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Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

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 tuin-
struinen, 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 
publieks manifes ta ties. Wilt u daarvan 
op de hoogte worden gehouden, 

meld u dan aan op onze site 
www.vaarderhoogt.nl.

Vier seizoenen, Vier seizoenen, 
één tuincentrum!één tuincentrum!

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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COLOFON
Voorzitter
Dhr. Riël Voet tel. 06-20498991
e-mail: rielvoet@kpnmail.nl
Secretaris 
Dhr. Wim Kok tel. 06-53798359
e-mail: WCKok1993@kpnmail.nl
Penningmeester 
Dhr. Marcel Ernst tel. 06-28232069
e-mail: penningmeestergroeienbloeisoest@ziggo.nl
Redactie
Aanleveren kopij:
Mw. Lida Wezenaar tel. 035-5881540
e-mail: groeienbloeisoest@gmail.com
Website: www.soest.groei.nl
Facebook: www.facebook.com/
                    GroeiBloeiSoestSoesterberg

INLEVEREN KOPIJ
Uiterlijk 4 januari 2020 voor de e.v. Bloeiwijzer.
Graag e-mailen naar Lida Wezenaar:
groeienbloeisoest@gmail.com

  Bronvermelding
   Bij het plaatsen van beeldmateriaal 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.
 

  KERSTDEMONSTRATIE
 
  WOENSDAGAVOND 4 DECEMBER
 
  THEATER IDEA

  AANVANG: 19.30 UUR

VOORWOORD
Dit is het jaar van het 60 jarig jubileum Groei & Bloei,
afdeling Soest/Soesterberg.
Ik moet echter ook een aantal andere afdelingen in
het rayon Utrecht feliciteren met hun jubileum.
Amersfoort: 100 jaar, Baarn: 120 en Zeist: 135 jaar.
Proficiat!
Ik denk dat wij dit jaar in het kader van ons jubileum
enorm ons best hebben gedaan om Groei & Bloei op
de kaart te zetten. Zoveel succesvolle activiteiten.
Ik dank in het bijzonder de jubileumcommissie voor
hun inzet bij de organisatie van ons feest op de Paltz
en nieuw, ons Soester Tuinpodium.
Verder natuurlijk mijn dank aan eenieder die zich inzet
voor Groei & Bloei Soest/Soesterberg en deze afdeling
een warm hart toedraagt.
Uiteraard ook mijn dank aan onze sponsors. Zonder
hen zou dit blad niet tot stand kunnen komen.
Wat rest ons nog dit jaar?
Behalve seizoenactiviteiten als bladharken, bloem
bollen zetten en misschien wat snoeiwerk in de tuin?
Misschien nog een workshop meepikken?
In ieder geval kunt u 4 december weer noteren in uw
agenda. Dan vindt in Idea de kerstdemonstratie 
plaats met een fantastisch programma. Ditmaal met
4 studenten van de Floral Acedemy o.l.v. Birgit Davids.
Een aanrader!
Natuurlijk zijn wij voor u al bezig met onze activiteiten-
agenda voor 2020.
Vanaf 7 oktober zijn wij nog beter te volgen met een
vernieuwde website. Hartelijk dank Arie voor alle in
spanningen!
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten bij één van onze
activiteiten.
Riël Voet, uw voorzitter.

INHOUDSOPGAVE 
   3. Voorwoord    
   5. Pluktuin aan de Wieksloot
       Aanrader / Gardenista
   6. Kerstdemonstratie
   7. Terugblik op: Kinderactiviteit /
       Festival (H)Eerlijke Herfst / Soester Tuinpodium
   8. Workshops algemeen
       Workshop Kransen wikkelen / Kerst
   9. vervolg workshop Kerst / Voorjaar
       Fotowedstrijd
 10. Workshops Fruitteelt
       Informatie-avond Dahlia
       Van de excursiecommissie
       Aanmelden Nieuwsflits
 11. Wat, waar, wanneer / Voor u gelezen
       Vrijwilligers gezocht / Nieuwe website
       Nationale tuinweek 2020
 12. Plantjesctie           

