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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

   60-JARIG JUBILEUM

 
   Afdeling: SOEST / SOESTERBERG
 
 
   SAVE the DATE : 8 JUNI 2019
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VOORWOORD
Deze Bloeiwijzer staat voor een groot deel in het teken
van het zestigjarig jubileumfeest van Groei & Bloei,
afdeling Soest / Soesterberg.
Een speciale commissie is al geruime tijd bezig met
de organisatie van dit dagvullend evenement.
De locatie van dit groots feest is op “de Paltz” in
Soestduinen.
Met de aanleg van dit landgoed is begonnen in 1867.
Dit rijksmonument is momenteel in eigendom van het
Utrechts Landschap.
Ik heb zelf een bijzondere en sterke binding met dit
landgoed. In het begin van de negentiger jaren kreeg
ik van de heer Raatjes (vroegere eigenaar) opdracht
tot het opstellen van een herstelplan, een reconstruc
tie van de situatie uit 1867, zoals getekend door
landschapsarchitect L.A. Springer. Een unieke positie,
omdat ik het plan ook zelf heb mogen uitvoeren. Bijna
de volledige groenstructuur is aangepakt. Kosten
noch moeite zijn hierbij gespaard. Een miljoenenpro
ject zonder beperking in budget.
In de negentiende eeuw was het gangbaar dat ie
mand zijn landgoed liet omvormen naar een land
schapsstijl, maar in deze tijd is het zeker een bijzon
derheid, wanneer iemand zoveel geld steekt in het
herstel van een landgoed. Inmiddels is zijn waarde
volle nalatenschap in goede handen van het Utrechts
Landschap en kan iedereen hiervan genieten.
Namens het bestuur en de commissies hoop ik u
graag te mogen ontvangen op zaterdag 8 juni op
ons jubileumfeest.
Riël Voet, uw voorzitter.
 

  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.

COLOFON
Voorzitter
Dhr. Riël Voet tel. 06-20498991
e-mail: rielvoet@kpnmail.nl
Secretaris (per juni 2019)
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 juli 2019 voor de e.v. Bloeiwijzer.
Graag e-mailen naar Lida Wezenaar:
groeienbloeisoest@gmail.com

NIEUWE LEDEN / WELKOM !!
Dhr. H. Vonk
Mw. A.A. Suijkerbuijk
Mw. C.M.J. Heus

JUBILEUMMARKT OP 8 JUNI
GEZOCHT: OUDE (TUIN)GEREEDSCHAPPEN
 
Ja, u leest het goed.
Wij willen op de jubileummarkt oude (tuin) gereed
schappen aanbieden.
Laten wij het maar brocante noemen.
Dus die zoeken wij.
Als u nog wat hebt staan of liggen waar u toch niets
meer mee doet, dan houden wij ons aanbevolen.
Brengen kan bij Steef Buijtenhuis Alb. Cuyplaan 2a.
Of even bellen: 035 6017852.
 

INHOUDSOPGAVE
   3. Voorwoord
       Jubileummarkt "gezocht"
   5. Geschiedenis Groei & Bloei Soest(erberg)
       Groei & Bloei viert feest
   6. Jubileumprogramma 8 juni
       De Paltz / Parkeren
       Vroege vogelwandeling
   7. Kinderactiviteiten / Kamermuziekconcert
       Demonstratie en presentatie
       Wandelingen en rondleiding / Groenmarkt
   8. Open Tuinen-dag / Tuinen bij de Veenweide
   9. Excursies 2019
 10. vervolg excursies
       Van de Marktcommissie
       Van de commissie Cursussen en Workshops
 11. Wat, waar, wanneer
       Gardenista
       Lathyrus festival
       Pinetum plantenmarkt
      

Zoals reeds aangekondigd in de Algemene Leden
vergadering treedt de heer Wim Kok per juni aan als
secretaris van Groei & Bloei Soest(erberg).
Wij heten Wim van harte welkom bij onze afdeling.
Riël Voet, voorzitter
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aanleg - onderhoud - sierbestrating

