Van de voorzitter
Een terugblik en een vooruitblik. De maand januari ontleent haar naam
aan de Romeinse god Janus. Janus wordt altijd afgebeeld als een god met
twee gezichten. Het begin van een seizoen en een eind van een seizoen.
Wat heeft het jaar gebracht en wat brengt het nieuwe jaar. Janus was één
van de oudste goden en direct verbonden met de landbouw.
Met het licht ’s nachts in kassen en zelfs in koeienstallen tegenwoordig
manipuleren wij tegenwoordig dagdelen en seizoenen.
Mijn vader deed dacht vroeger overigens ook al bij de kippen om maar
vroeg in het seizoen eieren te krijgen.
Maar soms is het goed na te denken hoe fijnmazig in de loop van de
evolutie iets is ontstaan en de natuur zich gevormd heeft en verontrustend
hoe snel onze tijd de wereld zeker ook klimatologisch verandert.
Seizoenen verschuiven en weerbeelden lossen op.
Maar goed niet te veel somberen, wij hebben nog een leuke tweede helft
voor de boeg met leuke lezingen, een steeds drukkere stekjesmarkt (op
een nieuwe locatie) en (misschien) wel weer een excursie.
Bestuurlijk is het goed om te melden dat het bestuurslidmaatschap voor
Heidi te zwaar was, een drukke thuissituatie en ingewikkelde website
problematiek hebben haar doen besluiten te stoppen. Wij vinden dit
uiteraard heel jammer maar respecteren uiteraard haar besluit. Op 18
februari nemen wij als leden afscheid van haar. Nog steeds zijn wij op
zoek naar bestuursleden. Wie komt ons versterken?
Voor nu tot ziens op onze ledenvergadering van 18 februari.
Koos Dijksterhuis

Agenda ledenvergadering op dinsdag 18 februari 2020
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; Heidy Lambeek niet herkiesbaar
8 Rondvraag.
9 Sluiting
Dinsdag 18 februari 2020
Jaarvergadering: met Aly Stoffers van de ‘De Tuinerie’ uit
Kolham lezing met beamerpresentatie.
‘ De tuinerie door de seizoenen heen’
van winter tot winter, doorlopen we de
seizoenen van zaaien, tot dahlia’s,
moestuin inplanten, borderonderhoud,
alles komt voorbij. We volgen de borders
in hun verandering. Er boeiende lezing
vooral omdat je in dezelfde tuin alle
seizoenen beleeft. Je 'leert 'dus als het
ware hoe je de tuin het hele jaar door aantrekkelijk houdt, dit
vermoedt men vaak niet als je hier in juni de borders zo ziet staan. Er
komen mooie beelden voorbij,
maar ook hele praktische zaken over renovatie van borders, stekken,
zaaien enz. Juist te zien hóe dit nu tot stand komt. Aan de hand van
beelden kan men vragen stellen, maar alleen genieten is ook goed .
De aanleg van onze vrij nieuwe 'Engelse Kitchengarden 'is te volgen, van
niets tot het eindresultaat. Vaak 'plakt' men hier een echt tuinbezoek aan
vast in de zomer erop. Juist informatief met veel informatie en tips, of
juist wegdromen bij mooie beelden , maar net wat het beste bij u past…..

Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei
afdeling Appingedam/Delfzijl
op 19 februari 2019 in het Wapen van Leiden te Appingedam
1.

2.

3.

4.

6.

7.
8.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden
en de gasten, in het bijzonder de spreker de heer
Geert de Vries
Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en
aanmerkingen zijn.
Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere
informatieve folders.
Deze liggen ter inzage.
Jaarverslag 2018 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.
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.
Verslag kascommissie
Mevr. Beekhuis en mevr. Kamminga hebben de financiën
gecontroleerd en ze waren in orde.
Mevr. Beekhuis treedt af en mevr. Stoop geeft zich op
voor de kascommissie.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen.
De voorzitter bedankt de kascommissie.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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 Geert de Vries

Jaarverslag 2019 van het secretariaat
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Ledenaantal
Op1 januari 2019 was het ledenaantal 164 leden?????
Op 1 januari 2019 was het ledenaantal 156 leden
Helaas een terugloop van 8 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:
19 februari