NIEUWE LEDEN
Mw. A. TICHELAAR
Mw. J. RIP
Dhr. E.C. de WIND
Mw. M.E. de WOLF
 

 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 
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PLUKTUIN AAN DE WIEKSLOOT
Op een mooie dag in september bezochten wij de
pluktuin van Theo (79) en Gerda (80) Hendriksen aan
de Wieksloterweg O.Z. nummer 5. Theo leidde ons
rond op deze prachtige weelderige plek, waar je voor
een zacht prijsje een bos bloemen kunt plukken of
groente en fruit kunt uitkiezen. En je mag ook de hond
of de katten aaien. Theo: "Ik vraag er niet veel voor,
ik hoef er niet van te leven. De laatste tijd bezoeken
steeds meer moeders met kinderen deze tuin. De
kinderen plukken mee. Dat is een mooie ervaring voor
hen."
Mensen mogen zelf plukken en oogsten en zelf wat
geld in de pot doen als Theo er niet is. Sommige
groenten staan al klaar op tafel. Er zijn ook 24 kippen
voor de eieren.
Het is alweer 50 jaar geleden dat Theo en Gerda hier
kwamen wonen. Theo had er een varkensfokkerij en
deed daarnaast kunstmatige inseminatie (KI) bij
boeren in de wijde omgeving. Ruim 10 jaar geleden
is hij daarmee gestopt en heeft hij de varkensschuren
gesloopt. Daarvoor in de plaats kwamen er geen
schapen, ‘die blèren zo de hele dag’, maar tuinen.
Er kwamen steeds meer bloemen. Het afgelopen
jaar had hij maar liefst ruim 750 dahlia knollen.
Behalve veel soorten kleurige dahlia’s zien wij stokro
zen (‘die krijgen ieder jaar andere kleuren’), zonne
bloemen, lavatera, asters, lampionplanten en nog
veel meer. In het voorjaar zijn er veel sieruien (alliums).
"Die zijn makkelijk te vermeerderen door bollen te
splitsen kort nadat ze uitgebloeid en afgestorven zijn."
In het najaar poot hij ze uit. Wij zien ook bloemen in
oude zinken emmers en melkbussen. En potten met
o.a. begonia’s in oude dakgoten op stenen tegen de
slakken. Wij zien de mooie wonderboomplant en
bandwilgen met gebogen takken voor winterse
bloemstukken.

Groentes zijn er ook volop. Opvallend zijn de vele
soorten pompoenen, courgettes en ook siervruchten.
Wij zien nu sperziebonen, boerenkool, andijvie en
meer. Theo: "De laatste tijd zijn rode bieten erg popu
lair." Zaden bestelt hij bij Jansen Zaden uit Winterswijk.
Groentes die overblijven gaan naar de voedselbank.
Voor de fruitliefhebbers zijn er in het seizoen veel
frambozen en aardbeien. Aardbeiplanten verwijdert
Theo al na 2 jaar. "Ik bestel gekeurde en ziektevrije
aardbeiplanten bij een kweker in Noord Brabant. Je
kunt je aansluiten voor een bestelling in groepsver
band begin augustus. In het najaar verwijder ik de
bloemen, dan stoelen de planten beter uit."

Wij drinken koffie uit kopjes van voormalig Zonneglo
ren. Is het geen zwaar werk zo’n grote tuin op deze
leeftijd? Vrouw Gerda werkte altijd mee, maar i.v.m.
gezondheidsproblemen zit zij nu in een rolstoel.
Spitten doet Theo niet, daarvoor heeft hij twee frees
machines, een 80 cm brede en een smallere. Onkruid
wiedt hij op de knieën met de schrepel.
Hulp blijkt zeker welkom. Wie als vrijwilliger mee
wil helpen in de pluktuin kan zich aan de Wieksloot
melden. Je bent van harte welkom. Het lijkt ons ook
leerzaam, want kennis is volop aanwezig.
O ja, tot slot. Theo vertelde dat hij graag oude jaloe
zieën gebruikt om naambordjes te maken voor de
vele soorten dahliaknollen die hij voor de winter op
slaat in de verwarmde schuur.
Dus wie die over heeft …....
Marry Scheffer en Wim Kok

  AANRADER
  NIET ZONDER ELKAAR

  Dit is de titel van een boek over bloemen en
  insecten, geschreven door Louis Schoonhoven,
  oud-hoogleraar entomologie uit Wageningen.

