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Vier seizoenen, 
één tuincentrum!

Het tuincentrum waar het draait om alles dat leeft, groeit en bloeit. 
Een zee aan levend groen staat u als ontvangstcomité op te wachten. 
Met verkwikkende geuren en een bonte pracht aan kleuren. 
Heerlijk om in te vertoeven.

Veel van onze bezoekers maken van hun “tuininkopen” een uitje. 
Lekker tuinstruinen, kiezen uit de wekelijkse aanbiedingen, leerzaam praatje maken 
met onze medewerkers en andere groenliefhebbers en wat eten en drinken in ons 
restaurant De Kastelein.

‘t Vaarderhoogt houdt regelmatig leuke publieksmanifestaties. Wilt u daarvan op de 
hoogte worden gehouden, meldt u dan aan op onze site www.vaarderhoogt.nl.
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  Bronvermelding
  Bij het plaatsen van beeldmaterial houden wij in
  de gaten of dit auteursrechtelijk beschermd is.
  Mocht u onverhoopt rechten doen gelden op ge-
  plaatst beeldmateriaal, dan vragen wij u contact
  met ons op te nemen.

VOORWOORD
Sinds een week ben ik weer terug van vakantie. Ik was
op een tropisch eiland in de Indische oceaan:
850 kilometer van Madagaskar en ten oosten van
Afrika. Mauritius, een wonderschoon eiland, waar
wij Hollanders nog steeds verantwoordelijk worden
gehouden voor het uitsterven van de Dodo (een grote
duifachtige vogel, die het vermogen tot vliegen had
verloren) en het plegen van roofbouw op het Ebony
bos, het Mauritiaanse ebbenhout (Diospyros div.).
Natuurherstelprogramma’s hebben geleid tot de
vorming van weer inheems bos. Dit door middel van
aanplant en het verwijderen van sterk invasieve
soorten.
De dag na ons jubileumfeest ben ik vertrokken,
amper opgedroogd van alle regen die we die dag
over ons heen hebben gekregen. Toch kijken we terug
op een geweldig feest, waarbij mijn dank uitgaat naar
de jubileumcommissie en eenieder die betrokken is
geweest bij de totstandkoming van dit evenement.
Het volgende jubileum staat gepland bij ons 75-jarig
bestaan. Dat is nog heel ver weg, maar ik denk dat
dit feest een bijzonder goed voorbeeld is voor de
toekomst.
Verder hadden we op 2e pinksterdag de markt op
het Gagelgat en op 15 juni de open tuinen. Beide
evenementen zoals altijd weer succesvol.
Over de komende activiteiten zoals cursussen en
workshops, excursies en markten leest u meer in dit
blad. Tot slot mag ik een nieuwe éénmalige activiteit
aankondigen: het tuinpodium 2019, te houden op
21 september. Dit belooft wat!
Ik wens u, mede namens het bestuur, een prettige
zomer toe en hoop u natuurlijk te ontmoeten bij een
van onze activiteiten.
Riël Voet, uw voorzitter

NIEUWE LEDEN 
Mw. J. van der Zouwen
Dhr. H.B. van Ree
Mw. J. de Groot
Mw. L. Scheepmaker
Mw. D. Baan
Mw. M. Ansen
Dhr. M. Visser
Dhr. B. Voorhorst
Mw. A.H. Driebergen
Dhr. H. Eichholtz
Mw. P. Kok-Zimmerman
Mw. P.W. Roodenburg
Dhr. HR J. Vellinga
Dhr. G.P.J. de Kanter
Mw. T. Verver
Dhr. H.W. van Es
Mw. M. Soede
Dhr. G.L.S. Vos

INLEVEREN KOPIJ
Uiterlijk 4 oktober 2019 voor de e.v. Bloeiwijzer.
Graag e-mailen naar Lida Wezenaar:
groeienbloeisoest@gmail.com

INHOUDSOPGAVE 
   3. Voorwoord    
   5. Van de nieuwe secretaris
       Kinderactiviteit Veenweide
   7. Van de commissie cursussen en workshops
       Van de commissie excursies en info-avonden
   9. Cursus bloemschikken
       Kerstdemonstratie
 10. Workshops 2019
 11. Vervolg workshops
       Van de Markcommissie                 
 12. Excursies 2019
 13. Vervolg excursies
       Terugblik jubileumevenement
 14. Fotowedstrijd
       Wat zijn solitaire bijen?
 15, Wat, waar, wanneer
       Soester Tuinpodium
       Voor u gelezen .....
       Open dag boomgaard/kwekerij Paleis Soestdijk
       Varend corso
 16. Tropisch vlinderfestijn
       Tuintip

  DOET U OOK MEE AAN

                      DE FOTOWEDSTRIJD?
 
  KIJK EVEN OP BLZ. 14. 
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VAN ONZE NIEUWE SECRETARIS
Even voorstellen. Mijn naam is Wim Kok.
Werken in het groen en tuinieren is mij van jongs af
aan bijgebracht en ik vond het leuk. Ik ben geboren
op een boerderij aan de Peter van de Breemerweg.
Als kind hielp ik mee in de sier- en moestuin; ik plantte
heggen en heesters en fruitbomen in de boomgaard.
Ik las veel over biologisch tuinieren en als 15-jarige
maakte ik al zelf compost.
Studeren aan de HBO voor tuin- en landschapsinrich
ting bleek niet haalbaar omdat ik te weinig exacte
vakken had. Ik ging naar de Academie Mens-Arbeid
in Tilburg. Na enkele omzwervingen kwam ik terecht
bij KPN, waar ik ruim 30 jaar heb gewerkt onder meer
als ontwikkelaar van opleidingen, personeelsadvi
seur, projectmanager en procesketenmanager. Eerst
in Amersfoort, later in Utrecht, Leidschendam en
vooral Den Haag. Een boeiend en continue verande
rend bedrijf in uiteindelijk een zeer concurrerende
markt. Ik voelde me goed op mijn plaats in die drukke
zakelijke omgeving, maar het reizen naar Den Haag
begon me tegen te staan en een terugkeer naar ‘het
groen’ lonkte.
Ruim 2 jaar geleden ben ik vrijwillig vervroegd met
pensioen gegaan. Mijn leven veranderde drastisch.
Ik verhuisde naar een huis met een grotere tuin. Ik was
al lid van het Utrechts Landschap, maar werd ook lid
van IVN. Bij IVN-Eemland volgde ik met veel plezier de
natuurgidsopleiding van 1,5 jaar. Via IVN deed ik mee
met projecten op de kinderboerderij de Veenweide:
de aanleg van een pluk- en proeftuin, een insecten
tuin en (afgelopen voorjaar) het ontwerp en aanleg
van de moestuin. Tuinen met een educatief doel. Ik
werk er wekelijks als vrijwilliger.