Jaarvergadering met een Lezing en beamerpresentatie
Geert de Vries: Hoe vogels in de tuin overwinteren
28 maart
Lezing en diapresentatie: Jan Dijkstra: Schaduwplanten
16 april
Lezing beamerpresentatie : Dr. Jacomijn Dijksterhuis en
Dr. Anne Lexmond:‘ geneeskrachtig kruiden
11 mei
Stekjesmarkt te Garrelsweer
6 en 7 juli
Open tuinen weekend
24 september Demonstratie Bloemsierkunst: Linda Eising
15 oktober
Lezing en beamerpresentatie: Andries Bierling:
Salvia’s en Botanische Rariteiten
19 november Lezing en beamerpresentatie: Geert Bourgonje:
Tuinen met hun planten
20 december Kerstschikking onder leiding van Linda Eising
16 januari
Lezing en diapresentatie: Janneke Kool: Kamerplanten

Bloemschikken
Iin 2019 is een cursus bloemschikken o.l.v. Janneke Biemond
geweest. In oktober is zij opgevolgd door Marchien van de Berg
Voor leden en niet-leden met minder ervaring zijn er in het
voorjaar 2 workshop en 2 workshops in het najaar georganiseerd
met docent Linda Eising. Dat ook deze workshops in een behoefte
voorzien blijkt uit het stijgende aantal deelnemers: nl in het
voorjaar gemiddeld 13 deelnemers, in het najaar gemiddeld 20
deelnemers.
De jaarlijkse ‘Open Tuinen Estafette weekend ’ werd
gehouden op 6 en 7 juni . Er was weer veel belangstelling
voor de opentuinen dagen en de tuineigenaren hebben dan ook
weer genoten van de vele belangstelling voor hun tuin.
Er waren ook een paar nieuwe tuinen bij en daar waren we dan
ook erg blij mee.
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 2019
De plantjes markt 2019 was weer een succes mede dank zij alle leden,
die veel planten/plantjes/pollen/zaailingen/struikjes hadden
gebracht. Bij elkaar meer dan 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. 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 18 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 op de derde woensdagmiddag van
de maand tuinen bezoeken, maar in de zomermaanden plannen we
2 keer per maand een tuinuitje vanwege de bloeitijd van de planten en
bloemen. We zijn een dagje uit geweest en hebben verschillende tuinen
bezocht in ‘Wester Wolde Rijgt ‘
Met een gezamenlijk etentje hebben we het tuinseizoen afgesloten.
In maart maken we met zijn allen weer een nieuw jaarprogramma voor
het seizoen 2020.
Mocht er belangstelling zijn voor deelname aan onze tuinclub neem dan
contact op met Rika Zuidveld Tel.0596-566359 jwjzuidveld@kpnmail.nl
Verslag ’
Het t’ Toenpad ‘2019(tuinclub II)
Onze tuinclub "het Toenpad" heeft nu 20 leden en daarmee is onze club
vol. Er staan op dit moment geen mensen op de wachtlijst.
In april komen we voor het eerst samen en krijgen we het programma van
het organiserend driemanschap. In november nemen we weer afscheid,
maar niet nadat we Jaap's tuinfoto's hebben bewonderd én er weer drie
tuinclubleden bereid zijn gevonden zich over het programma van het jaar
daarop te buigen.
In 2019 stonden, van mei tot september, negen tuinen op het programma.
Door droogte viel een tuin af en waren we 8 avonden op (toen)pad. Het
aanbod was gevarieerd wat betreft omvang als inrichting van de tuinen.
Het enthousiasme waarmee de tuinbezitters ons ontvangen is wel altijd
onverminderd groot.
Lidy Smit.
Dinsdag17 maart Cor van Gelderen
van kwekerij Esveld uit Boskoop
Lezing en beamerpresentatie
‘planten voor op de klei’
Als je
tuiniers vraagt naar de kwaliteiten van de
grond waarop ze tuinieren zijn ze altijd
bijna positief over hun eigen grond Er is
immers altijd wel wat goeds over een
grondsoort te zeggen, of ze houdt het water zo lekker vast zodat de
hortensia’s nooit begoten hoeven te worden, of ze laat het water juist zo
goed door zodat geen plant ooit met natte voeten staat, het is zo
vruchtbaar waardoor alles groeit of juist zo lekker schaar is waardoor

