.
Mien Ruys is niet alleen de belangrijkste Nederlandse tuinarchitect van
de 20ste eeuw, ze had duidelijke ideeën over de functie en het nut van
tuinen en openbaar groen. Haar werk wordt ook in het buitenland gezien
als een van de voornaamste uitingen van tuin- en landschapsarchitectuur. Wat Gerrit Rietveld voor de architectuur betekende en Piet
Mondriaan voor de Stijl-beweging was Mien Ruys voor de vormgeving en
beplanting van de groene buitenruimte. Zij was een groot voorstander
van een nauwe samenwerking tussen architecten/stedebouwkundigen
en de tuin- en landschapsarchitect. Tuinarchitectuur moest een
aanvulling op de architectuur leveren, soms door er op aan te sluiten,
maar vaak ook door ermee te contrasteren. Zij pleitte tevens voor het
bewust gebruik van de vormgeving en beplanting van de buitenruimte
om mensen in hun woon- en werkomgeving de positieve invloed van de
natuur en de seizoenen te laten ervaren. In een aantal nog steeds
bestaande ontwerpen is te zien hoe zij dat realiseerde.

Za. 26 januari workshop mussenflat maken. Door Gerard Weisbeek
Mist u ze ook, die gezellig kwetterende mussen? Dat kan komen door
gebrek aan een goede nestgelegenheid. Onder leiding van Gerard
Weisbeek gaan we aan de slag met het maken van een “Mussenflat”. Hij
zorgt voor materialen en we moeten zelf wat gereedschappen
meenemen. Ook zorgt Gerard voor toelichtend materiaal.
De ontvangst is vanaf half tien 10.00 uur beginnen en rond half één
klaar. Kosten ca € 13.00 pp. Inclusief de kosten van koffie en wat er bij.
Niet leden € 16,-. In verband met de hoeveelheid materialen, graag
opgave vooraf bij: watzebokma@hotmail.com of tel: 06-53187079
9 – 28 februari RABO Clubkascampagne
Er mag weer gestemd worden. Zie de aankondiging op pagina 11.
Do. 21 februari Jaarvergadering,
De agenda en het jaarverslag treft u elders in dit blad aan. Naast de
formele agendapunten ziet u een presentatie van 2018 Semper Florens
in “woord en beeld”. Na de pauze kijken we met behulp van de foto’s
van o.a. Jannie Bos en Roelof Kuper terug op onze Buitendag. We zien
de drie tuinen op deze warme dag en beelden van de andere excursies.
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Zaterdag 23 maart: Actie “Tegel er uit en plant er in” bij Intratuin.
In vorige jaren ging deze actie samen met de Nationale Tuinweek, maar
in overleg met Intratuin is landelijk besloten een andere datum te kiezen.
Ook dit jaar krijgen de bezoekers die een tegel komen inleveren weer
planten mee. Wat dat wordt is nu nog een verrassing.
  