Met dit boek werd hij winnaar van de
Jan Wolkers prijs. Terecht denken wij.
Zonder insecten zouden vele bloe
men simpelweg niet bestaan. Zij zijn
de motor die de plantenwereld in
stand houdt. Dit boek gaat over de
harde strijd van vele insecten met
verleiding, concurrentie en bedrog.
Maar ook over de handigheidjes
waarmee de plantenwereld bijen,

  vlinders en vele andere insecten aan zich weet
  te binden.
  Een boek dat je in één adem uitleest.
  En waardoor je je tuin weer eens met andere ogen
  bekijkt.
  Nog een boekenbon liggen?
  Gewoon kopen.....
 

GARDENISTA
TUINEVENEMENT GROEI & BLOEI
 
In 2020 zal er weer een Gardenista plaatsvinden in en
rond kasteel Ophemert van 20 t/m 24 mei.
Het team van Gardenista kan bij de organisatie wel
wat extra vrijwillige hulp gebruiken. 
Wil jij helpen om Nederland een stukje duurzamer en
groener te maken? Kom dan het team van Gardenis
ta ondersteunen. Zij zoeken vrijwillige toppers voor
drie verschillende vacatures, elk voor ongeveer één
dag per week (met onkostenvergoeding).
** vacature secretariële ondersteuning
** vacature redactionele ondersteuning
** vacature coördinator duurzaamheid
Belangstellenden kunnen de vacaturetekst opvragen
bij onze secretaris Wim Kok / WCKok1993@kpnmail.nl
of zich melden bij de projectleider van Gardenista:
Frits Hoogers / hoogers@gardenista.nl
=================================================
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                                    KERSTDEMONSTRATIE
 
  De KERSTDEMONSTRATIE Groei & Bloei Soest/Soesterberg wordt gehouden op woensdag 4 december
  in Theater Idea te Soest in samenwerking met Groei & Bloei Baarn en FLORAL ACADEMY.
  Deze kerstdemonstratie zal worden verzorgd door vier studenten van de DFA opleiding van
  Floral Academy o,l.v. Birgit Davids.
  Floral Academy (gevestigd naast veiling Plantion in Ede) is een bloemenvakschool voor volwassenen
  en biedt deeltijd onderwijs in de bloemsierkunst aan. Ze leiden op tot vakbekwaam bloemist
  (bloemstylist);
  met deze opleiding kun je aan de slag als ondernemer of medewerker in de bloemisterij branche.

                         Thema voor deze avond is: KLEUR
  Tijdens de demonstratie worden kerstarrangementen gemaakt, waarbij kleur, sfeer, stijl en vormgeving
  op elkaar aansluiten. Vanzelfsprekend zullen verschillende kleurcombinaties, stijlen en technieken
  gebruikt worden. Er zullen o.a. traditionele kerstkleuren, trendy kerstkleuren, mysterieuze kleuren en
  rustige kleuren worden toegepast. De kleurcontrasten en combinaties worden natuurlijk toegelicht.
  Het belooft een inspirerende kleurrijke avond in kerstsfeer te worden.
  Ook wordt er een 'doe-het-zelf' bloemstuk gedemonstreerd. Wij hopen dat u zo geinspireerd wordt, dat
  u zelf ook aan de slag wilt gaan. Tijdens de avond kunt u een beschrijving van de werkwijze en  materialen-
  lijst (met foto) van dit "DIY" bloemstuk opvragen.
  Deze zal u dan per e-mail worden toegezonden.