de herfstkleuren zo intens worden. Kortom elke grondsoort heeft zijn
eigen kwaliteiten. Zo ook de klei, toegegeven stevige klei is niet altijd
lekker bewerkbaar, maar vruchtbaar is het wel. Veel tuinplanten zijn
bovendien ook gezonder en robuuster als ze geplant staan op de klei.Over
die planten willen we het in de lezing van Cor van Gelderen van de
kwekerij PlantenTuin Esveld in Boskoop gaan hebben. Die gewone maar
vaker nog ongewone tuinplanten die hun neus niet ophalen voor een
stevig stukje grond, maar juist blij zijn met een voedzame hap. Tijdens de
lezing worden veel verassende planten aan U voorgesteld en wordt er
verteld over de toepassingsmogelijkheden. Opdat U na afloop vol
inspiratie de tuin ingaat om eens een paar lekkere plantgaten te graven!
Dinsdag 7 april Vera Greutink
‘Permacultuur’ Lezing en
baemerpresentatie
Vera Greuting is moestuinier,
groenschrijver en ontwerper van
eetbare tuinen. Vanaf 1999
tuiniert ze volgens de principes
van de permacultuur. Ze schrijft voor verschillende Nederlandse en
Engelse tuintijdschriften, onder andere Groei & Bloei, De Tuin op Tafel,
Tuinseizoen, Buitenleven en Permaculture Magazine.
Haar eerste boek 'Tuin smakelijk!' over permacultuur in de praktijk
verscheen in november 2015.
Permacultuur moestuin
In deze lezing vertelt Vera hoe je
door permacultuur in de moestuin
toe te passen met minder werk toch
mooie oogsten kunt halen en
tegelijkertijd een gezonde bodem
creëren. Ze licht de drie
belangrijkste principes van
permacultuur tuinieren toe: rust
voor de bodem (niet spitten), de
bodem beschermen door te mulchen en diversiteit. Ook geeft ze een
aantal voorbeelden van mooie en productieve groente-polyculturen.

Plantjes- en stekjesmarkt zaterdag 9 mei 2020
Na jaren onderdak te hebben
verleend aan onze stekjesmarkt
hebben Arnold en Anneke
besloten om te stoppen met de
beschikbaarstelling van hun
schuur. Wij zijn hen als Groei en
Bloei veel dank verschuldigd.
Gelukkig hebben wij een volgend
onderdak gevonden bij de
gebroeders Huizinga aan de Bosweg 29 in Loppersum. Pal naast de
sportvelden en dus ook geen parkeerproblemen! Wij zijn heel blij
met hun bereidheid. Een klein organiserend comité zal het gaan
voorbereiden
De stekjesmarkt, wordt dus dit jaar gehouden bij gebroeders
Huizinga aan de Bosweg 29, 99TG Loppersum op zaterdag 9 mei
van 10.00 uur tot 13.00 uur
.
Graag stekjes aanleveren op vrijdag 8 mei van 13.00 uur-15.00 uur
Aan de Bosweg 29 te Loppersum
Want zonder plantjes is het lastig een plantjesmarkt te houden, graag wat
variatie in de plantjes, zodat we wat diversiteit hebben.
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.
Bloemschik workshops door Linda Eising
Er zijn weer 2 bloemschikavonden georganiseerd onder leiding van
Linda Eising, op maandag 9 maart 2020 en maandag 13 april 2020
Kosten voor leden€ 27,50 per avond (inclusief materiaal en koffie).
Kosten voor niet-leden €30,00 per avond (inclusief materiaal en koffie).
Aanvang: 19.30 uur.
Lokatie: ASWA gebouw te Appingedam.
Opgave voor 26 februari bij: Lidy Smit Tel. 0596-541805
of e-mail: kissinggate055@gmail.com