Woensdag 27 maart Arjan Schepers.
“Waarom groeit mijn plant niet?”
Arjan Schepers is eigenaar van een vaste plantenkwekerij met een
bijzonder assortiment in Mariënheem (bij Raalte). Hij kweekt alledaagse
soorten en variëteiten maar ook heel bijzondere. In de lezing legt hij uit
welke planten hij kweekt en welke niet (en waarom!).
Veel nadruk ligt op de herkomst van de planten in de natuur; de
natuurlijke standplaats. Een plant groeit en bloeit immers het best op een
plek die zoveel mogelijk lijkt op haar natuurlijke standplaats. Toch maken
we allemaal dezelfde fout: we kopen een prachtig bloeiende plant en
thuis gaan we er een plekje voor zoeken. Eigenlijk zou het andersom
moeten: zoek de plant uit bij de plek die je hebt. De kans op succes is
dan veel groter; de plant heeft het in uw tuin naar zijn zin en zal mooier
bloeien. Tijdens de lezing zal Arjan Schepers uitleggen hoe hij planten
indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en hoe dat helpt bij het
succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor
iedere plek. Natuurlijk laat hij ook veel foto’s zien van interessante en
nieuwe vaste planten en zal hij wat planten meenemen voor de verkoop.
Zaterdag 6 april: Noordelijk kampioenschap bloemschikken.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, Ureterp
De drie noordelijke provincies gaan samen een bloemschikevenement
organiseren. Het wordt een feest voor en door bloemschikkers en
bloemschiksters. Beginners of (ver)gevorderden, iedereen kan meedoen.
Er zijn twee groepen, recreanten en competitie deelnemers. De opzet is
eenvoudig. Er wordt één werkstuk gemaakt per deelnemer. Bloemen en
overige materialen worden verzorgd. De deelnemers brengen dus alleen
standaard materialen mee zoals bloemendraad en een snoeischaar. Wat
er precies meegebracht moet worden geeft de organisatie van tevoren
aan. Het programma: ’s Ochtends worden de werkstukken gemaakt.
Daarna worden de werkstukken beoordeeld en kunnen alle deelnemers
rustig wat eten en drinken. ’s Middags is er een bloemschikdemonstratie
en worden er een aantal werkstukken besproken. Daarna volgt de
prijsuitreiking en kan iedereen de werkstukken gaan bekijken. De
winnaar van de competitie deelnemers krijgt een “golden ticket” voor het
bloemschikevenement dat tijdens Gardenista gehouden wordt.
Onze deelneemsters zijn: Tineke Ebbens, Gé Mulder en Elly Bosman.
Supporters zijn bij deze van harte uitgenodigd om te komen kijken!
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De twaalfde Oost-Groninger bloembollenroute!
Vanaf 24 februari 2019 tot: 28 april 2019 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 te bezoeken!
Dinsdag 16 april Paasworkshop Bloemschikken
De bloemenworkshop staat weer onder de inspirerende leiding van
Jaquelien 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 tractatie, € 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 zoals altijd in de vertrouwde locatie de
Koekjesfabriek, Lageweg 14C te Wedde. Aanvang vanaf 19.00 uur met
koffie en installeren. Dan kunnen we om 19.30 uur beginnen.
DO. 25 April Vera Greutink,. Tuin smakelijk / Eetbare bostuin
Permacultuur en de eetbare bostuin
Hoe ontwerp je een tuin die productief, mooi en duurzaam tegelijk is?
Tijdens deze lezing vertelt Vera Greutink over het ontwerpen van
eetbare tuinen volgens de principes van de permacultuur. De eetbare
bostuin is een model gebaseerd op het natuurlijke ecosysteem van een
bos en er worden fruitbomen, struiken van kleinfruit, vaste groentes,
kruiden en zichzelf uitzaaiende eetbare planten gecombineerd tot een
zeer productief, ziekteresistent en weinig werk vragend geheel. Het
model kan op elke schaal toegepast worden, van een flinke kuip tot een
heus “bos”. Ook komen verschillende bijzondere eetbare gewassen aan
bod.
Vera is moestuinier, groenschrijver en ontwerper van
eetbare tuinen. Vanaf 1999
tuiniert ze volgens de
principes van de permacultuur. Ze schrijft o.a. voor
Groei & Bloei, Tuinseizoen,
De Tuin op Tafel en Permaculture Magazine (Engels).
Zie
ook:
www.tuinsmakelijk.nl
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De agenda van de algemene ledenvergadering 21 februari 2019
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter (o.a. korte terugblik afgelopen jaar )
3. Vaststelling verslag van de jaarvergadering 28 februari 2018. Dit
verslag stond in de nieuwsbrief van mei-sept. 2018
