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VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

Allereerst wil ik u, namens het voltallig bestuur, nog
allemaal een gezond en gelukkig en een groen 2020
toewensen. Dat laatste zal aan ons niet liggen.
Wij hebben dit jaar weer een mooi programma. Infor
matie hierover kunt u hier en op onze website vinden.
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog steeds geen
winter. Ik zag nog bijen vliegen. Temperaturen boven
de 10 graden. Onlangs passeerde een verwarde
kikker mij op weg naar onze vijver. De Enkhuizer alma
nak verwacht geen strenge winter. Er komt wel een
periode met goed winterweer aan vanaf halverwege
februari. Wij gaan het allemaal afwachten. Plannen
maken en voorbereidingen treffen voor het nieuwe
groeiseizoen.
Er staan momenteel twee informatie-avonden ge
pland. Op 26 februari zal de dahliavereniging uit
Utrecht een lezing verzorgen met een theorie en
praktijk gedeelte. De dahlia is helemaal terug, u krijgt
te horen waarom.
Op 14 april is er aansluitend aan de algemene le
denvergadering een presentatie over bomen. Ik heb
de toezegging gekregen van een zeer deskundig en
bevriend ex-collega, die nog steeds actief is in de
bomenwereld. Misschien gaan wij het hebben over
de lichaamstaal van bomen!
Noteert u ook de lezing van het IVN/Eemkwartier over
solitaire bijen op 18 maart in het gemeentehuis?
Tot slot wil ik de mensen bedanken, die weer druk zijn
geweest met de uitgave van deze nieuwe Bloeiwijzer
en natuurlijk zijn we ook erg blij met onze vaste groep
van adverteerders. Zonder hen zou dit blad niet
kunnen bestaan.
Wij hopen u in 2020 vaak te mogen ontmoeten bij
onze activiteiten.
Namens het bestuur: hartelijk welkom en tot ziens.
Riël Voet, voorzitter
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WN-Kampioenschap bloemschikken

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

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

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

LENTEMARKT
4 APRIL 2020
PLANTJESACTIE

NIEUWE LEDEN
Mw. E.M. Gommers
Mw. O. Rudenko
Mw. M.J. van Duijne Strobosch
Dhr. W. van Keulen
Mw. L.M. Tielen
Mw. M.H.T.M. Groenendaal
Mw. M. van Zuidam

Bronvermelding

Bij het plaatsen van beeldmateriaal 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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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,
meld u dan aan op onze site
www.vaarderhoogt.nl.

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

NOG MOOIERE
TUIN (VER)KOPEN?
WIJ HELPEN U
GRAAG!

van Senten
ADVIES / ONTWERP / AANLEG / ONDERHOUD

GROENPROJECTEN

Voor groen
vakmanschap

BEL BUIJS! 035 6032737

bij advies,
ontwerp, aanleg of
onderhoud van uw tuin!
Aanbevolen door
WWW.VANSENTENGROENPROJECTEN.NL

