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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 beelmateriaal houden wij
  in de gaten of dit auteursrechtelijk beschermd is.
  Mocht u onverhoopt rechten doen gelden op
  geplaatst beeldmateriaal, dan vragen wij u
  contact met ons op te nemen.
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VOORWOORD
Voor u ligt de Bloeiwijzer.
Ditmaal een decembernummer. Normaliter had u
deze in augustus op de mat gekregen. Maar wat is
vandaag de dag normaal? Inmiddels zijn wij toch in
een tweede gedeeltelijke lockdown beland.
Wij kunnen er lang over praten.
Ik hoop alleen dat persoonlijk
leed met betreking tot dit virus u
bespaard is gebleven.
Uw bestuur is het afgelopen
jaar doorgegaan met vergaderen, merendeels via
beeldbellen.
Er is gekeken naar mogelijkheden om alsnog tot uit
voering van geplande activiteiten te komen en er is
gezocht naar alternatieve activiteiten om toch
contact te hebben met onze leden.
Helaas gooide corona wederom roet in het eten en
is nagenoeg alles afgelast.
Groei & Bloei - afdeling Soest - is een gezonde en
grote afdeling. Jaarlijks vindt er verloop plaats van
leden. Een afname in ledental wordt doorgaans ge
compenseerd door de werving van nieuwe leden.
Dit jaar is er door het wegvallen van ons programma
geen acquisitie geweest.
Wij vragen onze leden daarom om ons te blijven

steunen en wij danken u hier
voor hartelijk.
De bloeiwijzer wordt merendeels
gefinancierd door onze trouwe
sponsors. Zonder hun financiële
steun zou dit blad niet op deze

wijze kunnen worden uitgebracht. In de wetenschap
dat het voor ondernemers ook zware tijden zijn,
danken wij hun voor het gestelde vertrouwen en steun
aan onze vereniging.
Tot slot dank ik iedereen van het bestuur en de
commissies voor hun onovertroffen positieve inzet in
deze moeilijke tijden van het verenigingsleven.
Deze woorden zijn in het bijzonder voor de redactie
van de Bloeiwijzer.
Ik hoop oprecht u snel te mogen zien bij onze eerst
mogelijke aankomende activiteit.
Uw voorzitter, Riël Voet

NIEUWE LEDEN WELKOM!!
Mw. R.P. Barendsma
Mw. J. Rip
Mw. A.. Huigen-Hoefnagel
Mw. G.M.de Leew
Mw. B. van Daatselaar
Mw. E.M.H. van Eijndhoven
Mw. E.A.F.M.B. Alemade-Corvers
Dhr. K.H. Vegter

VOORAANKONDIGING
             PLANTJESACTIE 2021       
Ook in het komend voorjaar willen wij de plantjes-
actie weer uitvoeren.

Evenals vorige jaren kan er vooraf niet
besteld worden. Wij hebben een leuk
sortiment uitgezocht en besteld.
Op 10 april 2021 is de voorjaarsmarkt
van Groei & Bloei Baarn en Soest
gepland, waar gekocht kan worden.
Zet deze datum alvast in uw agenda!
De markt is op het erf van Harm-Jan
Luth aan de Jachthuislaan 68.

 
              Wij hopen u daar weer te zien!

 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.
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Een Zadenbieb in Soest 
Dankzij initiatiefneemster Marjolein Hasenbos heeft Soest in de bibliotheek van Idea aan de Willaertstraat 49
nu ook een Zadenbieb. Daar kun je zaden van bloemen, kruiden of groenten schenken of lenen.
Van mensen, door mensen, voor mensen; samen duurzaam bezig zijn voor meer biodiversiteit.
Inmiddels is er een Facebookpagina Zadenbieb Idea Soest, met filmpjes en foto’s.
Ook op de website www.ideacultuur.nl/zadenbieb vind je meer informatie.