4. Jaarverslag 2018 (is gepresenteerd in de nieuwsbrief jan. 2019)
a. Vragen/opmerkingen
b. Vaststelling en ondertekening
5. Financieel verslag 2018 (op papier ter tafel)
a. Vragen om toelichting
6. Verslag Kascommissie 2018
a. Vaststelling Financieel verslag 2018
b. Ondertekening
7. Benoeming Kascommissie 2019 aftredend Dhr. J.Bosscher
8. Bestuursverkiezing,
Aftredend,
Elly Bosman –Bol. Zij is voor één jaar herkiesbaar.
Tineke Ebbens (voorzitter) en voor 3 jaar herkiesbaar
Kandidaten voor beide functies kunnen zich tot 21 februari
18.00 uur melden bij de secretaris.
9. Rondvraag en sluiting.
Presentatie 2018 Semper Florens in woord en beeld, door Watze Bokma
Pauze
Presentatie van het bezoek aan de tuinen tijdens onze Buitendag.
Tevens een korte terugblik op de excursies. Verzorgd door eigen leden.
Jaarverslag 2018 van SemperFlorens, Groei&Bloei afdeling
Winschoten en Omstreken.
Bestuur; het bestuur werd in 2018 gevormd door:
Voorzitter
Tineke Ebbens
Secretaris
Watze Bokma
Ledenadministratie
Albert Gringhuis
Penningmeester
Gerda Mellema
Lid en bloemschikcoördinator
Elly Bosman
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Onze vereniging mag terugzien op een jaar met veel activiteiten en een
behoorlijk aantal nieuwe leden. Iets waar we blij van worden. Misschien
houdt een en ander verband met elkaar, maar onze vereniging
presenteert zich als een actieve vereniging die de leden wat te bieden
heeft. Daarnaast had de landelijke vereniging een mooi welkomsgeschenk in de vorm van de regenton. De leden worden dus lid van een
mooie vereniging én krijgen er ook nog een mooi blad bij. De waardering
voor het blad is ook toegenomen door de gewijzigde opzet en lay-out.
Het bestuur hanteert al een paar jaar de opvatting dat we wat moeten
interen op ons spaargeld. We hebben een behoorlijk positief saldo en dat
willen we besteden aan de vereniging. Daarom zijn er dit jaar enkele
duurdere sprekers geweest en heeft het bestuur een paar excursies
bekostigd. Maar door alle activiteiten, de verlotingen, de stand bij de
“Adrillenmarkt” (Allerheiligen) blijft ons saldo nagenoeg gelijk. En we
mochten een grote check van de RABObank ontvangen. De deelname
aan de RABO clubkascampagne bracht € 689.89 op! Met dank aan alle
stemmers en nu alvast een oproep om in 2019 opnieuw op onze
vereniging te stemmen.
Heel bijzonder was dit jaar onze buitendag. Op de warmste dag van het
jaar togen wij met bijna 60 deelnemers naar de tuinen in Salland. En de
kleinschalige activiteiten werden goed bezocht. Verderop in dit verslag
staan de diverse activiteiten vermeld.
Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven door aanwas van nieuwe
leden en wat minder opzeggingen als voorgaande jaren. De gemiddelde
leeftijd van de leden wil nog niet echt dalen, maar we hopen aan te
kunnen sluiten bij de landelijke, spraakmakende ontwikkelingen. Deze
worden gestimuleerd, zoals moestuinieren en het vergroenen van de
omgeving (actie Steenbreek). Ook was het bestuur weer actief bij de
actie “tegel eruit en plant er in” in goede samenwerking met Intratuin.
In de jaarvergadering werd Watze Bokma voor een nieuwe termijn
benoemd en bleef Elly Bosman in elk geval nog een jaar bestuurslid en
bloemschikcoördinator. Het jaarverslag in de vorm van foto’s van een
jaar “SemperFlorens” werd weer getoond en dit lijkt meer aan te spreken
dan het oplezen van het jaarverslag. Het jaarverslag wordt
gepresenteerd in onze nieuwsbrief van januari.
De lezingen kenden een opgaande lijn, met gemiddeld 40-50 belangstellenden. Het bestuur heeft besloten vanaf dit jaar entree te heffen voor
de “niet-leden”. Een leuk detail; ervaren leden weten al veel en
waarderen een lezing duidelijk anders dan nieuwe leden. Voor nieuwe
leden is veel informatie nieuw en oudere leden merken dat ze “het al
weten” of eerder hebben gezien. We moesten een aantal keren een
beamer lenen. De gift van de RABO maakte het nu mogelijk er zelf één
aan te schaffen.
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Het bestuur vergaderde in 2018 acht keer. Nog steeds is het bestuur
vooral uitvoerend bezig en dat is reden om beter op zoek te gaan naar
leden die willen en kunnen meehelpen.
Het bestuur beperkt de deelname aan het landelijke beleid tot de
gesprekken hierover in de rayonraad. Onze mening wordt meegenomen