  Wilt u ideeën en inspiratie voor mooie kerstcreaties?
  Kom dan naar Idea!
  En wilt u niet zelf uw kerststuk maken?
  Kom dan ook, want de gemaakte "unieke" 
  kerstarrangementen worden verloot onder de
  aanwezigen in de zaal.
  _____________________________________________________
  Plaats: Theater Idea, Willaertstraat 49 te Soest.
  Datum: woensdagavond 4 december 2019
  Entreeprijs: leden € 5,00 / niet leden € 7,00
  Zaal open: 19.00 uur / Aanvang: 19.30 uur
  Aanmelden is niet nodig.
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FESTIVAL (H)EERLIJKE HERFST
Op zaterdag 28 september hebben wij een kraam
bemenst op de Duurzaam Goed Bezig markt aan de
van Weedestraat.
Tijdens ons 60-jarig jubileumfeest in juni hadden wij
de slechtste dag van de zomer op landgoed De Paltz.
Maar het was nu niet veel minder!

 

KINDERACTIVITEIT
Wat was het gezellig!
Woensdag 18 september op de Kinderboerderij.
Lekker in het zonnetje werden de mooiste creaties
vervaardigd door de kinderen. Ze mochten een
vaasje uitzoeken van de picknictafel en dan een
plaatsje zoeken om het met stickers en glitters te
versieren.

Het enthousiasme was groot en de resultaten oogver
blindend. Hoe leuk is het om je moeder of oma te
verrassen met zoiets moois. Er waren zelfs kinderen
waarvan de moeder - uitgerekend die dag - jarig was.
Blije tevreden gezichten van groot en klein.
Wij denken dat het een goede traditie geworden is
om in september een gezellige kinderactiviteit aan
te bieden op de Veenweide.
Dus ..... wat ons betreft: Tot volgend jaar!
Namens alle vrijwilligers,Marry Scheffer
================================================

SOESTER TUINPODIUM
Vol verwachting werd het weerbericht gevolgd in de
week voorafgaand aan ons eerste SOESTER TUINPO
DIUM. Wij haalden opgelucht adem toen wij
zaterdagmorgen 21 september naar buiten keken.
Geweldig nazomerweer met een stralende zon.
Laat onze gasten maar komen!!
De tuin van Steef Buijtenhuis, Albert Cuyplaan 2a, was
opengesteld om 13.00 uur. De toon werd meteen
gezet! Ruim 30 bezoekers bezochten de tuin en geno
ten van een inspirerend fluitconcertje, verzorgd door
Pherenique Weenink.
De volgende tuin die bezocht kon worden, was de
sfeervolle tuin van de familie Van Breukelen, van
Straelenlaan 7. Deze verrassende tuin werd bezocht
door ruim 40  tuin- en muziekliefhebbers. Eerst werd
de gelegenheid geboden om deze smaakvolle en
goed verzorgde tuin te bewonderen.

Ondertussen installeerden Rosamint Faas en haar
gitarist Jens Larsen zich onder de veranda.
Roos zong de sterren van de hemel met haar warme
jazzy stem.
Na een heerlijk uurtje trokken wij richting Praamgracht
3. Daar werden de gasten verwelkomd door Beline
Geertsema. Er was ruim tijd om de tuin, zeg maar
gerust park, te bewonderen. Hier waren bijzondere
tuinornamenten te zien, gemaakt door onze plaats
genote/kunstenares Lyda Dirkse. Beline gaf vooraf
een uitgebreide toelichting rond de geschiedenis en
de aanleg van deze bijzondere tuin. Ondertussen
waren de leden van shantykoor "het Ruime Sop" uit
Bussum gearriveerd. Als afsluiting van deze schitteren
de middag hebben wij intens genoten van een meer
dan enthousiast optreden van het shantykoor.
Wat ons betreft: Voor herhaling vatbaar.
Met SOESTER TUINPODIUM hebben wij onze vereniging
Groei & Bloei op een inspirerende muzikale manier 
laten zien en horen.