Hoe werkt de Zadenbieb?
Het lidmaatschap van de Zadenbieb is gratis en het uitlenen gaat op basis van vertrouwen.
Lid worden
Meld je gratis aan door een registratieformulier in te vullen. Dat vind je bij de Zadenbieb in de Bibliotheek van
Idea in Soest. Of je stuurt een email met onderwerp “ Zadenbieb” naar Soest@ideacultuur.nl , voorzien van
je naam.                              
Zaden lenen
a. Kies zaden uit en vul in het logboek van de Zaden-
     bieb de datum, je voornaam en de eerste letter van
    je achternaam in.
    Verder welke zaden je brengt of leent. Ieder lid mag
    maximaal drie zakjes per maand lenen.
b. Zaai de zaden in je tuin of op je balkon.
    Gebruik geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen.
c. Laat de mooist (sterkste) plant staan.
    Oogst de zaden na de bloei.
d. Breng een deel van de zaden terug naar de
    Zadenbieb (zodat de Zadenbieb kan blijven
    voortbestaan) en houd een deel voor jezelf.
Zaden brengen
Doe de zaden in een (eigen) zakje of potje en vermeld daarop de Nederlandse naam en het jaar van de
zadenoogst. Lever het zakje in bij de Bibliotheek in Soest en noteer de gegevens in het logboek.

Op deze manier steunen alle tuinliefhebbers in Soest en omgeving elkaar.
Vind je het leuk om te komen helpen met zakjes maken, ordenen etc. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Aanmelden bij Marjolein Hasenbos: MHasenbos@ideacultuur.nl / tel. 06 11528570.

Aanloop naar kerstdagen in het
bos.
Eén van onze bestuursleden schrijft:
De donkere dagen richting de kerst vragen om
extra licht en zeker in het donkere bos.
Met in het achterhoofd dat de jaarlijkse kerstviering
met de familie niet zo uitgebreid kan zijn wegens
corona werd het idee geboren om de gezelligheid
naar ons toe te halen en wel in de vorm van meer
lichtversieringen in de tuin en aan het huis.

Kerst voorpret door vele websites afstruinen naar
nieuwe verlichting.

_______________________________________________________________________________________

IJspegels aan het huis, een rendier voor in de tuin en
olielampen aan de schuur.
Het rendier mocht meteen vanuit de doos de tuin in.
Vrienden van de kinderen vonden het rendier erg
cool. Goede keuze dus.
Het versieren van de tuin en het huis gaat in delen.
Om in november al sneeuwvlokken en sneeuwman
nen te projecteren op het huis is een beetje vroeg.
Om de Nordmann buiten te voorzien van verlichting
ook. Maar de guirlandes aan de poort dan.
Mogen die al? Het ziet er zo gezellig uit.
Intussen wel bij opa en oma de kerstverlichting mon
teren in de spar in de achtertuin. Dat wiebelen op de
trap vindt opa niet zo fijn en heeft dit aan mij uitbe
steed. De kerstboom binnen kunnen ze zelf.
Zo nu thuis verder de terraspotten versjouwen naar
de kas voor de echte winter en een extra plank
plaatsen op het hek bij de geiten. Want als een echte
Houdini was er één ontsnapt. Slechts aangemoedigd
met de woorden: oei oei oei, klom de geit weer snel
tussen de planken terug naar het weiland.
De tijd gaat nu snel. De kerstdagen komen er al aan,
de laatste lichtversieringen zijn aangebracht.
Nu volop genieten met elkaar en wellicht een witte
kerst voor het idyllische plaatje.

Fijne feestdagen gewenst.

5



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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Een virtuele rondleiding door
musea
Door de vele maatregelen van het kabinet om de
spreiding van het virus verder te voorkomen wordt
iedereen opgeroepen om vooral thuis te blijven.
Gelukkig zijn vele musea erg innovatief geweest
en kun je een aantal wereldberoemde kunstwerken
nu ook virtueel bezoeken.
Google Arts & Culture, het kunstproject van Google,
heeft samengewerkt met meer dan vijfhonderd
musea wereldwijd, waaronder het Parijse Louvre,
het Amsterdamse Rijksmuseum, het Guggenheim

Museum in New York en
het Van Gogh Museum in
Amsterdam. Het Google
Arts & Culture Project is een
online compilatie van
kunstwerken uit musea
over de hele wereld.