Hofstedering 407
3763 XJ Soest
035 602 32 25
vansentengroenprojecten@planet.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
De afdeling Soest/Soesterberg van “Groei & Bloei” houdt op dinsdag 14 april 2020 haar Algemene
Ledenvergadering in het Desmond Tutu Centrum (gebouw Soester Vogelvrienden), Molenstraat 8d, 3764 TG
in Soest.
Aanvang: 19.15 uur
De notulen, het jaarverslag en de financiële stukken zijn voor leden van onze afdeling verkrijgbaar vanaf
zaterdag 28 maart 2020 via de secretaris Groei & Bloei Soest/Soesterberg: WCKok1993@kpnmail.nl/
06-53798359.
AGENDA
1. Opening.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019.
3. Mededelingen en ingekomen stukken secretariaat.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2019.
5a. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2019.
5b. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Ben Voet en Marina van den Bosch.
5c. Décharge penningmeester over het gevoerde beleid.
5d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2020.
5e. Begroting 2020.
6. Mutaties c.q. benoeming bestuursleden **
* In juni heeft Wim Kok de secretarisrol van Ester Swinkels Nieuwkamp overgenomen,
zoals was aangekondigd in de ALV van april 2019.
* Marry Scheffer heeft te kennen gegeven haar functie – trekker PR ledenwerving - tot eind
2019 te willen voortzetten. Wij zoeken voor haar een vervang(st)er. Tevens zoeken wij
iemand die namens PR (ledenwerving en media contacten) tot het bestuur wil toetreden.
* Joke Deurloo heeft te kennen gegeven haar functie van bestuurslid tot eind 2019 te willen
voortzetten totdat alle excursies zijn afgelopen. Vanuit de commissie Excursies / infoavonden zoeken wij voor haar een vervang(st)er in het bestuur.
7. Mutaties commissieleden/medewerkers.
* Toos Quanjer heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden m.b.t. publicaties te
beëindigen. Wij zijn op zoek naar iemand die zich bezighoudt met de PR (mediacontacten)
van onze vereniging. Het gaat om het schrijven van (kleine) publicaties voor de kranten,
de Bloeiwijzer, de website en Facebook en contact met Radio Soest e.d..
* Marry Scheffer treedt toe tot de commissie Excursies / info-avonden.
* Naast onze webmaster Arie Blok hebben wij Anja Verschoor bereid gevonden voor extra
ondersteuning / back up voor het onderhouden van onze website.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
** Door de leden van de afdeling kunnen kandidaten voor deze vacatures worden voorgesteld tot
drie weken voor de datum van de ALV. Voorstellen moeten vergezeld gaan van een
ondertekende bereidverklaring van de kandidaat en min. 20 leden van de afdeling.

Aansluitend aan de ALV begint om ca. 20.15 uur de informatieavond:
“Presentatie over bomen” door Luc Noordman.
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PLANTJESACTIE 2020
AANBIEDING 1-JARIGE PLANTEN
Op zaterdag 4 april is er weer de lentemarkt van
Groei & Bloei Soest en Baarn, waar uit het onderstaan
de sortiment gekocht kan worden. De markt is op het
erf van Harm-Jan Luth: Jachthuislaan 68.
Tussen 10.00 uur en 12.30 uur bent u hartelijk welkom.
Voor nieuwe leden leggen we het nog even uit.
Wij hebben onderstaande plantjes te koop; maar die
zijn nog klein (ongeveer 3 cm hoog met een kluitje
van 3 cm) en moeten nog zeker een maand (vorstvrij)
doorgekweekt worden voordat ze in de pot of tuin
kunnen.
=================================================

Nog enkele tips:
** De planten verlangen veel licht, maar geen
directe zoninstraling.
** De planten na het oppotten goed begieten en
dan even wachten totdat de boel droog wordt.
Doe zoals in de natuur: regen en droogte,
dus niet steeds nat.
** Minimale opkweektemperatuur is 12-18 graden
gedurende de eerste weken.
** Zo mogelijk alleen de aarde nat maken en niet
de hele plant.
** Zodra de planten goed zijn doorworteld kan
de temperatuur wat lager. Te warm maakt slap.
** Vanaf vier weken na aanplant kan er bijgemest
worden met een vloeibare mest in het gietwater.
** Uitplanten na 5 mei, na de laatste nachtvorst.
===========================================

Het aanbod voor 2020
Begonia Bonaparte Voltaire, rose / 20 cm
Voor pot en tuin. Bloeit langdurig € 0,60
Begonia Dragon Wing Pink, rose / Wel 50 cm hoog
Krachtige groeier. 3 stuks in grote pot is genoeg € 0,50
Gaura, rose / 50 cm hoog
Meer voor tuin, maar kan ook in pot. Wiegen mooi in
de wind. € 0,40
Impatiens Vigorous, wit (vlijtig liesje) / 20 cm.
Voor tuin en pot. € 0,45
Lobelia Regatta, driekleurig / 25 cm.
Elk jaar weer een succes. Voor potten en bakken.
€ 0,10
Nicotiana Cuba F1 (tabak) in een mooie mix / 35 cm
hoog
Meer voor de tuin. BLoeit langdurig. € 0,15
Petunia Pacta Parade, lila-rood / 20 cm hoog
Voor potten en bakken. € 0,20
Rudbeckia Hirta gold / 40 cm hoog
Dankbare tuinplant. € 0,20
Salvia Mysty, blauw
Hele goede soort voor pot en bak. Hadden we vorig
jaar ook. € 0,45
___________________________________________________

