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Van de voorzitter
Kijkend vanuit mijn raam zie ik op dit moment alleen maar grijze
lucht. Het is november.
Alleen de els en de fruitbomen hebben nog enig blad, de rest alleen
maar kale takken.
Vanuit mijn kamer kan ik nu weer de polder inkijken. Ook daar veel
grijs gemengd met bruin. De enige zomerkleuren laten de nog laatste
rozen zien. Het is herfst, de tijd dat in het oude Griekenland de godin
Demeter godin van de landbouw haar dochter Persephone weer naar
de onderwereld zag vertrekken en daardoor haar rouwkleed aantrok.
Maar bij het opruimen van de bladeren in de heesterborder ieder jaar
weer een grote verrassing, witte puntjes, bosvormig, ze zijn ner weer,
de aankondiging van een nieuw seizoen, de sneeuwklokjes.
Kijk dat maakt dat Groei en Bloei zo’n club is van optimistische
mensen, in die sombere maand zijn de eerste tekenen van het voorjaar
alweer zichtbaar. Heel voorzichtig, niet uit de band springend maar
rustig opbouwend, nog voorbereid op mindere tijden, maar toch!
Terwijl ik dit schrijf zie ook de koolmezen een nestkastje inspecteren.
Ook weer zo’n hoopvol moment.
Maar goed, eerst Kerst en de jaarwisseling. Ik wens iedereen goede
dagen toe en hoop velen van u bij onze tweede reeks avonden te
ontmoeten.
Koos Dijksterhuis

Kerst Workshop vrijdag 20 december.
Zin in een gezellige, creatieve,
inspirerende avond waarin u met een
zelfgemaakte creatie huiswaarts gaat?
Maak het huis in kerstsferen met een
eigen kerststuk
Kom dan naar de KERSTWORKSHOP bloemschikken gegeven
door Linda Eising van Flora Projects.
Linda is heel creatief, zit vol leuke ideeën, en heel goed in staat haar
inspiratie over te brengen.
Tijdens de workshop heeft u de keuze uit 2 voorbeeldstukken. Na de
uitleg gaat u, onder haar professionele begeleiding, naar uw eigen
wensen van kleur en stijl uw kerststuk maken.

Al het benodigde materiaal (inclusief het gereedschap) wordt door
haar meegenomen.
Data : vrijdag 20 december 2019 aanvang: 19.30 uur
Locatie : Aswa gebouw
Kosten : € 27,50. voor leden en voor niet leden €30,00 incl.
koffie/thee met wat lekkers en glühwein
Opgave vòòr 15 december bij Rika Zuidveld. Tel. 0596-566359
of per e-mail jwjzuidveld@kpnmail.nl.
Donderdag 16 januari:
Lezing en power point presentatie Kamerplanten
Door: Janneke Kool van ‘Siergrassen aan de dijk’ uit Oudeschip
Kamerplanten , helemaal hip momenteel. Voor veel mensen een
vanzelfsprekend iets, voor anderen gaat er een compleet nieuwe
wereld open. Veel jonge mensen beginnen met de aanschaf van kleine
planten, maar ook zijn er verscheidene mensen die ineens de smaak te
pakken krijgen en in korte
tijd hun huis omtoveren tot
Urban Jungle. Instagram,
Pinterest en facebook staan
er vol mee. Ook is er een
levendige handel gaande
met stekjes, die met een
paar worteltjes al over de
post verstuurd worden en
soms voor enorme bedragen
verkocht worden. Ikzelf ben
met name bekend in de
wereld van de verkoop op de kamerplantafdeling van een groot
tuincentrum waar we planten adviseren voor kantoren, huiskamers
maar ook planten verpotten voor klanten die van de vensterbank
komen en soms enorme emotionele waarde hebben. Klanten delen
hun ervaring.
Hierdoor krijg je na jaren een goed beeld wat werkt of niet werkt. Via
een power point presentatie ga ik verschillende planten behandelen.
Water geven, de standplaats ,voeding, verpotten, daar gaan we het ook
over hebben. Hebt U zelf iets moois of raars te laten zien? Neem dan
uw foto mee ( evt, mobiel)