Neem een kijkje op deze website; zo kun je vanuit de
luie stoel exposities en kunstwerken bewonderen.
Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de zestien
rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een
overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis
met onder andere werken van 17e-eeuwse Neder
landse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals.
Het Van Gogh Museum heeft de grootste collectie
kunstwerken van Vincent van Gogh. Via een virtuele
tour ga je langs ‘De Zonnebloemen’, ‘Amandelbloe
sem’ en ‘De Aardappeleters’.
Het Hilversum Museum richt zich op mediakunst,
mediacultuur en fotografie. Via de website
www.museumhilversum.nl kun je wandelen door de
expositie Zilveren Camera 2019.
Dit is een Nederlandse journalistieke fotografiewed
strijd. De expositie toont foto’s uit verschillende cate
gorieën, van nieuws en documentair tot politiek en
entertainment.

Nieuws over de kwekerij / boom
gaard tegenover Paleis Soestdijk
Vrijwilligers hebben de kwekerij/boomgaard van het
Paleis, die jaren was verwaarloosd, sinds maart vorig
jaar al aardig opgeknapt. Er is geschoond, gesnoeid,
ontgonnen en er zijn veel extra fruitbomen, notenbo
men en bessen geplant. De heestertuin is opgeknapt.
Er is ook een bloemenpluktuin (annex moestuin) van
ongeveer 350 m2 en een grote kas. Marieke uit Baarn
onderhield dit, maar zij moet hiermee stoppen i.v.m.
ander werk. Wij hebben al enkele nieuwe vrijwilligers
hiervoor gevonden, die dit willen coördineren.
Er kunnen zich nog enkele liefhebbers melden.
Heb je interesse, stuur dan een email naar mij:
WCKok1993@kpnmail.nl.
 

Oproep tweedehands tuinspullen
Voor de kwekerij/boomgaard kunnen de vrijwilligers
veel oude materialen (her)gebruiken.  Wij zijn dol op
bijvoorbeeld tuingereedschap, kruiwagens, water
slangen, kratten/kweekbakken etc.
Heeft u oude spullen over?
Meld dit dan aan: WCKok1993@kpnmail.nl.
 
Door corona zijn activiteiten onzeker. Wijj willen deze
winter op een of twee zaterdagen een (gratis)
workshop/meewerkdag fruitbomen snoeien
organiseren.
Als dit in december niet lukt, dan wellicht in januari.
Kijk op www.EetbaarSoest.nl voor de datums;
daar kun je je aanmelden.
 
Hulsttakken met bessen halen
In de kwekerij/boomgaard staat een lange rij met
oude goed besdragende hulststruiken. Hulsttakken
werden vanouds voor de Kerstdagen voor versiering
in het Paleis gesneden.

Op zaterdagmiddag 12 en
                                       zaterdagmiddag 19 december 
kunt u van 13.00 tot 15.30 uur een bos koninklijke
hulsttakken knippen of afhalen voor € 3,00 per bos.
De opbrengst gaat in de pot voor het beheer van de
kwekerij/boomgaard.
Ook zijn er dan voor € 15,00 zelf geënte appel- en
perenbomen te koop uit de volle grond. Er zijn meer
dere rassen.
De kwekerij/boomgaard bevindt zich recht tegenover
het Paleis naast de Praamgracht.
U bent van harte welkom.
Wim Kok

Hilversum museum / fotograaf Bart Hendrix

De exposities 'Circle of Life' kan nog steeds bewon
derd worden vanuit je eigen woonkamer met een
virtuele tour. Wandel langs het werk van Lieve Blanc
quaert en luister naar Lieve.
Je kunt ook virtueel naar ‘De Achterkant van
Hilversum’ kijken. De fotografen Jill Noteboom, Sanne
Derks en Erik Borst tonen in een groepstentoonstelling
een veelzijdig beeld van de coronacrisis en de impact
hiervan op Hilversum.
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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 

 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
 

WOORDZOEKER KERST
 

WEET U
   DE OPLOSSING?
 