Scaevola, lichtblauw / 15 cm hoog
Rankend. Voor pot en bak. maar kan ook in de tuin.
€ 0,40
Sutera (Bacopa), wit / 15 cm hoog
Rankend. Voor pot en bak. maar kan ook in de tuin.
€ 0,40
___________________________________________________

OPROEP OPEN TUINEN-DAG
Dit jaar wordt de open tuinen-dag gehouden op
zaterdag 20 juni van 11.00 - 17.00 uur.
Opnieuw willen wij tuinen in één wijk gaan bekijken. Dit jaar is gekozen voor de Noordereng,
het gebied tussen de Lazarusberg (vroegere benaming Lasenberg) en het Gemeentehuis.
Als u in dit gebied woont vragen wij u om ook uw tuin open te stellen. Het is altijd gezellig en
heel leuk om eens met anderen over je tuin te praten. En het laatste onkruidje hoeft niet weg!
De grootte speelt geen rol en een moestuin erbij zou heel leuk zijn!
Wij zullen het zeer op prijs stellen als u mee wilt doen; u kunt zich aanmelden bij:
* Joop Brouwer: tel. 035-6012515 / joop.brouwer@live.nl of
* Tony Gaillard: tel. 035-6022474
In de Bloeiwijzer van mei volgt meer informatie over het programma van deze dag.
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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.
=========================================================================================

WORKSHOP VOORJAAR

AANMELDEN WORKSHOPS

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.

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.
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.

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.

De foto van het stuk dient als inspiratie want met de
aangeboden materialen en je creativiteit kun je na
tuurlijk een eigen invulling geven aan je voorjaarsstuk.
De foto is 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
===============================================

VAN DE COMMISSIE
CURSUSSEN EN WORKSHOPS

NATIONALE TUINWEEK 2020

Wij kijken terug op een mooi workshopprogramma
van 2019 met de workshops Herfst / Kransenwikkelen
en natuurlijk de workshop Kerst.

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 aard
beien in een pot of een vijg?
Dat is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook vogels en
andere dieren kun je ervan laten genieten.

Voor 2020 staat de workshop
VOORJAAR op de activiteitenagen
da. Meld je snel aan; want vol=vol.
In juni plannen wij een workshop
passend bij het thema van de
Nationale Tuinweek de eetbare tuin.
7

INFORMATIE-AVOND / WORKSHOP
DAHLIA

LEZING OVER BIJEN

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.

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.*
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!
* Ook als u niet in de gelegenheid geweest bent
om een knol te planten, bent u van harte welkom!
_________________________________________________________
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
_______________________________________________________

IVN Eemland en imkervereniging Eemkwartier ver
zorgen in samenwerking met de gemeente Soest een
lezing over bijen op 18 maart 2020 in het gemeente
huis van Soest. De lezing wordt gegeven door Pieter
van Breugel.
In ons land komen naast de bekende honingbij meer
dan driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze
wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus 'in het
wild' voorkomen. De ruim twintig soorten hommels
rekenen we ook tot onze wilde bijen. Hommels vormen
kolonies met vele dieren in één nest. De meeste in
heemse bijen doen echter alles alleen en heten
daarom solitaire bijen. Omdat ze ons niet steken en
dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend. Vele van deze
soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten en
worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van
de mens op de flora. De bijen worden vaak genoemd
naar hun uiterlijk of gedrag.
Pieter van Breugel is fotograaf en auteur van de “Ba
sisgids wilde bijen” en “Gasten van Bijenhotels”. Hij
houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze
dieren en met het aanbieden van nestgelegenheid.
Hij geldt intussen als een autoriteit en zal uit eigen
ervaring putten en aan de hand van werkelijk unieke
opnames een inkijkje geven in de wonderlijke insec
tenwereld.