in de standpunten die de vertegenwoordiger (Martien Vossen) landelijk
inbrengt. Daar is het bestuur beide keren vertegenwoordigd geweest. En
in het rayon werken we nauw samen rondom de Provinciale tuinestafette
en de beurs Tuin&Sfeer in de Martinihal. SemperFlorens was daardoor
weer betrokken bij de uitgave van de Provinciale Open Tuinengids. Deze
is vernieuwd waardoor de openstellingen op de verschillende dagen
beter herkenbaar werden. Op de algemene vergadering 10 november in
Amsterdam, mocht Watze Bokma een presentatie van de Opentuinen
estafette houden.
In 2018 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, werden
ontvangers er op gewezen hoe zij zich kunnen afmelden. Voor het
overige volgt onze vereniging de landelijke aanwijzingen rond dit
onderwerp.
Commissies
In 2018 hadden we de volgende commissies die alle op hun terrein zeer
actief zijn geweest.
Tuincommissie:
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. JansenHooghuis. Tuinclub “Passiebloem”. (voorheen
TZN ‘97)
Mevr. T. Pals en Mevr. A. Smid. “de
Toenstruuners”.
Mevr. G. Mellema, Mevr. E. Bosman „Oxalis“
Bloemschikcom.:
Mevr. E. Bosman, Mevr. T. Ebbens, Mevr. G.
Mulder, Mevr. J. Edens
Reiscom.:
Mevr. J. Bos
Kascommissie:
Mevr.. L. Hesseling. (aftredend), Dhr. J.
Bosscher, reservelid mw. H. Lamain. Nieuw
reservelid werd mw. I. de Roest
Plantenruildag:
Mevr. E. Bosman
Beheer website:
Mevr. G. Bokma
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Bijzondere activiteiten
• Van 15 t/ m 18 februari stonden de afdelingen van het rayon
Groningen om beurten op de beurs “Tuin en Sfeer”. We hebben
daar Groei en Bloei vier dagen lang kunnen promoten. Zaterdag 17
februari was de afdeling Winschoten aan de beurt. En inmiddels
een beetje traditie; de beursdag werd afgesloten met een etentje
bij de Chinees in Beerta. De resultaten van de beurs waren helaas
teleurstellend, reden om in het rayon te besluiten met deze
activiteit te stoppen.
• In 2018 waren onze data voor de Provinciale Tuinestafette 18 en
19 aug. Er deden weer zo’n 18 tuinen mee, waaronder enkele
nieuwe tuinen. In deze warme zomer een hele prestatie de tuinen
toonbaar te houden.
• 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.
Ledenaantal
Het ledental was op 1 januari 2018 188 leden en op 31 december 195.
Binnenactiviteiten
• In 2018 werden er 7 lezingen georganiseerd, met een gemiddelde
opkomst van 45 leden per avond.
• Er werden drie bloemschikcursussen gegeven, te weten een paaseen herfst- en een kerstworkshop. Daar komen ongeveer 15
belangstellenden op af. Af en toe zijn er nieuwe gezichten bij en
ook niet-leden bezoeken deze avonden.
• Maandag 7 november was de Allerheiligenmarkt. SemperFlorens
had een mooie stand met veel belangstelling en kopers van de
gemaakte bloemstukken.
• De workshop “vogeltaart maken”, op 10 november en onder leiding
van ons lid Marieke van der West, is enthousiast ontvangen.
Reden voor herhaling in 2019
Buitenactiviteiten
• Zaterdag 26 mei, excursie naar het Lauwersmeergebied, o.l.v.
Jaap Kloosterhuis. Vooraf bezoek aan de Ploeg tentoonstelling in
Leens en daarna samen nog een visje gehaald.
• De tuinenreis ging van 7 t/m 12 juni naar Yorkshire. Opnieuw was
de reis weer snel volgeboekt.
• 16 en 17 juni, het landelijk Open tuinen weekend in het kader van
de Nationale tuinweek. Deze werd afgesloten met onze stand bij
Intratuin, “Tegel eruit plant er in”.
• 27 juni was er een bezoek aan de “Witte Wolk”, een tuin die
gedeeltelijk door Harry Pierik is aangelegd.
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• Het weekend van 7 en 8 juli stond SemperFlorens in de stand van
“het Tuinpad Op” bij de jaarlijkse groenmarkt in het Rosarium. Het
karakter van deze markt is nogal veranderd en mede daarom
zagen we af van een eigen stand.
• Op 27 juli was onze “buitendag” met een reis naar de Sallandse
Tuinen. Als eerste ontvangst door de fam. Naber, Daarna naar
Olst, de tuin van Fortmont, de Hof van “eigen-aardigheden in
Raalte, kwekerij Arjan Scheper in Mariënheem en het afsluitend
diner in restaurant “Madrid” in Vilsteren.
• 22 augustus verzorgde Rixt van Goslinga een rondleidng door de
tuinen van de Kempkensberg.
• 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
Gelukkig zijn er nog 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! Eveneens 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, 21 februari 2019.