Stuur uw antwoord uiterlijk
10 januari 2021 aan

Mw. Boukje Schuurmans/email:
boukje.schuurmans-t@kpnmail.nl

Voor de gelukkige winnaar hebben wij een mooie
prijs:
een donkergroene vogelvoedertriangel met zinken
dakje en ophanghaakje met ruimte voor 4 vetbollen.

Uiterlijk 15 januari nemen wij contact op met de
prijswinnaar.

 
amaryllis
december
dennengroen
diner
engel
gerbera
gezellig
groeienbloei
helleborus
hulst
kaarsen
kerstbal
kerstboom
krans
krokus
lichtjes
samen
sneeuwklokje
ster
toverhazelaar
winterjasmijn

____________________________________________________________________________
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Kerst in coronatijd.....
Kerst zal door corona heel anders zijn.
Gezellig samen tafelen met familie en vrienden is
opeens niet meer zo vanzelfsprekend.
Hoe moet dat met de kerst? Als de regels zo streng
blijven, mogen wij thuis een beperkt aantal gasten
ontvangen. Ook zullen veel kerstmarkten en andere
evenementen afgelast worden.
Laten wij volop genieten van wat er wél kan!

Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om kerst
ook tijdens corona onvergetelijk te maken.
Maak het in huis gezellig en warm.
Creëer een sfeervol interieur, zélfs met een Kerst zon
der kerstboom.
* Kerstballen aan een tak
   De kerstballen hangen dit jaar dan niet in de boom,
   maar wist je dat dit ook leuk staat aan een tak?
   Die tak kan je gewoon in een grote pot zetten.
   Wat lichtjes om te tak wikkelen, en binnen no time
   ben je kerst ready!
* Maak je eigen kerstkrans
   Een kersttak of kerstkrans geeft altijd dat extra
   beetje kerst gevoel! Hang deze aan de voordeur,
   de deur naar de woonkamer of tegen de wand!
   Leuk om te maken!
* Kaarsen
   Kaarsen, kaarsen, kaarsen, kaarsen en nog
   meer kaarsen! Zo sfeervol!
* Wees creatief!
   Laat je creativiteit de vrije loop. Wat dacht je van
   alle kerstkaarten ophangen in de vorm van een
   kerstboom?
   Of hang al je kerstkaarten in de kerstboom.
Ga een kerstwandeling maken
Samen gezellig de natuur in, dat is ook een optie als
je kerst samen wilt vieren in 2020.
Kies een mooi bos uit, neem allemaal je eigen koffie,
chocolademelk of lunch mee en geniet van een fijne
middag samen! Een mooi stuk bos, een heidevlakte,
het park of dat ene mooie polderweggetje in de buurt
is het enige dat je nodig hebt.
Organiseer een leuke kerst-activiteit
* Kijk een leuke kerstfilm; tenslotte onmisbaar in de
   kerstvakantie.
* Speel met elkaar een leuk bordspel. Je bent dan op
   een leuke manier actief met elkaar bezig.
   Denk eens aan ouderwets Ganzenbord/Monopoly,
   maar er zijn natuurlijk ook allerlei nieuwe spellen die
   je met elkaar kunt spelen!
* Digitaal kerstdiner of borrel
   Inmiddels behoort deze oplossing al tot de
   klassiekers: samen videobellen.
   Het lijkt ons de minst gezellige manier van kerst
   vieren, maar voor 1 jaar kunnen wij er wel mee leven
   toch…
Hoe wij kerstmis dit jaar ook zullen vieren.
Het allerbelangrijkste is dat wij gezond blijven.