Ik doe ook mee met ‘Groen aan de Buurt’ op de
Noordelijke Eng bij Soestdijk en plantte er met buurt
bewoners bijna 300 meter meidoornhagen. Die
hebben wij eind juni gesnoeid.
Momenteel werk ik veel in de fruitboomgaard tegen
over het Paleis Soestdijk; die krijgt een opknapbeurt
en wordt één dag per maand opengesteld. Ik steun
ook de Herenboeren Soest.
Ook werd ik lid van Groei & Bloei en hielp daar even
later mee om het jubileumevenement op de Paltz te
organiseren.

Mijn vervroegde pensionering heb ik per 1 juni uitge
breid met de secretarisrol voor Groei & Bloei Soest
(Soesterberg). Ik ben een groot liefhebber van natuur
lijk tuinieren en van duurzame lokale voedselproduc
tie. Ik hoop mijn netwerk te kunnen gebruiken en meer
samenwerking te realiseren tussen de groene clubs
en groene projecten in Soest e.o.
Ik hoop ook steeds meer actieve mensen van
Groei & Bloei te leren kennen.
Dus graag tot ziens.

     KINDERACTIVITEIT VEENWEIDE

 
 
 
 
 
Woensdagmiddag
18 september van 
13.30 - 15.30 uur 
zijn wij weer op
de Veenweide en wij
verheugen ons er
nu al op.
 

  Wat is het een gezellige traditie geworden om
  daar met de kinderen te knutselen.
  Wij zullen dit jaar een vaasje prachtig versieren.
  Het is een activiteit voor groot en klein.
  De toegang is gratis.
  Bij regen kunnen wij binnen zitten. Wij hopen
  op mooi weer en dan kunnen wij natuurlijk buiten
  zitten.
  Wisten jullie dat de kinderboerderij heel mooi is
  opgeknapt? Zelfs onze koning heeft daar
  aan meegeholpen. En je mag ook kijken en 
  proeven in de moestuin.
  En als je een vaasje versierd hebt, kun je ook
  nog lekker spelen of knuffelen met de dieren.
  En tegenwoordig kun je zelfs een ijsje bij de
  kinderboerderij kopen.
  Dus gauw in je agenda zetten en doorgeven
  aan vriendjes en vriendinnetjes:

       Vaasjes versieren
                        met Groei & Bloei
  bij kinderboerderij de Veenweide,
  Vedelaarpad 53 te Soest op 18 september.
 

 BLOEIWIJZER NIET ONTVANGEN??
 
  De Bloeiwijzer verschijnt 4 x per jaar:
  augustus / november / februari / mei
  Heeft u de Bloeiwijzer niet ontvangen?
  Dat vinden wij heel vervelend. Het is belangrijk
  voor u en voor ons dat u dit aan ons doorgeeft.
  U kunt dit melden aan
  groeienbloeisoest@gmail.com
  Dan kunnen wij dit samen oplossen.
  Redactie Bloeiwijzer
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NOG MOOIERE  
TUIN (VER)KOPEN? 
WIJ HELPEN U  
GRAAG! 

BEL BUIJS! 035 6032737 

DE GROOTSTE EN VOORDELIGSTE IN DIERVOEDING

BIRKSTRAAT 125A, 
3768 HE  SOEST, 033 461 87 14 
WWW.EEMLANDDIERVOEDERS.NL
MA-VR 8.00 - 18.00 ZA 8.00 - 16.00 

Hofstedering 407
3763 XJ  Soest
035 602 32 25

vansentengroenprojecten@planet.nl

WWW.VANSENTENGROENPROJECTEN.NL

Aanbevolen door 

bij advies, 
ontwerp, aanleg of 

onderhoud van uw tuin!

Voor groen
vakmanschap

van Senten
GROENPROJECTENADVIES / ONTWERP / AANLEG / ONDERHOUD
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VAN DE COMMISSIE CURSUSSEN EN
WORKSHOPS
De commissie cursussen en workshops kijkt tevreden
terug op een zeer geslaagd seizoen.
Het cursus/workshop-programma viel erg in de
smaak. Dat zagen wij dan ook terug in het aantal
aanmeldingen. De cursus van Loes Amesz was de
tweede helft van het seizoen ‘volgeboekt’.
Voor bijna alle workshops was er zelfs een wachtlijst.
Het was iedere keer weer een feest om te zien met
wat voor prachtige materialen wij aan de slag
mochten gaan. De docenten kwamen ook dit jaar
weer met opdrachten die meer dan genoeg uitda
ging en creativiteit boden. De deelnemers vertrokken
altijd met een bijzondere creatie.

Op ons "stormachtig" jubileumfeest in de Paltz bleek
"demo bloemschikken" een populaire stand te zijn.
Er werden dan ook prachtige bloemstukken gemaakt,
die de bezoekers konden winnen en de winnaars zijn
naar huis gegaan met een mooi arrangement.
Voor het nieuwe seizoen hebben wij weer een mooi
programma kunnen samenstellen.
Zo zullen wij in december weer een Kerstdemonstratie 
verzorgen in theater Idea en de bloemschikcursus
van Loes Amesz is natuurlijk in ons programma opge
nomen.
Ook kunt u zich weer inschrijven voor leuke/leerzame/
insprirende workshops.