Tineke Ebbens, voorzitter

Plantenruilmorgen
Op zaterdag 6 oktober, het wordt al een soort traditie, is de
plantenruilmorgen aan de Morigerweg in Blijham. Auto's worden
uitgeladen, volle kruiwagens rijden het oprij pad en de "handel" wordt
uitgestald. Eerst maar onder de veranda aan de koffie met
eigengebakken koek. Zeer genoeglijke tuinbabbel met zo'n 20 personen.
De tuin vertoont reeds herfstachtige kleuren, maar oh wat is dat een
mooi
jaargetijde.
Tijd om de planten
met elkaar uit te
wisselen,
ieder
vertelt op zijn/haar
beurt wat er in de
aanbieding is, toch
ook nog bijzondere
pareltjes. Een fijn
sfeertje en mooie
ochtend zo met
elkaar. Groet, Elly
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De RABO Clubkascampagne voor verenigingen en stichtingen.
RABObank Zuid en Oost Groningen stelt 100.000,-- euro beschikbaar!
Ook Groei & Bloei, afd. Winschoten, Semper Florens doet hieraan mee!!
De belangrijkste voorwaarde is dat men een bankrekening bij de
RABObank heeft en dat men lid is van de RABObank.
Nog geen lid, klik dan hierna: www.rabobank.nl/zog. en ga naar
lidmaatschap. De voordelen van het lidmaatschap:
• Mee beslissen met uw bank,
• Profiteren van aantrekkelijke ledenaanbiedingen
• Vier keer per jaar het ledenmagazine Dichterbij
Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de
Clubkas voor onze vereniging.
De leden van RABO zog ontvangen begin februari 2019 per post een
stemkaart en een code voor de RABObank Clubkas Campagne.
Uw stem (maximaal 2 van de 5 stemmen) kunt u uitbrengen via
www.rabobank.nl/zog of door langs te gaan bij één van de kantoren.
En beste leden: Het is voor ons belangrijk om deze aktie onder uw
aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij
kunnen deze bijdrage goed gebruiken om onze activiteiten nog beter te
kunnen invullen. Het zou fantastisch zijn als vele leden hun stem geven
aan Groei en Bloei, afd. Winschoten,” Semper Florens” tijdens de
RABObank Clubkas Campagne van Rabobank Zuid en Oost Groningen.
Vragen? Neem contact op met G&B, Gerda Mellema, 0597-612094