THUIS KERST SCHIKKEN
Natuurlijk willen wij deze decembermaand de kerst
sfeer in huis halen. Alleen worden er nu geen kerst
workshops georganiseerd. Dan maar de workshop
naar huis toehalen. Hier volgen een aantal tips:
Op Facebook vind je de nodige groepen. Er is een
groep met de naam : Workshops bloemschikken.
Naast foto’s staan er ook filmpjes tussen met de no
dige informatie.
Pinterest is ook een plek waar je enorm veel inspiratie
kunt opdoen.
Demonstratievideo's / Doe-avonden bij u thuis
Een extra service van 't Vaarderhoogt voor u en voor
al die anderen die zo graag meededen aan een van
de populaire Doe-avonden. Omdat dat door de
omstandigheden niet mag, brengen zij de Doe-avon
den gewoon bij u thuis, door middel van deze demon
stratievideo's. Vindt u het leuk om, wellicht samen met
anderen (denk aan het maximum aantal) thuis aan
de slag te gaan, bekijk dan de demonstraties van Elsa
op de website van 't Vaarderhoogt. Er worden steeds
nieuwe demonstratiefilms gepubliceerd.
Alvast veel Doe-plezier toegewenst.

Kerstster met een toef van kerstgroen
Wat heb je nodig?
Metalen ster
Mooi lint
Binddraad
Kerstgroen
Kleine kerstballetjes
Tangetje & schaar
Maak een toefje van kerstgroen: bijv. conifeer, pinus,
eucalyptus.Bind de takjes aan elkaar vast met een
stuk stevig groen binddraad.
Bevestig een lang stuk lint aan de ster, zodat je hem
straks kunt ophangen. Maak het toefje kerstgroen met
binddraad vast aan de ster.( Kleine) kerstballetjes
aan de toef vastmaken of aan
de ster zelf. Natuurlijk kun je ook andere kerst-deco
ratie-materialen toevoegen.
Heel eenvoudig, maar oh zo sfeervol.

 KERSTSTER met kerstgroen   DIY
 
  Wat heb je nodig?
  Metalen ster
  Mooi lint
  Binddraad
  Kerstgroen
  Kleine kerstballetjes
  Tangetje & schaar

  Maak een toefje van kerstgroen: bijv. conifeer,
  pinus, eucalyptus.
  Bind de takjes aan elkaar vast met een stuk stevig
  groen binddraad.
  Bevestig een lang stuk lint aan de ster, zodat je
  deze straks kunt ophangen.
  Maak het toefje kerstgroen met binddraad vast aan
  de ster.
  (Kleine) kerstballetjes aan de toef vastmaken of
  aan de ster zelf.
  Natuurlijk kun je ook andere kerst-decoratie-
  materialen toevoegen.
  Hang de ster aan de muur/kast of voor je raam.
  Heel eenvoudig, maar oh zo sfeervol.
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   KERSTDINER 2020
  
    Mogelijkheden voor een kerstdiner THUIS
* Kerst Afhaalmenu 2020
    Liever de supermarkt vermijden met de kerst? Geen tijd/zin om zelf te koken?
    GEEN PROBLEEM!
    Geniet dan van een culinair Kerst afhaalmenu 2020.
    Lekker, snel en makkelijk te bereiden in uw eigen keuken.

* Kerst catering 2020
    De restaurantkeuken in uw huis.
    Veel cateraars bieden totale verzorging aan.
    De kok en evt. bediening komen uw kerstdiner bij u thuis verzorgen.

* ALS EEN ECHTE KOK (SAMEN) THUIS ACHTER HET FORNUIS
    Zoek lekkere recepten uit. / Haal de boodschappen tijdig in huis.
    Ga samen lekker aan de slag!     
 
    Gerechten uit het receptenboek van de redactie.                                                        
                                                                                                                                                                         
 KERSTRECEPTEN
Doperwt-saliesoep met bacon
Ingrediënten 4 personen
 
1 eetlepel olie
2 sjalotjes (gesnipperd)
5 plakken bacon (in stukjes) of
         5 plakken ontbijtspek (in stukjes)
5 takjes salie (fijngehakt) of
1 theelepel gedroogde salie
500 gram diepvriesdoperwten
500 milliliter kippenbouillon
100 milliliter crème fraîche
________________________________________________________