VAN DE COMMISSIE EXCURSIES EN
INFORMATIE-AVONDEN
Het afgelopen jaar hebben wij kunnen genieten van
een aantal leuke excursies en deze maand staan
nog 2 excursies gepland, te weten:
de excursie naar de Pluktuin “In de vrolijke Mortier” 
in Stoutenburg op 9 augustus en de vaar-dagtocht
naar het Rijk der 1000 eilanden op 20 augustus.
Nadere info in deze bloeiwijzer en op onze website.
In mei gingen wij met een grote groep mensen naar
het Polhuis in Ermelo om de bloembollen te bewon
deren. In de zomer is deze tuin schitterend vanwege
de mooie en grote borders vaste planten en heel veel
eenjarigen. Maar in het voorjaar staan er duizenden
bloembollen. Gelukkig was het voorjaarsweer goed
geweest en waren er al vaste planten die bloeiden.
Helaas ging de dag-excursie naar de tuindagen in
Beervelde, B op zaterdag 11 mei niet door vanwege
te weinig belangstelling. In het najaar bieden wij u
toch nog de mogelijkheid om er naar toe te gaan.
Eind juni ging een grote groep mensen naar
Zuid Limburg - vanuit het Parkhotel in Valkenburg -
bezochten wij tuinen, een kwekerij, de stad Maas
tricht... en kregen uitleg over Limburgse wijnen.
Het was een succes! Kijkt u eens naar onze website;
daar kunt u foto’s bekijken van deze reis.
Voor het nieuwe Groei & Bloei seizoen zijn wij al weer
op zoek naar leuke excursiemogelijkheden:
dagexcursies, halve-dag excursies en een meer
daagse tuinenreis.
Het is ook fijn als er ideeën vanuit de leden komen,
dus mocht u een idee hebben, laat het ons weten. U
kunt hiervoor de excursiecommissieleden per mail of
telefoon benaderen.
U leest meer over de nieuw te plannen excursies in de
volgende Bloeiwijzers.
In 2019 hadden wij ook een aantal informatie-
avonden:
In oktober kwam de heer van den Worm ons heel wat
vertellen over het medicinaal gebruik van planten –
een heel interessante avond.
In februari kwam Yvonne de Hoog van Kwekerij Zee
lenberg uit Dongen ons op humoristische wijze veel
over het stekken en verzorgen van diverse fuchsia’s 
leren. En zij zette ons ook zelf aan het werk.
In april, na de Algemene Ledenvergadering, was de
heer Paul Machielsen van Abbings Buitenhof bij ons
om iets te vertellen of het veranderende klimaat in
vloed heeft op onze tuinen.
Wat wij u aan informatie avonden in 2020 kunnen
bieden, gaan wij binnenkort bekijken.

Eind februari/begin maart zal er
(waarschijnlijk) een dahlia-
presentatie zijn, waarbij wij
meer zullen horen over de dah
lias, hun knollen, splitsen en
weer bloeiend krijgen.
Nadere info volgt in onze Bloei
wijzer en op onze website.

En ook hier geldt: 
weet u een leuk en interessant onderwerp waarover
u meer wilt weten: geef het aan ons door.

COMMISSIE CURSUSSEN /
WORKSHOPS
Mw. Conny de Bont 035-5411172
connydebont@xs4all.nl
Mw. Lida Wezenaar 035-5881540
groeienbloeisoest@gmail.com
Mw. Ellen Wind 035-6010899
e-mail windgroeienbloei@kpnmail.nl

Zowel de cursus als de workshops worden gegeven
in het Desmond Tutucentrum / in de ruimte van de
Soester Vogelvrienden aan de Molenstraat 8D
(achteringang) te Soest.
Wij hopen u te mogen welkomen tijdens een cursus
of workshop!
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PROFESSIONALS MET VAKKENNIS

PROVAK SOEST
NIJVERHEIDSWEG 11, 3762 EP SOEST

Tel. 035-6026900
info@provaksoest.nl, www.provaksoest.nl

  Dé ijzerwaren- en gereedschapspecialist Testcentre
  Breed assortiment Bezorgservice
  Duurzame kwaliteit Gekwalifi ceerd personeel
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CURSUS BLOEMSCHIKKEN 2019 / 2020  - algemene informatie
Na aanmelding voor een cursus ontvangt u een bevestiging van ons.
Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus ontvangt u per email de opdracht voor de eerste les. Aan
het eind van iedere les zal de opdracht voor de volgende les worden besproken en ontvangt u deze op
papier mee.
U dient zelf de ondergrond en benodigde bloem/bladmaterialen mee te brengen. Dit geldt ook voor oasis
(steekschuim), plastic zak, een (draad) tangetje, een scherp mesje en een kratje voor vervoer.
=========================================================================================

CURSUS BLOEMSCHIKKEN
2019 / 2020

C1 Bloemschikken …..
                        “VOOR IEDEREEN”
SCHIK MET BLOEMEN
 
Op dinsdagochtend 15 oktober begint de cursus
"Bloemschikken … voor iedereen".
Wij nodigen u uit kennis te komen maken met deze
inspirerende hobby!
Onder professionele leiding van Loes Amesz, maar
zeker ook door inbreng van elkaar, maken cursisten
prachtige creaties van bloemen/blad/materialen,
die zij zelf meebrengen.

AANMELDEN CURSUS
Via het inschrijfformulier cursussen/workshops
op onze website of bij Mw. Conny de Bont,
bij voorkeur per e-mail: connydebont@xs4all.nl
of na 20.00 uur tel. 035-5411172.