Opentuinen weekend
is op 22 en 23 augustus 2020
Landelijke opentuinen weekend
is op 20 en 21 juni
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 20 december 2019 Kerstschikking
Met iets minder mensen dan vorig jaar waren wij ook deze keer, zo leek
het althans, weer te gast bij Linda Eising in het Aswa gebouw voor de
kerstschikking.
Keurig stonden de tafels al klaar met alle materialen die je voor het werk
nodig hebt. De spanning is voelbaar, wat staat ons qua onderwerpen en
ontwerpen te wachten.
Twee ontwerpen deze keer, de één horizontaal en de ander verticaal.
De verticale fijn en precies, de horizontale groter en ruimer.
De keuze was zo ongeveer half om half.
Elk jaar is het toch weer verrassend hoe uit hetzelfde concept zoveel
totaal verschillende varianten kunnen ontstaan.
Nu ik dit schrijf, meer dan een maand later staat mijn “werkstuk” nog
steeds te pronken. Weliswaar buiten, het ontwerp paste vanwege de
grootte niet binnen, maar toch en direct voor het raam!
Ik verheug mij nu alweer op december dit jaar. Iedereen is daar dan ook
weer van harte uitgenodigd.
Koos Dijksterhuis
Verslag 16 januari 2020 Janneke Kool
Een avond over kamerplanten, het is lang geleden dat Groei en Bloei daar
een lezing over organiseerde. Maar de tijd is er rijp voor. Kamerplanten
zijn weer helemaal in. Volgens de nieuwste gezondheidstrends zuiveren

ze de lucht en brengen zuurstof in het thuismilieu. Zodoende zijn ze
tegenwoordig ook in slaapkamers te vinden.
Wel kon je aan de lezing van Janneke merken dat de tijden wel veranderd
zijn, veel bloeiende planten kwamen er niet langs.
Janneke, de echtgenote van onze welbekende Jan Dijksta, hield voor de
eerste keer een lezing. In haar werkzame leven werkt zij bij een
tuincentrum bij de afdeling vaste planten.
Dat kon je merken, een ware optocht aan planten passeerde de revue en
allemaal werden ze van een vakkundig commentaar voorzien. Ook
voorkeuren uit de thuissituatie kwamen langs. Zodat ook
nieuwsgierigheid werkt gewekt om eens in Oudeschip te kijken.
Mij is wel duidelijk geworden dat kamerplanten net als de tuinplanten
allemaal individuen zijn die elk een eigen aanpak vragen. Dat afkomst en
herkomst van wezenlijk belang zijn om ze goed te houden.
De huidige klimaatverandering zorgt er voor dat sommige kamerplanten
inmiddels ook gewoon buiten kunnen worden gehouden.
Avonden als deze zorgen ervoor dat je met (veel) meer kennis naar je
thuissituatie kijkt en het je leefwereld verrijkt. In een tijd waarin heel
veel mensen voor een groot deel in een virtuele wereld wonen heb je hier
de echte wereld. Misschien dat kamerplanten daarom op dit moment ook
zo populair zijn.
Koos Dijksterhuis
Op 14 maart wordt het Noord Nederlands Bloemschikevenement
opnieuw gehouden in Ureterp. Roxanne van Schellen gaat de
bloemschikdemonstratie verzorgen. Ze heeft al menige prijs gewonnen
en werd in 2018 tweede op het Europees kampioenschap voor jonge
bloemschikarrangeurs. Het belooft dus een mooie demonstratie te
worden. U kunt als bezoeker het NNBE meemaken. U bent welkom
vanaf 13.00 uur. De bloemschikdemonstratie begint om 13.30. Daarna
wordt een aantal werkstukken van de deelnemers aan het NNBE
besproken en volgt de prijsuitreiking. Tenslotte kunt u alle stukken van
de deelnemers bewonderen.
De demonstratiestukken van Roxanne worden verloot. Wellicht gaat u
dus ook nog met een topbloemstuk naar huis!
Kaarten à €7,- zijn te bestellen via NNBE.Groei@gmail.com. Betalen
doet u ter plaatse aan de zaal. Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt.
Wacht dus niet tot het laatste moment om uw kaarten te bestellen.
Locatie: MFC de Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp
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