Bereiden
Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin de sjalot.
Voeg de bacon en salieblaadjes toe, houd een
beetje salie apart om te garneren, en bak 1 minuut
mee.
Voeg de doperwten en bouillon toe en kook in circa
5 minuten gaar.
Neem de pan van de warmtebron en pureer de soep
met een staafmixer. Breng op smaak met zout en
peper.
Serveer de soep met een lepel crème fraîche en
garneer met wat salie.
________________________________________________________

Latkes met zalm
Ingrediënten 16 stuks
 
500 g iets kruimige aardappelen
2 middelgrote uien
2 el tarwebloem
4 el panko
2 middelgrote eieren
7 g verse dille
6 g verse bieslook
2 tl mierikswortel
125 g crème fraîche
6 el arachideolie
100 g gerookte zalm / 5 g wilde zalmeitjes in pot

Bereiden
Boen de aardappelen schoon en rasp samen met de
uien grof. Doe in het midden van een schone thee
doek en wring er zo veel mogelijk vocht uit. Doe in een
ruime kom. Meng de bloem, panko en eieren erdoor
en breng op smaak met peper en zout.
Houd een paar takjes dille achter voor garnering en
snijd de rest samen met de bieslook fijn. Meng samen
met de mierikswortel door de crème fraîche. Breng op
smaak met peper.
Maak bergjes van het aardappelmengsel. Verhit 3 el
olie (per 8 latkes) in een grote koekenpan en bak de
latkes in ca. 6 min. op middelhoog tot hoog vuur
goudgeel en gaar. Druk plat nadat je ze in de pan
hebt gedaan. Keer halverwege. Laat uitlekken op
keukenpapier. Houd warm onder aluminiumfolie. En
bak zo ook de rest van de latkes.
Verdeel de latkes over een grote schaal met de krui
dencrème fraîche, zalm en zalmeitjes. Garneer met
de achtergehouden dille.
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WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
AGENDA

DECEMBER 2020

12 december   Paleisboomgaard
19 december   Paleisboomgaard
 
APRIL 2021
 
08 april              Algemene LedenVergadering
10 april              PLANTJESMARKT

KERSTACTIVITEITEN IN DE REGIO
Vaarderhoogt KERSTSHOW 2020
Het nationaal bekende evenement "De Warme Witte
Winter Weken" is dit jaar niet mogelijk. Daarvoor in de
plaats hebben zij de winkel uitgebreid, onder de
buitenoverkapping en in de daaraan aansluitende
showtent. U heeft volop de ruimte om afstand van
elkaar te kunnen houden. Vanaf zondag 1 novem
ber dagelijks De Vaarderhoogt kerstshow.
De kersthow is buitengewoon sfeervol. Er zijn talloze
themakamers, u ziet zeer fraaie decorwerken en het
aanbod om thuis een mooie kerst in te richten is
overweldigend.

WEG VAN HET LICHT
Rond Kerst 2020 wordt voor het 25ste achtereenvol
gende jaar de kerststallenroute in Baarn georgani
seerd. In zo'n 200 Baarnse tuinen staan kerststallen,
die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De kerst
stallenroute kent een grote variatie: stallen, schilderij
en, kinderkerststallen, wandkleden, etcetera.
Ook 's avonds zijn de stallen goed te bezichtigen.
De stallen staan in elk geval van 18 december 2020
tot en met 6 januari 2021. De routebeschrijving is via
de website www.wegvanhetlicht.nl te downloaden.
De route is in totaal ongeveer vier kilometer.

TROTS KERST SPECIAL 
De prachtige en rustieke omgeving van Kasteel
Groeneveld zorgt ieder jaar voor een sprookjesachtig
effect op de Trots Kerst Special, waarvan dit jaar de
zesde editie wordt gehouden.
Toegang en parkeren is gratis.Wanneer?
zaterdag 19 december 2020 / 10.00 - 18.00 uur
zondag 20 december 2020 / 10.00 - 18.00 uur

 
   De onzekere omstandigheden rondom Corona hebben het bestuur van Groei & Bloei Soest
   en Soesterberg doen besluiten voorlopig geen "binnen" en "buiten" activiteiten te organiseren.
   De gezondheid van onze vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze activiteiten staat voorop.

   Ontzettend jammer, maar gezondheid gaat voor!
  