 T E R U G B L I K O P
    

 
 
 
Regen en rukwinden teisterden onze kraam en dat
had grote invloed op de klandizie. Wij hadden weer
vaste planten te koop (een mooi sortiment) maar
raakten ze niet allemaal kwijt. Verder mochten wij wel
een nieuw lid opschrijven, dus we stonden er niet
helemaal voor niets. Wij hebben Groei & Bloei weer
onder de aandacht gebracht en dat is ook wat
waard.
================================================
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WORKSHOPS - 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 / 2020
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 buitenmaterialen.
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.
Sandra begeleidt  u van A tot Z.
Deze avond moet vooral gezellig zijn dus:
"koffie met wat lekkers" is dan ook aanwezig.
Bloemschikervaring is geen vereiste;
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 gepland.
Deze keer gaan wij een kerstcreatie maken, die u
zowel binnen als buiten kunt neerzetten/hangen.
Docente voor deze avond is Ingrid
van de Kraats. Ingrid, dochter van
een creatieve vader, woont in een
prachtige boerderij in De Glind (Gel
derland). 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 deze opgemaakt met diver
se kerstgroen en kerstballetjes.

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.
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In de lantaarn staat op mos een ouderwetse weckpot
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; 
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
________________________________________________________

WORKSHOP VOORJAAR
Op 4 maart 2020 wordt onze workshop VOORJAAR
verzorgd door Dinet Kloeze.
Bloemen zijn al jaren haar passie en om van die
passie haar beroep te maken is ze Floor Bloemwerk
gestart. Dinet heeft haar bloemenatelier in IJsselstein
en maakt exclusieve bloemwerken.
En dat is nog niet alles: voor wie zelf aan de slag wil
organiseert ze bloemenworkshops rondom thema’s.
Wat gaan wij maken?
Op een ronde kunststof schaal bevestigen wij een
grillige (seringen)stronk. Deze gebruiken wij als basis
voor een met voorjaarsbloemen en groen opgevuld
kransje. Dit kransje maken wij uiteraard zelf en kunnen
wij op verschillende manieren afwerken. Naast de
stronk zetten wij een aantal “aangeklede”
bloembollen. De bollen kunnen op heel veel verschil
lende manieren aangekleed worden, zodat ieder stuk
een eigen uitstraling gaat krijgen.

Ook kan dit stuk afgewerkt en verfraaid worden met
eitjes, veertjes enzovoort.
Er gaat gewerkt worden met bollen/voorjaarsbloe
men en andere materialen die je helemaal in de
vrolijke voorjaarssfeer gaan brengen.

De foto’s van de stukken dienen als inspiratie want
met de aangeboden materialen en je creativiteit kun
je natuurlijk een eigen invulling geven aan je voor
jaarsstuk.
De foto's zijn een impressie van wat wij gaan maken;
het kan zijn dat deze materialen ten tijde van de
workshop niet meer verkrijgbaar zijn, maar dan zal
een passend alternatief worden aangeboden.
Kijken jullie ook zo uit naar het voorjaar?
Geef je dan op voor deze voorjaarsworkshop!
____________________________________________________
Code W4
Docent: Dinet Kloeze
Kosten: € 35,00 leden / € 39,00 niet-leden
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Datum: woensdagavond 4 maart 2020
Aanmelden: uiterlijk 12 februari 2020
______________________________________________________
   FOTOWEDSTRIJD 
 
  In de Bloeiwijzer van
  augustus hebben wij de
  oproep geplaatst

  MAAK EENS FOTO'S VAN BIJEN IN JE TUIN!

  En dat heeft u gedaan! Maar niet van bijen.
  De jury heeft de foto's bekeken en niet één foto met
  daarop een bij kunnen ontdekken.
  Blijkbaar hebben wij het verschil tussen wespen,
  bijen en hommels niet paraat.
  Het verschil is over het algemeen vrij eenvoudig
  te zien.
  Een wesp heeft bijna altijd een zeer duidelijke
  zwart-gele tekening, is niet behaard en heeft een
  ingesnoerd lijfje.
  Een bij is behaard en heeft wel een taille, maar
  deze is minder goed te zien door de beharing.
  Hommels zijn bolle en harige insecten.
  Dit betekent dat er geen winnaars zijn in deze
  fotowedstrijd.
  Wij danken u voor het inzenden van uw foto's.
  Allemaal weer wat wijzer geworden.
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INFORMATIE-AVOND / WORKSHOP
ALLES OVER DE NU ZO POPULAIRE
DAHLIA

Op woensdagavond 26 februari 2020 hebben wij
de dahliavereniging uit Utrecht bereid gevonden om
ons over het wel en wee van dahlia’s te vertellen.
Deze avond zal bestaan uit een deel theorie met
ondersteuning van een presentatie en een deel
praktijk.