Terugblik, Bloemschikdemonstratie van Linda Eising.
De bloemschikdemonstratie, altijd het begin van ons seizoen. Deze
keer met Linda Eising, die wij gelukkig heel vaak binnen onze
gelederen kunnen tegenkomen. Nog altijd een aangelegenheid van
dames, helaas, ik zal er niet verder over zeuren, maar altijd een topper
in ons “aanbod”. Degenen die geweest zijn hebben op het laatste deel
van de avond foto’s kunnen maken van een expositie achter in de zaal
die rustig het hele weekend had kunnen blijven staan.
Als je de zaal binnen komt is het al meteen een feest als je ziet wat er
allemaal op de demonstratietafel staan en liggen uitgestald. Je krijgt de
indruk dat Linda zeker een dag nodig gehad heeft om dit allemaal te
verzamelen. Fascinerend is het om te zien hoe onder haar handen het
enen na het andere arrangement ontstaat. Net als een schilder die in
zijn hoofd een idee heeft
gevoed door gevoelens het
schilderij weet vorm te geven
ontstaan bij haar ook ware
kunstwerken.
Extra hierbij is ook dat wij
worden meegenomen in de
opbouw van de bloemstukken.
Een vaste groep van bezoekers
tref ik er elk jaar aan, met dit
jaar ook opvallend veel niet Groei en Bloei leden.
Hierdoor kan deze avond gelukkig ook betaalbaar blijven voor ons
bestuur en gaan wij ook volgend jaar hier zeker mee door. Ook voor
de mannen!
Koos Dijksterhuis
Terugblik Andries Bierling
Met Andries Bierling, één van de eigenaren van tuingoed Foltz in
Meeden had onze afdeling deze keer een bekende naam uit eigen
omgeving in huis.
Onderwerp van de lezing: Salvia’s en Botanische rariteiten.
Wie wel eens bij kwekerij Foltz geweest is, van de aanwezigen bijna
iedereen, weet dat je misschien wel de grootste verzameling salvia’s
van heel Nederland aantreft. En omdat je salvia’s over de hele wereld
aantreft, zo leerden wij die avond, kunnen ze nog wel even vooruit.
Omdat overal de wereld de weersomstandigheden en het landschap

anders zijn hebben je dus ook met heel veel verschillende soorten
salvia’s te maken.
Gevolg van de lezing voor mij was dat toen ik de volgende dag door
mijn tuin liep ik heel anders tegen de salvia’s aankeek waarvan ik er
ook een heel aantal staan heb.
Andries Bierling is een boeiende verteller, waarbij zijn verleden als
leraar Nederlands mogelijk ook een rol speelt.
Uitsmijter van de avond was een inleiding over het nieuwste
experiment bij kwekerij Foltz, een semi-tropische afdeling.
Mogelijk gemaakt door een inmiddels niet meer te ontkennen
klimaatverandering. Zo zagen wij in de getoonde beelden een bijna
tropisch landschap in Meeden met met daarbij horende planten. Een
aantal daarvan had de inleider ter verkoop meegenomen ,die hadden
dan ook gretig aftrek.
Met Andries Bierling had Groei en Bloei met een heel goed bezette
zaal wederom een prima avond in Passe Partout
Koos Dijksterhuis
Terugblik Geert Bourgonje
Sommige mensen hebben er hun hobby van gemaakt zoveel mogelijk
tuinen te bezoeken. Wanneer je dan ook nog veel verstand van planten
hebt en een goede fotograaf bent dan heb je een recept voor een avond
bij Groei en Bloei. Bovenstaande komt allemaal samen bij Gert
Bourgonje uit Raalte. Die zijn inmiddels gepensioneerd leven invult
met de vele lezingen die hij kan geven en waarin hij zijn kennis en
verslag van activiteiten kwijt kan. Naast beelden van de vaak
schitterende tuinen die hij bezoekt waren het vooral de vaak
onbekende planten en heesters die de avond kleurden. Veel mensen
zag ik met een opschrijfboekje aantekeningen maken om thuis nog
eens één en ander uit te zoeken. Je beseft op zo’n avond ook weer eens
hoe er mensen en families zijn die van hun tuin hun leven en hun
levenswerk hebben gemaakt en hoe het jammer is dat sommige tuinen
niet voor het publiek toegankelijk zijn. Ik moest daarbij denken aan
onze heel succesvolle tuinestafette. Graag had je op zo’n avond nog
veel meer gebruik willen maken van de kennis van iemand als Geert
Bourgonje die hij vanwege zijn werk en zijn reizen heeft verzameld.
Maar misschien geldt hier de spreuk van een bekende Groninger, voor
velen van u waarschijnlijk nog een oude bekende, Fop I. Brouwer over
de natuur, nl. dat al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Dat
houdt nooit op.
Koos Dijksterhuis