   Wij zullen ons uiterste best doen onze website up-to-date te houden,
 

                           www.soest.groei.nl
  
   zodat u daar altijd de meest actuele informatie kunt vinden over het wel/niet doorgaan
   van een van onze activiteiten.
 

VOOR U GELEZEN ......

Kerststukjes voor het goede doel
Veel activiteiten van Groei & Bloei Soest(erberg)
konden dit jaar helaas niet doorgaan.
Toch is er een activiteit te melden die wel doorgaat.
Dat is de "Kerststukjes-actie" van een aantal
enthousiastelingen die jaarlijks de mooiste creaties
vervaardigen in de Deel van huize Ambergen op de
hoek Ferdinand Huycklaan / Kerkdwarsstraat.
Iedereen is welkom om op 18 en 19 december een
kijkje te komen nemen vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur.
In verband met corona laten zij dit jaar niet meer dan
3 mensen binnen.
Er wordt voornamelijk op bestelling gewerkt. Het is ook
mogelijk zelf een schaal of krans mee te brengen. Ze
maken prachtige stukken voor op tafel of kransen aan
de deur, met of zonder lampjes.
De opbrengst gaat elk jaar naar een kleinschalig
goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting
Jeugddorp De Glind in Barneveld, waar uit huis
geplaatste jongeren worden opgevangen.
Men bouwt daar zgn. Tiny Houses, waar jongeren
kunnen leren zelfstandig te wonen.
Elk jaar doet de werkgroep een oproep aan sympa
thisanten om in hun tuin te kijken of ze niet wat
snoeimateriaal kunnen leveren. Zo hebben ze drin
gend behoefte aan bonte hulst, skimmia, pieris, vibur
nums, coniferen groen en bloemkoolgroen (Thuja
Smaragd). U kunt uw snoeimateriaal aanleveren
vanaf maandag 14 december. Dan staat op de inrit
aan de Kerkdwarsstraat een aanhanger klaar waar
het materiaal in gedeponeerd kan worden.
Meer weten? Bel dan met Marry Scheffer : 035 6015306
of 06 51649987
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Middelwijkstraat 22, 3764 CG Soest

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

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.

  Algemene Ledenvergadering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen jaar heeft er geen Algemene Leden
vergadering (ALV) plaatsgevonden. Deze werd in
april gecanceld i.v.m. het corona-virus.
Ook later dit jaar bleek het niet verantwoord om een
ALV te organiseren.
Het Sociaal jaarverslag 2019 kunt u lezen op onze
website (onder “Over ons”).
Leden kunnen desgewenst de financiële jaarstukken
van 2019 per email opvragen bij onze penningmees
ter (penningmeestergroeienbloeisoest@ziggo.nl).
Daarop mag u ook al reageren.
Wij hadden het plan opgevat om in januari een ALV
voor 2019 en 2020 te houden in combinatie met een
nieuwjaarsreceptie, maar ook dit blijkt door corona
niet haalbaar.
Wij hebben de ALV nu gepland op donderdagavond
8 april 2021. De locatie wordt nog vastgesteld.
Het betreft dan een terugblik op 2019 en 2020 met het
vaststellen van de jaarstukken en een vooruitblik.
Wij zorgen aansluitend aan de ALV voor een leuke
presentatie over een interessant thema.
Het bestuur hoopt zoveel mogelijk leden weer eens te
ontmoeten.

Honderd Jaar Imkeren in Eemland 
Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van
de bijenhoudersvereniging Eemkwartier is een boek
samengesteld met als titel Honderd Jaar Imkeren in
Eemland. Het rijk geïllustreerde boek telt 130 pagina’s
vol met verhalen over de historie van Eemkwartier en
haar imkers.
Dit boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Het is een boek over drie
generaties imkers, over de
vele veranderingen die
zich in de imkerij voltrokken
zoals de veranderde mo
tieven om bijen te gaan
houden.

Naast het wel en wee van de bijenhoudersvereniging,
is het vooral een boek met verhalen van en over oude
en jonge imkers.