Voor elke les geeft de docente op wat er aan groen
materiaal en ondergrond etc. meegenomen kan
worden. Zij maakt een voorbeeld en legt uit hoe het
gemaakt is en waarom.
Tijdens deze lessen worden door Loes verschillende
technieken aangeleerd en door u toegepast, zodat
u met een mooi werkstuk naar huis gaat.
Bloemschikervaring is geen vereiste.
Zowel gevorderden als beginners zijn welkom in deze
cursus. Vorig seizoen was er veel belangstelling voor
deze cursus. Lijkt het u leuk en wilt u ook mee doen?
Geeft u zich dan snel op bij commissie. VOL=VOL
________________________________________________________
Code C1
Docent: Loes Amesz
Kosten 6 lessen: € 68,00 leden / € 75,00 niet-leden
Tijdstip: 09.30 – 11.30 uur / dinsdagochtend
Data 2019: 15 oktober / 12 november
Data 2020: 14 januari / 11 februari / 10 maart / 7 april
Aanmelden uiterlijk 25 september 2019
________________________________________________________
Gedeeltelijke inschrijving voor deze cursus is
mogelijk (eerste drie lessen / laatste drie lessen).
Kosten 3 lessen: € 35,00 leden / € 40,00 niet-leden
________________________________________________________

KERSTDEMONSTRATIE
OP 4 DECEMBER 2019
IN THEATER IDEA IN SOEST
 
De kerstdemonstratie zal worden verzorgd door
vijf studenten van de DFA opleiding van Floral Acade
my en Birgit Davids (docente).
Floral Academy is een bloemenvakschool voor
volwassenen, gevestigd naast veiling Plantion in Ede.
Floral Academy biedt deeltijd onderwijs in de bloem
sierkunst aan en hier wordt men opgeleid tot
vakbekwaam bloemist (bloemstylist); dus met deze
opleiding kun je aan de slag als ondernemer of
medewerker in de bloemisterij branche.
De praktijklessen richten zich op het maken van
handgebonden boeketten, schaalschikkingen, bruids
boeketten, corsages, rouwbloemwerk en gelegen
heidsbloemwerk.
Het thema voor deze kerstdemonstratie is: KLEUR
In de Bloeiwijzer van november volgt uitgebreide in
formatie.
Zet de datum 4 december alvast in uw agenda.
Het belooft een
     inspirerende kleurrijke avond in kerstsfeer
te worden.
 

 

   GEEF EENS EEN

               WORKSHOP CADEAU!!     
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WORKSHOPS 2019 - algemene informatie
De WORKSHOPS worden gegeven voor alle bloem- en tuinliefhebbers.
Dus alle leden van Groei & Bloei (maar ook niet-leden) zijn van harte welkom.
Aan de hand van een voorbeeld geeft de docent uitleg over het te maken stuk. Daarna gaat u zelf aan
de slag met de aanwezige materialen. De docent zal u met raad en daad bijstaan.
De workshops zijn volledig verzorgd, dus inclusief de benodigde materialen.
Zelf meenemen: draadtangetje, snoeischaar, scherp mesje, plastic zak, big shopper of kratje voor vervoer.
Meldt u zich tijdig aan want er is altijd veel belangstelling voor onze compleet verzorgde workshops.
Per workshop is aangegeven wat de uiterlijke aanmelddatum is; dit in verband met het inkopen
van de benodigde materialen. Aanmelden na genoemde datum is niet mogelijk.
=========================================================================================

WORKSHOPS 2019
Mogen wij u even voorstellen:
Sandra Westerveld – Los 
Na de opleiding tot bloemist is zij samen met haar
toenmalige collega Jacqueline in 1992 een bloemen
winkel begonnen genaamd ‘Bloembinderij het Blau
we Druifje’. Na vele jaren in de bloemen wilde zij wat
anders en is ander werk gaan doen.
Maar toch bleef haar hart bij de bloemen.

Sinds 2018 is zij weer terug in
haar oude, vertrouwde vak
onder de naam Mint & Mimosa.
Ze is blij dat ze met haar handen
weer mooie creaties kan
maken.

Zij is veelzijdig met bloemen. Alles op het gebied
van bloemen en styling. Zij werkt voor bedrijven/par
ticulieren en restaurants en verzorgt trouw- en rouw
werk. Daarnaast geeft Sandra ook workshops en wij
hebben haar gevraagd twee workshops voor ons te
willen verzorgen en dat zijn geworden:
W1 HERFST en W2 KRANSEN WIKKELEN.
================================================
 

W1  WORKSHOP HERFST
 
H E R F S T:
de mooiste tijd van het jaar en lekker kleurrijk.
Woensdagavond 16 oktober gaan wij een rond
bloemstuk (biedermeier) maken met echte herfst
bloemen, een grote kalebas, kastanjes, hortensia,
hop, lampionbloem en herfstblad.

De kleuren die wij gaan gebruiken zijn rood, oranje,
brons, geel en diep rood.
Het bloemstuk kunt u zowel binnen als buiten op de
tafel neerzetten.
Mocht u het leuk vinden: Sandra neemt de avond van
de workshop vogelvoer mee dat u kunt toevoegen
als u uw bloemstuik buiten wilt zetten zodat de vogels
ook lol hebben van uw bloemstuk!
Sandra begeleidt u van A tot Z bij het maken van dit
prachtige herfststuk. U zult versteld staan van uw
eigen kunnen en hoe blij u weer naar huis gaat.
Deze avond moet vooral gezellig zijn dus:
"koffie met wat lekkers" is dan ook aanwezig.
Bloemschikervaring is geen vereiste;
dus zowel gevorderden als beginners zijn welkom!
Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan snel op bij de com
missie.
________________________________________________________
Code W1
Docent: Sandra Westerveld
Kosten: € 35,00 leden / €  39,00 niet-leden
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Datum: woensdagavond 16 oktober
Aanmelden uiterlijk 25 september 2019
_________________________________________________________
AANMELDEN WORKSHOPS
Via het inschrijfformulier cursussen/workshops
op onze website of bij Mw. Conny de Bont,
bij voorkeur per e-mail: connydebont@xs4all.nl
of na 20.00 uur tel. 035-5411172.