COMMISSIE EXCURSIES EN
INFORMATIE-AVONDEN
Mw. Marry Scheffer 035-6015306
e-mail: marryscheffer0(at)gmail.com
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

VAN DE EXCURSIECOMMISSIE
EXCURSIES 2020

De commissie is druk bezig om leuke excursies te
plannen. In de Bloeiwijzer begin 2020 volgt meer in
formatie.
Ook kijken wij naar een leuke bestemming voor een
meerdaagse tuinenreis.
Misschien een 4-daags reisje naar Engeland, naar
Buckinghamshire waar wij o.a. de Hampton Court
Palace Flower Show kunnen bezoeken? Het is nog
maar een idee.
Zou zo’n reisje u wat lijken, wilt u ons dat voor het eind
van het jaar laten weten. Dan gaan wij verder met
organiseren.
Maar ……. heeft u een ander idee? Laat het ons
weten.

WORKSHOPS FRUIT(TEELT)
Komende winter worden door Göran Christiansson 
op zaterdagmiddagen enkele gratis workshops ge
geven op het gebied van de fruitteelt.
Deze vinden plaats ofwel op de kwekerij/boomgaard
tegenover Paleis Soestdijk (langs de Praamgracht)
ofwel op kinderboerderij de Veenweide aan het Ve
delaarpad.
November: Planten van fruitbomen en notenbomen.
December: Snoeien van fruitbomen.
Januari: Stekken van bessen.
Februari/maart: Enten van fruitbomen.
Raadpleeg www.eetbaarsoest.nl
De exacte datums, tijdstippen en locaties worden op
deze site binnenkort vermeld.
U bent van harte welkom!

‘Foto Eiko.nl’

  Voor dit laatste deel wordt de deelnemers
  gevraagd om ongeveer 6/8 weken van tevoren
  (dus rond half januari) een dahliaknol te planten
  in een grote pot. Zet deze op de vensterbank
  en neem hem op de avond mee.

 NIEUWSFLITS
  is de digitale nieuwsbrief van onze afdeling.
  Hiermee houden wij onze leden maandelijks op de
  hoogte van de komende activiteiten.
  Via onze website www.soest.groei.nl
  onder de knop ''Diversen'' kunt u zich aanmelden.
  Ook niet-leden kunnen zich gratis aanmelden voor  
  de Nieuwsflits.

Aan de hand van deze knollen, in meestal verschil
lende stadia, wordt het praktische deel gegeven.
Deelnemers kunnen dan nog op tijd aan de slag met
wat ze die avond geleerd hebben.
Deelnemers krijgen achteraf via de mail het boekje
“Zelf Dahlia’s Kweken” toegezonden.
Het belooft een leuke en leerzame avond te worden,
dus kom en neem uw vriendin/vriend gezellig mee!
_________________________________________________________
De informatie-avond vindt plaats in gebouw "Vogel
zang" in het Desmond Tutucentrum, Molenstraat 8D.
Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan de van
Goyenlaan (tussen huisnummers 149 en 151).
Toegang is gratis voor onze leden; voor niet-leden
zijn de kosten € 2,00.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur
Bent u van plan om te komen, geeft u zich dan wel
even op bij commissie informatie-avonden en
excursies. Bij te weinig aanmeldingen kan deze
informatie-avond helaas niet door gaan.
_______________________________________________________
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WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
 

AGENDA
 
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
26 februari               Info-avond/workshop DAHLIA
 
MAART 2020
  4 maart                  workshop VOORJAAR
10 maart                  cursus Loes Amesz
 
APRIL 2020  
  7 april                     cursus Loes Amesz
14 april                     Algemene Ledenvergadering

=================================================

  "Zonder vrijwilligers
                      kan een vereniging niet bestaan”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Onze afdeling draait dankzij de inzet van leden,
   die actief zijn in de diverse commissies.
   Met elkaar zorgen wij ervoor dat wij ieder jaar weer
   een aantrekkelijk (activiteiten)programma kunnen
   aanbieden.
   Onderstaand vindt u de activiteiten
   waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken.
  