Boomkwekerij
Joling

Pdf bestand voor de advertentie van kwekerij Joling.

Joling

SPECIALITEITEN

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

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

Open:

wo. t/m zat. van 9-12 en
van 13-18 uur.
- Open dagen: 3de weekend in juni
- Sfeervolle kerstmarkt: vanaf 6 dec.
- U treft ons ook op tuinfairs in de regio
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Tuinclub Oxalis naar “Jacobstuin” in
Oudwoude 15 september 2017

Jistrum en “Arttuin” in

Met 11 tuinvrouwen en 3 auto’s om 09.30 uur op weg naar Friesland. We
hadden er zin in, al dagen konden wij zelf niet in de tuin zijn wegens
storm en regen, maar vandaag……………..heerlijk.
Bij aankomst in Jistrum stond Jaap (afgeleid van Jacobus=Jacobstuin)
ons op te wachten en leidt ons naar de kas waar, op een lange tafel, de
koffie met koek klaarstaat.
Onder het koffiedrinken steekt Jaap van wal; begonnen als
toneeltechnicus naar tuinman. In 2007 uit Leeuwarden gekomen en in
Jistrum een weiland van 3000 m2 omgetoverd tot een prairietuin
geïnspireerd door Piet Oudolf, Ton ter Linden en andere tuingoeroes
waar grassen
een hoofdrol
spelen, geen
hagen staan,
geen
tuinkamers, en
een goede
balans met
sterke
prairieplanten
waarin je altijd
over de gehele
tuin kunt
uitkijken.

De tuin is als een schilderpalet, een zichtlijn vanuit het huis met
daarnaast de borders met slingerpaden. Grassen afgewisseld met een
groot assortiment planten, zoals Echinacea, Heleniums, Senecia,
Rudbeckia (Henry Eilers), Persicaria, Solidago, Sedum, Celinum etc. en
voor het effect overal het lage gras van Stipa, aangevuld met eenjarigen, zoals Leonotis. Jaap tuiniert absoluut niet op kleur, durft zelfs
oranje, geel met roze te combineren, geweldig toch, wat een vuurwerk!
Hij kan aangenaam vertellen, zijn enige drijfveer is iets moois maken
waar mens, plant en dier zich prettig voelen. Wij voelden ons ook erg
senang en gebruikten onze lunch gezellig aan de lange tafel in de tuin.
Na volop inspiratie te hebben opgedaan, komen de ideeën voor eigen
tuin op de proppen. Liefst nu gelijk in eigen tuin de schop erin, onder het
motto “groene vingers, zwarte nagels”. Maar thuis wacht nog wel de
tuindirectie, dus eerst maar vergaderen! We nemen node afscheid van
Jaap, toch nog maar een keer terugkomen.
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Door naar de “Artuin” in Oudwoude van Hennie Dijk. Na eerst de
binnenlanden van Oudwoude te hebben doorgereden, toch de tuin
gevonden. Hennie staat met hond ons al op te wachten en welbespraakt
vertelt zij hoe hun kop-rompboerderij uit 1763 in dorpskern Oudwoude is
opgeknapt en hoe de tuin verder is ontstaan. In de tuin van Hennie en
haar man is het hele jaar door iets te beleven. Een mooie vijver, een
indrukwekkende berceau met haagbeuk, een groente tuin, een border op
de schop om opnieuw aan te leggen, altijd werk aan de winkel.
Ook in de Artuin genieten wij buiten van koffie met appelkoek om
vervolgens naar Hennie haar atelier te gaan en haar botanisch tekenen
te bewonderen. Gewoon fantastisch, haast fotografisch gemaakt. Is dit te
leren? Ja. Voorzichtig gevraagd of Hennie een keer naar Winschoten wilt
komen om ons de beginselen van dit fijne tekenen te leren. Wie wil?
Onder prachtige Groningse luchten reden wij naar Winschoten terug, ons
hoofd nog vol met al dat moois wat we deze dag mochten zien.
Ons laatste tuinuitje van dit seizoen was een dag met een gouden rand.