 

W2  WORKSHOP KRANSEN
WIKKELEN
 
In november zijn wij allemaal al bezig met kerst. U wilt
het gezellig maken in huis. Meestal wachten wij tot
halverwege de decembermaand maar dat gaan wij
dit jaar anders doen! Wij gaan alvast aan de slag.
Woensdagavond 27 november gaan wij drie
kransen maken; allemaal van natuurlijke materialen.
Wij zullen gaan werken met strokransen, wikkeldraad,
verschillende soorten mos, dennenappels, raffia en
hout.
Krans 1: 40 cm wordt omwikkeld met grote dennen-
               appels met daartussen een klein beetje mos
               daarna vullen wij deze op met kunstsneeuw.
Krans 2: 30 cm wordt omwikkeld met IJslands mos en 
               vullen wij daarna met takjes.
Krans 3: 30 cm wordt omwikkeld met mos, schors en
               andere buiten materialen.
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Het lint waar je de kransen mee op kunt hangen is
raffia.
Zo maakt u drie verschillende kransen die goed indro
gen en waar u lang plezier van heeft. U kunt de
kransen zowel ophangen als neerleggen.
Overal in en om het huis kun kunt u hiervoor wel een
plekje vinden (voordeur, schouw, tafel) maar het is
ook leuk om iemand te verrassen met iets wat je zelf
gemaakt hebt.

Tegen de kerst kunt u de kransen opvrolijken door
bijvoorbeeld lampjes toe te voegen.
Tijdens deze workshop zal Sandra meerdere mogelijk
heden geven.
En ook hier begeleidt Sandra u van A tot Z.
Deze avond moet vooral gezellig zijn dus:
"koffie met wat lekkers" is dan ook aanwezig.
Bloemschikervaring is geen vereiste;
dus zowel gevorderden als beginners zijn welkom!
Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan snel op bij de com
missie.
________________________________________________________
Code W2
Docent: Sandra Westerveld
Kosten: € 27,00 leden / € 31,00 niet-leden
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Datum: woensdagavond 27 november 2019
Aanmelden uiterlijk 6 november 2019
 

W3  WORKSHOP KERST
 
Op maandagavond 16 december is onze workshop
KERST.
Deze keer gaan wij een kerstcreatie maken, die u
zowel binnen als buiten kunt neerzet
ten/hangen.
Docente voor deze avond is Ingrid
van de Kraats.
Ingrid, dochter van een creatieve
vader, woont in een prachtige boer
derij in De Glind (gelderland).
In deze boerderij heeft haar oma (GRIETJE) gewoond.
Onder de naam CREAGRIET verzorgt zij al 11 jaar
workshops bij haar thuis in de boerderij.
 
Wij gaan deze avond een losse kerstlantaarn maken.

Bij deze lantaarn worden
eerst de 4 spijlen met fiets
band gevlochten hierna
komt er een stuk oase
boven op de lantaarn en
wordt opgemaakt met
diverse kerstgroen en kerst
balletjes.
In de lantaarn staat op
mos een ouderwetse weck
pot met een groot waxine
licht.
 
U kunt de lantaarn binnen

/ buiten neerzetten op een tafel of ophangen aan de
muur.
Mooie (muur)haken hiervoor zijn te koop bij de
bouwmarkten.
Bloemschikervaring is geen vereiste; 
dus zowel gevorderden als beginners zijn welkom.
Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan snel op bij de com
missie.
________________________________________________________
Code W3
Docent: Ingrid v.d. Kraats
Kosten: € 35,00 leden / € 39,00 niet-leden
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Datum: maandagavond 16 december 2019
Aanmelden uiterlijk 25 november 2019

 VAN DE MARKTCOMMISSIE
 
  Het afgelopen jaar waren er drie markten waar wij actief waren.
  De eerste was op 7 april samen met Baarn bij boerderij Eyckendal. Een kleinschalig gebeuren en
  voornamelijk bestemd voor eigen leden. Daar werden ook de bestelde planten uitgegeven.
  Altijd weer gezellig met elkaar.
  De tweede markt was op onze jubileumdag op landgoed De Paltz. Wij hadden daar twintig kramen.
  Jammer dat wind en regen ons parten speelden. Maar al met al mopperen wij niet; althans in onze
  eigen plantenkraam hebben wij goed verkocht; dat was dus de zaterdag voor Pinksteren.
  Meteen daarna op tweede Pinksterdag hebben wij op de markt bij boerderij Het Gagelgat gestaan.
  Ook daar weer met planten die eigenlijk te vlug op waren.
  Het eigenlijke doel van deelname aan deze markten is het werven van nieuwe leden en op de laatste
  twee schreven wij er tien op: een mooi resultaat!
  Het komende seizoen zullen wij zeker weer bij boerderij Eyckendal staan met de uitgifte van
  planten en zullen wij op tweede pinksterdag weer bij Het Gagelgat present zijn.
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EXCURSIES 2019
Vrijdag 9 augustus - 1/2 dagexcursie
Pluktuin “In de vrolijke Mortier”
in Stoutenburg 
 
Wij gaan een leuke ochtend beleven in deze kleurrij
ke bloemenpluktuin waar heel veel soorten bloemen,
zoals dahlia’s, ammi majus, lathyrus, goudsbloemen,
korenbloemen, zinnia’s enz. groeien en bloeien; te
veel om op te noemen.
U kunt hier zelf uw bloemen plukken en daarmee
een schitterend boeket samenstellen. De prijs van
uw boeket varieert van € 1,50 tot € 10,00 en alles wat
daar tussen zit.