Hij geeft informatie over hoe u bijen in uw eigen tuin
beter kunt bekijken en helpen aan nestgelegenheid
en voedsel. Daarbij gaat het over de vele inheemse
soorten bijen en wespen, die u niet lastig vallen, die
niet steken, niet in kolonies leven, maar die wel onze
bloemen bestuiven en luizen, vliegen, rupsen en an
dere lastige dieren wegvangen. Wolbijen, behangers
bijen, metselbijen, goudwespen en vliegendoders
zullen minder geheimen hebben na deze avond.
Datum: 18 maart 2020
Locatie: Gemeentehuis Soest Raadhuisplein 1 , Soest
De lezing start om 20.00 uur en duurt inclusief pauze
uiterlijk tot 22.00 uur
De zaal is open vanaf 19.30 uur
De toegang is gratis.
Aanmelden voor deze lezing is noodzakelijk.
U kunt zich tot 17 maart 2020 aanmelden door
een mail te sturen naar:
ivneemlandsecretariaat@gmail.com
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De 4e en laatste dag bezoeken wij Great Comp
Garden, een van de mooiste tuinen in Kent, gelegen
rond een 17e -eeuws herenhuis, met o.a. een Italiaan
se tuin en romantische ruïnes.
Na dit bezoek vertrekken wij weer naar Nederland.
===========================================
De prijs van deze reis is € 499,00 op basis van half
pension in een 2-persoonskamer.
De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 99,00 *
Wij logeren in Park Inn by Radisson Palace
De prijs is inclusief: 3 overnachtingen, 3x ontbijt,
3 x diner, overtocht per ferry, begeleiding door des
kundige chauffeur, per luxe Comfort Class touringcar
en alle tuinentrees.
Exclusief: lunches, drankjes bij het diner en persoon
lijke uitgaven.
Voor de eerste dag kunt u uw lunch meenemen.
Vergeet u niet een reisverzekering af te sluiten als u
dat wenst?
* Er zijn in dit hotel helaas weinig 1-persoonskamers.
Wij doen ons best om voor de belangstellenden deze
wel te verkrijgen. Mocht dat niet lukken en wilt u toch
mee: ga deze keer eens met uw vriendin op een
2-persoonskamer. Het scheelt u ook nog € 100,00 !

TUINENREIS NAAR ENGELAND
ESSEX &
HAMPTON GARDEN FESTIVAL
9 t/m 12 juli 2020
4-daagse tuinenreis
Deze reis is reeds aangekondigd in de Bloeiwijzer van
november 2019.
Hieronder volgt een korte beschrijving van het
programma.
De 1e dag vertrekken wij om 08.00 uur vanaf
Amersfoort station en rijden naar de ferry Duinkerken/
Calais-Dover om de oversteek te maken naar
Engeland. Daar start ons tuinbezoek en gaan wij naar
South Shoebury Hall; met een heerlijke, ommuurde
tuin rondom een monumentaal huis.

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

De 2e dag gaan wij naar Green Island Gardens; een
rustige en sfeervolle tuin met golvende borders. Het
opmerkelijkste tuindeel heeft een oosterse sfeer en
wordt ook wel de Japanse tuin genoemd.
Daarna bezoeken wij RHS Garden Hyde Hall.
Het landgoed met een fantastisch panoramisch uit
zicht op het omliggende landschap.
Dit landgoed is voortdurend in ontwikkeling, waarbij
men probeert de oorspronkelijke intimiteit en charme
te behouden.

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.

De 3e dag gaan wij naar de RHS Hampton Court
Palace Garden Festival, een van ’s werelds grootste
jaarlijkse bloemententoonstelling in zuid Londen.

VOORJAARSWEEKEND TUINPLEZIER!
21 EN 22 MAART 2020
Groei & Bloei rayon Utrecht en de Botanische Tuinen
Utrecht bundelen wederom hun krachten met het
voorjaarsweekend waarin deze keer
‘Klimaatbestendig Tuinieren’ centraal staat.
Tijdens het voorjaarsweekend vindt u een overdekte
markt met een uitgebreid sortiment planten, zomer
bollen, exotische groenten, veel verschillende zaden
en kwaliteitstuingereed-schappen te koop.
Met lezingen van onder andere Vera Greutink, Wiert
Nieuman en Gerard van Buiten. Mis het niet!
Botanische Tuinen Utrecht /Budapestlaan 17, Utrecht
zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.30 uur.
9