Bloemschikken nieuws
Onze afdeling heeft aandacht voor het bloemschikken op
verschillende manieren: De bloemschikcursus is van start gegaan op
een nieuwe locatie. Na afscheid te hebben genomen van Janneke
Biemond, heeft Marchien van den Berg van "de Takkenwijven" nu de
leiding. Daarnaast geeft Linda Eising 4 keer per jaar een workshop, 2
in het najaar en 2 in het voorjaar In 2020 zijn de volgende data
vastgelegd bij het ASWA in Appingedam: maandag 9 maart 2020 en
maandag 6 april 2020
Als laatste wil graag het Noord-Nederlands Bloemschik Evenement
onder de aandacht brengen. Op zaterdag 14 maart 2020 is het weer
zover. De opzet blijft zoals in 2019. Er zijn 2 groepen: beginners en
gevorderden en de deelnemers beslissen zelf in welke groep ze mee
willen doen. Per groep is er een opdracht die op de dag zelf bekend
wordt gemaakt. Alle materialen worden samen met de opdracht
uitgereikt aan de deelnemers aan het begin van het evenement.
We kijken terug op een bijzonder succesvol evenement in 2019. Er
deden 55 bloemschikkers mee in twee groepen. De reacties van
deelnemers en bezoekers waren overweldigend positief. En als kers op
de taart werd onze kampioene Lammy van Elp ook uitgeroepen tot
Nederlands kampioen bloemschikken op Gardenista.
Redenen genoeg dus om een tweede editie van het NNBE te
organiseren. "Met vriendelijke groet, Lidy Smit

Wij willen graag dat zoveel mogelijk tuinen mee doen, ook nieuwe
tuinen, dus wilt u ook eens uw tuin openstellen
(groot of klein maakt niet uit) geeft u dan op. Graag vermelden welke
dagen dat u mee wilt doen.
Alle deelnemende tuinen worden vermeld in de Open Tuinen Estafette
gids en in een brochure die in een grote oplage wordt uitgegeven, en
op de website:ww.opentuinenestafettegroningen.nl. U kunt zich ook
aanmelden voor het landelijke opentuinen weekend, dit wordt apart
vermeld in de gids en op de website. Voor nadere informatie kunt u
altijd e-mailen of bellen.
De beschrijving van een tuin mag maximaal 5 regels lang zijn. Dat
zijn ongeveer 25 tot 30 woorden. Op de website mag het uitgebreider
vermeld worden Elke tuin krijgt de gelegenheid foto’s van de tuin in
te sturen Wel graag nieuwe foto’s sturen deze moeten minimaal
3000 ᵡ 2000 pixels zijn, dat komt overeen met 2Mb (liefst meer).
De redactie maakt een keuze van welke foto’s er gebruikt gaan
worden in de gids, op de website mogen alle foto’s geplaatst worden.

Nieuwe leden
Mevr.Mulder Delfzijl, Mevr. Bauwerleers Stedeum en
Mevr.van de Ven Nieuwolda U bent allen hartelijk welkom op onze
lezingen en op onze andere activiteiten .

Het opentuinen weekend 2020
Het is alweer dec. er moet alweer nagedacht worden over de ‘Open
Tuinen estafette in 2020’. De open tuinen weekend voor de afdeling
Appingedam/Delfzijl is op 22 en 23 augustus. De Landelijk
opentuinen weekend is op 20 en 21 juni
Graag opgeven voor de open tuinen weekend vòòr 1 Februari .
Opgaven bij: Rika Zuidveld jwjzuidveld@kpnmail.nl\
of Tel. 0596-566359

Het bestuur wenst u hele
fijne feestdagen en een
goed tuinseizoen in 2020