============================================
Wij gaan carpoolen en de kosten hiervan worden
hoofdelijk omgeslagen.
Wij vertrekken om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein
achter de Wereldwinkel aan de Steenhoffstraat in
Soest.
============================================

Dinsdag 20 augustus - dagexcursie
Het Rijk der 1000 eilanden
in Noord Holland 
 
Op dinsdag 20 augustus willen wij een dagje naar
Noord Holland gaan om tuinen te bekijken die liggen
in het gebied van Het rijk der duizend eilanden.
Dit  is de naam voor de meer dan vijftienduizend
akkers op kleine eilandjes die zijn aangelegd rond
de Noord-Hollandse dorpen Broek op Langedijk, 
Zuid- en Noord-Scharwoude.
Ten tijde van de varkenspest in de 13e eeuw besloot
men om de dieren in quarantaine te stellen. Dit
deden de boeren door aparte eilanden te maken. De
vruchtbare grond die men overhield bij het maken
van de sloten werd gebruikt om het land op te hogen.
De verhoging van de vruchtbaarheid was een be
langrijke reden om dit eilandenrijk te creëren. Elk ei
land heeft een aparte naam.
Het 1000 eilandenrijk is tegenwoordig opgedeeld in
twee delen.

De ene helft van de grond is teruggegeven aan de
natuur en de andere helft bestaat uit eilanden waar
op 500 vrijstaande woningen zijn gerealiseerd.
Wij gaan een aantal van de tuinen die bij deze huizen
zijn aangelegd bezoeken
============================================
De kosten voor deze excursie: boot en bezoek aan
drie tuinen (incl. thee / koffie / sapje) en de  carpool
kosten bedragen € 42,50.
Wij vertrekken vanaf het parkeerterrein achter de
Wereldwinkel aan de Steenhoffstraat in Soest.
Deze excursie is volgeboekt.
Wel kunt u zich nog aanmelden; dan zetten wij u op
de wachtlijst.
U bent echter niet verzekerd van een plek. Zodra er
toch een plek vrijkomt voor deze excursie zullen wij de
eerstvolgende op de wachtlijst benaderen.
============================================

COMMISSIE EXCURSIES EN
INFORMATIE-AVONDEN
Mw. Joke Deurloo  035-6018181;
e-mail: joke.deurloo@gmail.com
Mw. Boukje Schuurmans 035-6025117;
e-mail: boukje.schuurmans-t@kpnmail.nl
Mw. Joan van der Puijl 035-6011296;
e-mail: joan.soest@gmail.com

NIEUW: TUINDAGEN IN BEERVELDE
Zaterdag 12 oktober - dagexcursie
naar de tuindagen in BEERVELDE
 
In het vooruitzicht van de Gentse Floraliën die vanaf
1 mei t/m 10 mei 2020 plaats zullen vinden, zal
'Gent en zijn streekproducten’, waaronder de
Gentse azalea, het thema van de komende editie van
de Tuindagen zijn.
Tijdens de Tuindagen van Beervelde staan ruim 230
exposanten verspreid opgesteld rondom de witte
villa. Je kunt hier terecht voor bloembollen, groente
plantjes, vaste planten, bomen en struiken (waaron
der hele bijzondere), decoratieartikelen en brocante
voor in de tuin, tuinkleding en -gereedschap, enz. 
Tevens is er een ruim aanbod van culinaire produc
ten. Onderin de bus is volop ruimte om alle aankopen
mee naar huis te krijgen. 
Er zijn diverse plekken waar je even iets kunt eten of
drinken. 
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TERUGBLIK OP ONS "JUBILEUM" -
EVENEMENT OP DE PALTZ
Op zaterdag 8 juni hebben wij ons 60-jarig jubileum
gevierd met een evenement op het landgoed De
Paltz bij het Herman van Veen Arts Center. Wat een
mooie locatie! En wat een mooi programma voor jong
en oud uit Soest of omgeving. Maar het weer was bar
en boos. De slechtste dag van zowel de maand ervoor
als de maand erna. Wij troffen het niet; ’s morgens
was er veel wind, daarna veel regen, waaronder pit
tige buien, meer dan er voorspeld was.
Hulde aan hen die het evenement bezochten en soms
zelfs met de fiets. Er kwamen toch zo'n 400 bezoekers.
Het programma varieerde van vroege vogelwande
ling met ontbijt en fluitmuziek tot een groenmarkt
met 20 kramen, familietheater, muziekconcert,
bloemschikdemonstraties, bomenpresentaties, kin
deractiviteiten, historische wandeling en natuurwan
delingen. En tot slot (na 16.00 uur) een aangeklede
borrel voor onze leden. En... toen werd het mooi weer
en zaten wij gezellig in de witte villa.
Toch hebben wij genoten. En sommige kraamhou
ders vertelden ons direct dat ze volgend jaar graag
weer wilden komen; maar dan vieren wij geen jubile
um en dus geen groot evenement op de Paltz. Veel
dank aan iedereen die heeft meegeholpen!
De foto’s van Hans van der Puijl / Lida Wezenaar

vervolg excursies
============================================
Wij gaan met de bus en de vertrektijd is: 08.15 uur
Wij zijn dan rond 10.45 uur in Beervelde en blijven
daar ruim 5 uur.
Opstapplaats: bij zorgcentrum Molenschot aan de
Dalweg, Soest
Wij zijn rond 18.30 uur weer in Soest.
Kosten van deze excursie zullen rond de € 40,00 zijn;
nu nog niet definitief bekend
============================================
Heeft u belangstelling voor deze tocht, geeft u zich
dan METEEN op. Wij kunnen de dag dan regelen; met
bus en entreetickets.
En … wij hebben minimaal 25 personen nodig om
de tocht door te kunnen laten gaan.

         Gaat u met ons mee?!
 