EXCURSIES 2020
Donderdag 20 februari - dagexcursie
Sneeuwklokjesdag Texel
Ja u leest het goed: wij nodigen u uit om met ons mee
te gaan om de lente in te luiden met een sneeuwklok
jestocht over Texel.
Texel is een echt sneeuwklokjeseiland.
De sneeuwklokjes worden op velden gekweekt en
staan overal verwilderd in bossen en bermen.
De dag ziet er als volgt uit:
* Wij gaan met eigen auto’s naar den Helder om
de boot te nemen van 09.30 uur naar het eiland.
* Om 09.50 uur worden wij ontvangen met koffie/thee
nabij de veerhaven bij een bijzonder duinbos met
stinzeplanten.
* Vervolgens bezoeken wij een kweker van
sneeuwklokjes die veel meer soorten heeft dan
alleen het gewone sneeuwklokje de Galanthus
nivalis en hier kunnen wij ook bijzondere soorten
kopen!.
* Tijdens de lunch wordt er over de historie van de
Texelse sneeuwklokjes verteld.

* Aansluitend bezoeken wij het bos ‘De Dennen’,
waar wij tussen de talrijke sneeuwklokjes een
wandeling gaan maken.
* Wij sluiten de dag af met een bezoek aan de
sneeuwklokjescollectie van Nieteke en een
uitgebreide high tea bij haar thuis.
Ook is daar een hoekje ingericht voor verkoop
van leuke sneeuwklokspulletjes.
Wij gaan met de boot van 17.00 uur vanaf het eiland
weer naar huis.
=================================================
Kosten voor deze dag zijn:
€ 48,00 voor de dag
dit is incl koffie/thee/lunch/high tea
€ 22,00 voor de carpoolkosten
(auto en de boot overtocht)
€ 70,00 totaal
Wij willen om 07.00 uur uur vertrekken vanaf het
parkeerterrein achter de wereldwinkel aan de
Steenhoffstraat.
U kunt zich opgeven bij een van de excursie commis
sieleden en geeft u dan ook aan of u kunt rijden.
_______________________________________________________
10

Woensdag 29 april - 1/2 dagexcursie
Lentewandeling Amelisweerd
Op woensdag 29 april gaan wij een lentewandeling
in de bossen van Amelisweerd maken om o.a. de
valse look te bewonderen, die na de sneeuwklokjes
tijd gaat bloeien.
Na de wandeling kunnen wij lunchen in de Veldkeu
ken.
=================================================
Bent u van plan om mee te gaan, geeft u zich dan
op bij een van de commissieleden. Ook even aange
ven of u wilt lunchen in de Veldkeuken. Wij moeten
nl. van tevoren reserveren i.v.m. de schoolvakantie.
Wilt u ook aangeven of u kunt/wilt rijden; zonder
autovervoer komen wij er niet.
Wij vertrekken om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein
achter de wereldwinkel.
De carpoolkosten zijn € 4,00 p.p.
Kosten voor de lunch in de Veldkeuken zijn voor eigen
rekening.
_______________________________________________________

Vrijdag 15 mei - 1/2 dagexcursie
Kwekerij de Hessenhof
Op vrijdag 15 mei willen wij naar de kwekerij De
Hessenhof van Hans Kramer in Ede gaan.
Deze biologische vaste plantenkwekerij is gelegen
op een mooi plekje op de Veluwe, uniek.
Bezoekers zijn altijd opgetogen over de sfeervolle
intieme plek waar je urenlang op ontdekkingstocht
kunt gaan. Verscholen achter hoge beukenhagen
ligt een lustoord voor de tuinliefhebber.
Op de verkoopbedden staan altijd minimaal 2500
soorten en dit sortiment verandert wekelijks omdat ze
kunnen putten uit een moederplantenbestand van
ruim 6000 soorten.
En is het even genoeg, dan kunt U in de gezellige
kwekerij schuur onder het genot van een kop koffie
bijkomen.
=================================================
Bent u van plan om mee te gaan, geeft u zich dan
op bij een van de commissieleden en wilt u dan ook
aangeven of u kunt/wilt rijden; zonder autovervoer
komen wij er niet.
Wij vertrekken om 09.30 uur vanaf het parkeerterrein
achter de wereldwinkel.
De carpoolkosten zijn € 7,00 p.p.
_______________________________________________________

WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
AGENDA
FEBRUARI 2020
11 februari
20 februari
26 februari

cursus Loes Amesz
excursie SneeuwklokjesdagTexel
info-avond/workshop DAHLIA

MAART 2020
4 maart
10 maart

workshop VOORJAAR
cursus Loes Amesz

APRIL 2020
4 april
7 april
14 april
29 april

KAMPIOENSCHAP BLOEMSCHIKKEN

lentemarkt / plantjesactie 2020
cursus Loes Amesz
Algemene Ledenvergadering
info-avond/presentatie BOMEN
lentewandeling Amelisweerd

MEI 2020
15 mei

excursie Kwekerij De Hessenhof

JULI 2020
9 -12 juli

tuinenreis Engeland

Na het succes van de eerste editie van Gardenista in
2019, organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit
unieke groene festival.
Dit keer met nog meer activiteiten en groenbeleving
onder de noemer "Leef in het groen".
Het groene festival Gardenista heeft naast
een nieuwe locatie ook een nieuwe datum.
Het festival is te bezoeken van woensdag 13 t/m
zondag 17 mei op Historische Buitenplaats Den
Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, 8055 PE te Laag
Zuthem bij Zwolle.
De basisthema’s zijn net als de vorige editie gericht
op showtuinen, moestuinieren, bloemschikken, kwe
kers, hoveniers, onderwijs, kunst en water.
=============================================

En verder nog twee excursies in de
planning.
Op 9 of 11 juni willen wij een dagexcursie organiseren
naar Flevoland met bezoek aan 3 bijzondere tuinen
op de bodem van de Zuiderzee:
* Ellen’s tuin in Emmeloord
* Lancaster garden in Emmeloord
* tuin de Appelhof in Marknesse.
In augustus willen wij een excursie maken naar
Herma’s theetuin in Olst.
Hierover leest u meer in de Bloeiwijzer van mei.
Onze commissisleden geven u graag nadere
informatie over de geplande excursies.
_______________________________________________________
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Het West-Nederlands Kampioenschap Bloemschik
ken gaat zaterdag 18 april 2020 weer een onderdeel
worden van het project “De Nieuwe Bavo Bloeit” in
Haarlem.
Het thema is ‘Passie’, waarbij duurzaamheid een
belangrijke rol zal vervullen.
Tijdens ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ wordt de gehele kerk
in de bloemen gezet door studenten, amateurs en
professionele bloemsierkunstenaars. Het evenement
wordt gedurende een week bezocht door duizenden
bezoekers (zie www.denieuwebavobloeit.com)
Meedoen kan als je deel uitmaakt van Groei & Bloei
in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht, ook niet-leden zijn van harte welkom.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een van
onderstaande categorieën:
Aanstormend Talent - eerste 2 jaar (amateurs)
Blijvend Talent (amateurs) / Semi - Prof
Aanmelden kan tot 1 maart per e-mail: tineke.out@
quicknet.nl (ook voor meer informatie of vragen).
Kosten deelname:€ 25,00 per deelnemer, niet-leden
Groei & Bloei betalen € 35,00
Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee een lunch en
stadswandeling. Dit bedrag graag overmaken naar
KMTP Heiloo NL03RABO0336454589, na betaling is
deelname verzekerd.

" TEGEL ERUIT, PLANT ERIN "
Ook in 2020 vindt de actie weer plaats en wel op
zaterdag 28 maart.
Wie op zaterdag 28 maart 2019 tussen 10.00 en 15.00
uur een tegel inlevert bij Intratuin, krijgt een plant
gratis. Doe mee en maak Nederland groener.

Licht een tegel en
krijg een gratis plant.
Zo willen Groei & Bloei en Intratuin met elkaar een
groenere omgeving creëren. Want, meer groen op
straat is niet alleen mooi, het levert ook een bijdrage
aan de biodiversiteit, zorgt voor een betere water
berging en voorkomt overbelasting van rioleringen.
Dus: lever een tegel in bij de Intratuin bij jou in de
buurt en draag je steentje bij aan een groenere
leefomgeving.

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