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
14
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De tuinenreis van 2019
De tuinenreis van 2019 is bekend: Sussex, van 6 juni t/m 11 juni.
Onze vaste reisleidster Linda Heikema heeft suggesties aangedragen en
de reis wordt ook nu verzorgd door Garden Tours. Met een bus van
Doornbos en chauffeur Henk Jan Tulner, opstapplaatsen Winschoten en
Groningen. En wellicht hebt u geluk, dit jaar zijn er nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Maar haast u want de belangstelling is al jaren
groot.
We gaan met de nachtboot van Stena Line van Hoek van Holland naar
Harwich, incl. diner en ontbijt, op de terugreis incl. ontbijt. In Engeland 3
overnachtingen in het 4**** Hilton Cobham, incl. ontbijt en 3-gangen
menu. Het afscheidsdiner doen we onderweg naar huis.

De reissom bedraagt p.p.: vanaf 25 pers. € 725, vanaf 30 pers. € 700,
vanaf 35 pers. € 680 en vanaf 40 pers. € 665 in een 2-pers.
kamer/buitenhut. Toeslag 1-pers. kamer € 95, toeslag 1-pers. hut € 40,
toeslag 2-pers. comforthut € 27.
Deze bedragen zijn exclusief entrees en lunches, uitgaven van
persoonlijke aard, kosten van verzekeringen en een bijdrage aan het
calamiteitenfonds van € 2,50.
We zijn al eens eerder in dit gebied geweest, maar deze tuinen hebben
we nog niet gezien: Restoration House in Rochester, Bardsey House in
Haslemere, Tilford Cottage Garden, Upper Pryors in Crowden, Goddards
Green in Cranbrook, kwekerij Wood Cottage en Compton Artist Village.
Nog onder voorbehoud, maar ze staan op het wensenlijstje, evenals The
Beth Chatto Gardens. De vorige keer waren we er eigenlijk te laat, een
uurtje voor deze bijzondere tuin was veel te kort. Misschien nu in de
herkansing.
Voor meer informatie of aanmelden graag mailen
jannie@wubsbos.nl. Met vriendelijke groeten, Jannie Bos.

naar:
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Lustrum Noordelijke Zadenmarkt op 9 maart 2019
Op zaterdag 9 maart organiseert het Noordelijk Zadennetwerk het
lustrum van de Noordelijke Zadenmarkt. Het prachtig gelegen complex
van de zorgkwekerij Passiflora in Drachten van ruim een hectare groot is
een groene oase in de woonwijk Maartenswouden en vormt het decor
van de Noordelijke Zadenmarkt waar talloze kramen vol zaden, knollen,
wortels, fruitbomen en -struiken en tuinboeken worden opgesteld.
Daarnaast komt er opnieuw een divers programma van lezingen en
workshops; het programma wordt de komende weken uitgewerkt.
Noordelijk Zadennetwerk
Zaden zijn de bron van leven en voedsel. Het Noordelijk Zadennetwerk
is een netwerk dat het gebruik en behoud van historische en regionale
zaden wil stimuleren. Onze voedselzekerheid is in het geding wanneer er
een afname is van de diversiteit van soorten en wanneer de vrije
toegang tot zaden beperkt wordt. Het netwerk wisselt kennis en zaden
uit, daarnaast organiseert het Netwerk jaarlijks de Noordelijke
Zadenmarkt die elk jaar in een andere provincie wordt georganiseerd. In
2019 is Friesland weer aan beurt.
Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op de website
Zadennetwerk: www.noordelijkzadennetwerk
De markt is van 11.00 uur tot 17.00 uur.