  Met een excursie of de tuinenreis?
  Geeft u zich dan tijdig op bij één van
  de excursiecommissieleden.
  U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
  Heeft u deze niet ontvangen, belt u ons dan even.
  Ongeveer een week van tevoren krijgt u van ons 
  nog een herinneringsmail waarin ook de
  carpoolkosten worden aangegeven.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  bloemschikdemo                                   een regenachtige dag                        borrel voor leden in de villa
 
  I.v.m. privacy zijn geen foto's met personen geplaatst

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  kraam op de groenmakt                                                                                      kraam tussen de bomen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jubileumfeest                                         op het landgoed                                  kraam op de groenmarkt

 
                 60 JAAR GROEI & BLOEI SOEST / SOESTERBERG 
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WAT ZIJN SOLITAIRE BIJEN?
Naast de groep van sociale bijen, zoals de honing
bij, en de hommels kennen we nog een andere
groep. Het zijn de wilde solitair levende bijen. Solitair
staat voor “eenzaam” of op zichzelf”.
Soorten, zoals de zandbij, leven (zoals de naam al
aangeeft) in de grond. De solitaire bijen die boven
gronds leven, zoals metselbijen en behangersbijen,
verblijven vaak in gaatjes, kieren en spleten in hout,
planten en muren.
Ze houden er dus een geheel andere wijze erop na
dan sociale bijensoorten als hommels en honingbij
en, die een taakverdeling hebben. Net als de honing
bij bestuiven de solitaire bijen heel wat planten en zijn
dus erg nuttig.
Tot zeker september/oktober zijn er nog solitaire bijen
te zien.

FOTOWEDSTRIJD
OPROEP: MAAK EENS FOTO's
                     VAN BIJEN IN JE TUIN!
 
Groei & Bloei Soest(erberg) ontving onderstaand
mailbericht van Jaap / een imker in Soest.
========
Sinds een jaar of 5 ben ik bezig met solitaire bijen in
Soest nadat ik mijn imkersdiploma heb behaald.

Bloemen en bijen kunnen niet zonder elkaar en
daar ben ik mij in gaan verdiepen.
Inmiddels heb ik al prachtige waarnemingen gedaan
door alleen op bepaalde bloemen/planten te gaan
kijken.
Vorig jaar de 1e zeldzame klimopbij gevonden in
Soest, die leeft van de Hedera.
In april de zeldzame bosbesbij herontdekt in Ophees,
die het laatst was geregistreerd in 1927; deze foera
geert op de bosbes.
In juli de 2e waarneming in Soest van de grote wolbij 
in onze bijenoase aan het Boekweitland, deze vliegt
op Gamander (= vaste plant uit de lipbloemenfami
lie).
Ook de 1e waarneming gedaan in Soest van de
Lathyrusbij ook aan het Boekweitland, deze foera
geert op de Lathyrus.
Bij station Soest-Zuid staan een stuk of 100 slangen
kruid-planten; hier vliegt de zeldzame slangenkruidbij 
op en die ik hoop te vinden.
Misschien dat er ergens in Soest een heggenrank
staat en daar vliegt de zeldzame heggenrankbij op.
Kortom, ik probeer de solitaire bijen van Soest op
nieuw in kaart te brengen.

Mijn vraag is of leden van Groei en Bloei af en toe
foto's kunnen maken van solitaire bijen in hun tuin,
zodat we weten wat er in Soest rond vliegt.
========

Beste leden van Groei & Bloei,
Heeft u al mooie foto's van soli
taire bijen kunnen maken??!!
Stuur deze dan uiterlijk 25 sep
tember 2019 per mail naar:
groeienbloeisoest@gmail.com
met vermelding van datum 

waarop en plek/straat waar de foto is gemaakt.

 
Voorwaarden
* Iedere deelnemer mag maximaal twee foto’s
   insturen
* De foto's dienen gemaakt te zijn in SOEST
* De foto's dienen gemaakt te zijn in 2019
* De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto
* De inzender geeft Groei & Bloei d.m.v. inzenden
   toestemming om de foto(’s) op haar website en
   in de Bloeiwzijer te publiceren

Winnaars
* Uit alle ingezonden foto’s selecteert onze jury de
   twee mooiste/beste foto’s
* De winnaars worden persoonlijk op de hoogte
   gesteld via het opgegeven e-mail adres
* De winnaars worden worden beloond met een
   "vlinderhuisje".
Veel goede fotomomenten toegewenst!

 SPREEKWOORDEN
 
  Er zijn veel spreekwoorden met bijen; deze kent
  u vast wel:
  * Bijen in de fruittuin zorgen voor het
     eigenaars-fortuin
  * Ze kwamen als bijen naar de honing
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OPEN DAGEN BOOMGAARD /
KWEKERIJ PALEIS SOESTDIJK
Tegenover het Paleis Soestdijk aan de Amsterdamse
straatweg - tussen de Praamgracht en de Koning
slaan naar de gedenknaald - net over de grens met
de Gemeente Baarn ligt de koninklijke boomgaard
en voormalige kwekerij met kas. Enigszins verstopt
achter dikke beukenhagen.
Deze boomgaard en kwekerij zijn 15 jaar lang ver
waarloosd, maar sinds maart dit jaar mogen zij van
de nieuwe eigenaar van het Paleis worden onderhou
den door Göran Christiansson en Wim Kok.
Het onderhoud vordert. Marieke van Groenendaal uit
Baarn kweekt er nu bloemen.
Eén dag per maand is deze boomgaard/kwekerij
toegankelijk voor publiek. De toegang is gratis.
De eerste open dagen waren op 1e Pinksterdag en
zaterdagmiddag 27 juli (bloemenpracht).
De volgende open dagen zijn:
* zondagmiddag 25 augustus (bloemenpracht)
* zaterdagmiddag 14 september (fruitoogst, plukken
   en proeven)
* zondagmiddag 13 oktober (fruitoogst, plukken en
   proeven).
De openingstijden zijn telkens van 12.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom.

VOOR U GELEZEN ......
VAREND CORSO

Ontdek de magie van het Varend Corso 
op 2 / 3 / 4 augustus 2019!
 
Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugke
rend evenement met prachtige bloemen en planten
en heerlijke groenten in de hoofdrol.
Dit unieke spektakel staat garant voor een heerlijk
dagje uit met familie of vrienden.