   1. PR-ledenwerving
   2 .PR-publiciteit
   3. Back-up en ondersteuning webmaster /
       redactie Bloeiwijzer
  
   U kunt zich aanmelden via e-mail:
   info(@soest.groei.nl of vrijblijvend bellen met
   één van onze bestuursleden.Ook voor vragen
   over de betreffende vacatures kunt u hier terecht.
  
   Het zou fijn zijn als wij een aantal nieuwe
   commissieleden mogen begroeten.

VOOR U GELEZEN
** Warme Witte Winter Weken
Van donderdag 21 november tot en met maandag
23 december is het een drukte van jewelste in Soest.
Massa’s mensen zijn op weg naar
   hét familie winter-evenement voor jong en oud
Het enorme terrein van ’t Vaarderhoogt is uitgeruimd
om plaats te maken voor een prachtig, nostalgisch
winkeldorp in Anton Pieck stijl. Compleet met plein,
kerk, fontein, molen en rijen bontgekleurde winkeltjes.

** Winterfair Garderen
Op 28/29/30 november én op 4/5/6/7 december
2019 is de Beeldentuin in Garderen, waar ook ieder
jaar ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn plaatsvindt, om
getoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor.
Geheel in Dickensstijl wordt de jaarlijkse Winterfair
Garderen gehouden. Winterse decoraties, versnape
ringen en koren zorgen voor een sprookjesachtige
sfeer. Kom naar Garderen en laat je verrassen.
De Beeldentuin / Oude Barnevelderweg 5 / Garderen
 
** Kerstfair Huis Doorn
Vier dagen lang heerlijk kerstshoppen en inspiratie
opdoen voor de feestdagen bij ruim 90 stands in de
lanen van Huis Doorn! Ga zeker ook even ‘gluren bij
de buren’. Want in Huis Doorn zijn de tafels zo feeste
lijk gedekt dat het lijkt alsof de Keizer met zijn gevolg
elk moment kan arriveren.
Brocante & vintage, delicatessen, tuinhaarden &
BBQ’s, interieur accessoires, outdoor boots, winterse
wollen fashion, sjaals & tassen, goud & edelsmeden,
kunstenaars en nog veel meer….
Kortom héérlijk kerstshoppen en inspiratie opdoen in
‘the most wonderful time of the year’
Locatie Huis Doorn / Langbroekerweg in Doorn    
Van 12 december 2019 tot 15 december 2019
 

NATIONALE TUINWEEK 2020
In 2020 vindt de Nationale Tuinweek plaats van
13 t/m 21 juni!
Met op 20 en 21 juni het Open Tuinen Weekend.

Thema voor de Tuinweek van 2020:
               DE EETBARE TUIN
Daarbij hoef je niet meteen te denken aan een hele
moestuin, want je kunt ook heel goed in je 'gewone'
tuin allerlei eetbaars zetten. Denk aan fruit en kruiden.
Bessenstruiken, (kleine) fruitbomen bijvoorbeeld. Of
wat dacht je van aardbeien in een pot of een vijg? 
Dat is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook vogels en
andere dieren kun je ervan laten genieten.

  NIEUWE WEBSITE
  Onze vernieuwde website is per
  7 oktober in de lucht! 
  Dat heeft u natuurlijk al gezien. 
  NOG NIET GEZIEN?
  Ga dan naar www.soest.groei.nl
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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

           PLANTJESACTIE 2020
    Ook in het komende voorjaar willen wij de
    plantjesactie weer uitvoeren.
    Evenals vorig jaar kan er tevoren niet besteld
    worden. Wij zoeken weer een leuk sortiment
    en daar kunt u dan begin april 2020 uit kopen.
    En.... als u wensen heeft (bijv. een succes-
    nummer herhalen) dan horen wij dat graag.
    Mail dan naar steven@buijtenhuis.com.
 

         
 
   Groei & Bloei Soest(erberg)     

   wenst alle leden
  
   Prettige Kerstdagen en
 
   een Gelukkig Nieuwjaar      
 