van

het

Noordelijk

De Vries
Advertentie als Pdf bestand, later in te voegen
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Dutchworms
  
Gerben Mekelenkamp
  
Goldhoorn 19, 9682 XL
Oostwold
Gerben Mekelenkamp
Tel: 06-11275886
Goldhoorn 19
  
XL Oostwold
E-mail:9682
info@dutchworms.com

  
  

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.
  
Prijs
per thuis
1 m3 wormenmest
30,00,
incl. BTW
De wormenmest
liever
bezorgd? Ook€dat
is mogelijk.
Alleen
op
afspraak
van
de
kwekerij
af
te halen
Voor meer informatie tel.nr: 06-11275886
  
De wormenmest
liever thuis bezorgd? Ook dat is mogelijk.
Voor meer informatie, tel.nr: 06-11275886

  

    
  
  
  

17

17

Nieuwe leden van Semper Florens We mogen verwelkomen:
Mw W. Bont-Wiekens
Alteveer
Mw. J. de Jonge
Nieuwe Pekela
Mw. A. Tammes-Albers
Vlagtwedde
Mw. C. van Zetten
Winschoten
Mw. S. Nijmeijer
Blijham
r N.L. Dalmeijer
Nieuweschans
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.
Veel leden ontvangen de nieuwsflits omdat zij zich daar in het verleden
voor hebben opgegeven of omdat zij lid zijn van Groei & Bloei.
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is per 25 mei
2018 ingegaan. 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 nieuwsflitsen gewoon ontvangen.
Wilt u deze nieuwsflits in de toekomst niet meer ontvangen? Stuur ons
dan een mail waarin u dat laat weten. Wij halen uw gegevens dan uit de
verzendlijst. 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
Activiteiten bij de buren:
Veendam:
24 jan. Frans Meek, lezing “lopen op hout”.
21 febr. Marieke Brown, lezing “Zeewier, weten en eten”.
28 mrt. Carla van Schaik, lezing “Alstroemeria’s”.
Stadskanaal:
30 jan. “Borgen en Tuinen” over de 16 borgen in de provincie Groningen
26 febr. Permacultuur moestuinieren
28 mrt. De scaduwtuin, door Cor van Gelderen
Midden-Groningen (Hoogezand e.o.)
17 jan. Borgtuinen in de provincie Groningen
Appingedam - Delfzijl:
24 jan. Engelse tuinen in 3D door Piet Boersma
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 ehebbens@hetnet.nl
Secretaris
Watze Bokma,
Telefoon 0597-591688
e-mail watzebokma@hotmail.com
Penningmeester
Gerda Mellema,
Telefoon 0597-612094
e-mail gerda.p.mellema@kpnmail.nl
Bestuurslid en bloemschikcoördinator
Elly Bosman-Bol,
Telefoon 0597-562634
e-mail gerriebosman@planet.nl
Bestuurslid en ledenadministratie
Albert Gringhuis
Telefoon 0597-420471
e-mail albertgringhuis@ziggo.nl
De Website
Webmaster Giny Bokma-Brons, e-mail: info@winschoten.groei.nl
De website vindt u op www.winschoten.groei.nl
De ledenavonden worden gehouden in het Rozenpaviljoen te
Winschoten en beginnen om 19.30 uur.
Kopij
De kopij voor het meinummer moet vóór maandag 15 april 2019 bij de
secretaris binnen zijn.
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