De stoet trekt door onder meer het Westland, Schip
luiden, Maassluis, Den Haag, Delft en Vlaardingen.
Drie dagen lang een varend lust voor het oog van de
honderdduizenden toeschouwers die elk jaar op het
corso afkomen.
Meer informatie vindt u op de website varendcorso.nl
=================================================

“SOESTER TUINPODIUM”
NIEUW bij Groei & Bloei Soest/Soesterberg
Het “SOESTER TUINPODIUM”
Dat klinkt muzikaal en dat is het ook!
Wij hebben het idee opgevat om een combinatie
te maken van tuinen en muziek.
Het komt hier op neer:

MUZIEKTUIN
Op zaterdag 21 september zijn er ’s middags drie
tuinen opengesteld. Deze tuinen zijn anderhalf uur te
bezichtigen en in de tuinen wordt een klein concert
of voostelling gegeven van ongeveer een half uur.
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en de
invulling van het programma.
Het eerste optreden is bekend; de overige twee zijn
nog een verrassing.
Het programma is als volgt:

TUINMUZIEK
13.00 uur: tuin fam. Buijtenhuis Albert Cuyplaan 2a.
13.30 - 14.00 uur concert door Pherenike Weenink.
14.30 uur: tuin fam. Van Breukelen van Straelenlaan 7.
15.00 - 15.30 uur optreden van ……
16.00 uur: tuin Mw Geertsema Praamgracht 3.
16.30 - 17.00 concert door….
Noteer 21 september alvast in uw agenda;
het belooft een fantastische middag te worden.
Koffie en een glaasje zullen niet ontbreken!
N.B.: Bij slecht weer wijken wij uit naar 5 oktober;
         alleen als de berichten duidelijk slecht zijn.
         Een klein buitje gaan wij niet uit de weg.
Het definitieve programma zullen wij publiceren op
onze website en in de krant.

WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
AGENDA
AUGUSTUS 2019  
  9 augustus            excursie Pluktuin Stoutenburg
20 augustus            excursie Rijk der 1000 eilanden
 
SEPTEMBER 2019  
18 september          kinderactiviteit Veenweide
21 september          Soester Tuinpodium
 
OKTOBER 2019
12 oktober               excursie Tuindagen Beervelde
15 oktober               cursus Loes Amesz
16 oktober               WORKSHOP herfst
 
NOVEMBER 2019
12 november           cursus Loes Amesz
27 november           WORKSHOP Kransen wikkelen
 
DECEMBER 2019
  4 december           Kerstdemonstratie
16 december           WORKSHOP Kerst
 
JANUARI 2020
14 januari                cursus Loes Amesz       
 
FEBRUARI 2020
11 februari               cursus Loes Amesz
 
MAART 2020
10 maart                  cursus Loes Amesz
 
APRIL 2020  
  7 april                     cursus Loes Amesz
=================================================
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Indien onbestelbaar retour: Middelwijkstraat 22, 3764 CG Soest

LEDENKORTING
Alleen korting (aanbiedingen uitgezonderd) op vertoon van uw ledenpas bij: Tuinadviescentrum
`t Vaarderhoogt Dorresteinweg 72b: Jasmijn Bloemen en Planten Zuidpromenade 9-11; Scholten
Bloemen en Planten Middelwijkstraat 28; DAVO Weteringpad 1; B. Strumpel B.V. Dorresteinweg 72a;
Gommers Wijnhandel F.C. Kuyperstraat 26; Eemland Diervoeders Birkstraat 125a; Ben van der
Linden Burg. Grothestraat 6; Provak Nijverheidsweg 11.

WAAR, BANKREKENING, LEDENADMINISTRATIE 
Cursussen / Workshops / Informatie-avonden
De cursussen / workshops en informatie-avonden worden gehouden in het Desmond Tutucentrum,
Molenstraat 8D - 3764 TG Soest in de ruimte van "De Soester Vogelvrienden" (zij-ingang).      
Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website: www.soest.groei.nl
Bankrekeningnummer NL 34 RABO 035.99.72.942  t.n.v. KMTP te Soest
o.v.v. naam, tel.nummer, wel/geen lid G & B, naam van de cursus, workshop of excursie.
Ledenadministratie
Mw. Willy Verhage   e-mail: willyverhage@tiscali.nl

TROPISCH VLINDERFESTIVAL
De Botanische Tuinen in het Utrecht Science Park zijn
in de zomermaanden het decor van het Tropisch
Vlinderfestival. De tuinen rondom het 19de-eeuwse
Fort Hoofddijk staan dan prachtig in bloei, en ook de
vlinders zullen zich dan weer laten zien.

In de speciaal daarvoor
ingerichte kas kun je
genieten van prachtige
vlinders van over de hele
wereld: uit Midden- en
Zuid-Amerika, Azië, Afrika
en Australië.

De vlinders in de kas worden in eerste instantie van
elders aangevoerd als poppen of cocons, die afkom
stig zijn van zogenaamde vlinderboerderijen overal
ter wereld.
Iedere vlindersoort heeft zijn eigen pop/cocon.
Sommige zijn metallic goud of juist bruin van kleur,
maar bijna alle ‘popsterren’ hebben een bijzondere
vorm.

  T U I N T I P

  LAST van slakken in uw hosta?                             Heeft u ook een Tuintip? 
  Probeer dit eens:                                                    Stuur deze dan naar onze redactie
  Koop een potje knoflookpoeder.                              (groeienbloei@gmail.com)  
  Doe een flink hoeveelheid in uw gieter.                 dan kunnen wij uw tuintip
  Vul de gieter met water en                                     in een volgende bloeiwijzer
  begiet de hosta regelmatig.                                 plaatsen.
  De slakken slaan op de vlucht.
  Daar houden ze niet van !

Van alle aanwezige vlinders hangen informatiekaart
jes in de kas.
Wanneer: dagelijks t/m 3 november 2019
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Waar: Botanische Tuinen Utrecht, Fort Hoofddijk
          Budapestlaan 17 / 3584 CD Utrecht