Hoveniersbedrijf dick Lam
  houtsnip 10      
3766 Vd soest
035 6011890       
06 15166787

info @dicklamhoveniers.nl
dicklamhoveniers.nl
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OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS
VAN GROEI & BLOEI SOEST(ERBERG)
GROEI & BLOEI, voorheen
de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde (KMTP).
ALGEMEEN
Om het verleden van de vereniging wat duidelijker te
maken eerst een paar data die aanvankelijk voor heel
Nederland golden. Het is Dr. D.J. Koster, die in 1872
als hoofdredacteur van het tijdschrift “De gids in het
plantenrijk”, oproept tot het houden van jaarlijkse
bijeenkomsten voor plantenliefhebbers. Dat lukte en
er werd besloten tot het oprichten van een vereniging
die de basis werd van de KMTP. Een belangrijke
doelstelling was het geven van onderwijs en na vier
jaar werd een Rijkstuinbouwschool in Frederiksoord
opgericht. Verder werden tentoonstellingen en ande
re vaktechnische zaken opgepakt zoals tuinbouwvei
lingen. Het is een echte organisatie van vakmensen
zoals tuinbazen en hoveniers van landgoederen. De
gewone consument komt er nog niet aan te pas. In
1923 wordt het predicaat “koninklijk” ontvangen (een
grote eer!) en in 1925 wil men toch een groter publiek
bereiken door het organiseren van “Moederdag”.
Achteraf een groot commercieel succes! In de oor
logsjaren zakt het ledental. Sierbloemen zijn van
minder belang; tabaksplanten en moestuinen leve
ren wat op. Na de oorlog wordt ook de ‘gewone’
tuinliefhebber vaker lid omdat deze heeft ontdekt dat
hier kennis is te verkrijgen.
OPRICHTING SOEST
Ook in Soest is er sprake van bijeenkomsten, maar of
dit een vereniging was is niet bekend; het archief is
verloren gegaan. Wel is er de Vereniging van Bloemis
ten-Hoveniers “Floralia” en de Tuinbouwvereniging
die in een advertentie oproepen tot oprichting van
een afdeling Soest.
Bekend is dat deze club zich op 13 maart 1959 
aansloot bij de KMTP en dat beschouwen wij als het
begin van “Groei & Bloei Soest(erberg)”. Soest is de
52e afdeling van de KMTP; het lidmaatschap kost
zeven gulden per jaar. De eerste voorzitter was Dhr.
Felix en het ledental begon met 57 stuks. Er werd
besloten om elke tweede maandag van de maand
bijeen te komen, omdat er dan geen televisie is. Leuk
is dat Dhr. Felix in zijn openingstoespraak aangaf te
willen breken met het nare "soester kwartiertje" en dus
stipt op tijd te willen beginnen.
ACTIVITEITEN
De activiteiten zijn voornamelijk cursussen, informa
tie-avonden en tuinkeuringen.
Over een avond over dahlia’s het volgende: Knollen
moet je in april scheuren en opkuilen. Laat slechts
twee scheuten aan een knol staan, breek de rest weg.
Tijdens de groei steeds de zijscheuten weghalen
alsmede de dieven. Succes gegarandeerd: je krijgt
ruim voldoende bloemen! Een lesje dat ook nu nog
geldt!
En over de tuinkeuringen: In 1961 werd dat een fiasco!
Leden waren boos omdat de jury prijzen toekende
aan deelnemers die zelf niets aan hun tuin deden,
maar dit door vakmensen lieten uitvoeren. 

Mensen met geld gingen met de eer strijken; nee de
gewone tuinliefhebber zou meer in aanmerking
moeten komen!
En over bemesting: In 1961 wordt gezegd dat kunst
mest en rioolslib prima is. Daar denken wij nu anders
over.
Vanaf 1990 is er meer activiteit en wordt een groot
scala aangeboden zoals bijv. floraliaplanten voor
scholen. De planten werden aan schoolkinderen
verstrekt, die deze in een halfjaar thuis moesten op
kweken. In de herfst kwamen deze weer naar school
en dan eens kijken wie de mooiste had gekweekt. Het
zweet van de moeders droop er af, maar het had toch
wel wat.
En verder: plantenruilbeurzen, kerststukjes maken,
demonstratie-avonden, bloemschikcursussen, open
tuinendagen, excursies / reizen en verkoop van
stekplantjes.
VERDERE GROEI
In 1970 heeft men 100 leden en dat loopt gestaag op.
De groeiende welvaart en de uitbreidingen van Soest
speelden de afdeling in de kaart. In de negentiger
jaren wordt de naam Groei & Bloei naar voren ge
haald; een goede zaak t.o.v. het toch wat oubollige
KMTP. De groei zette door tot rond het jaar 2000 toen
we ruim 600 leden hadden. Het bestuur deed er
weinig aan; de leden stroomden toe. Inmiddels is het
ledental onder invloed van internet enz. teruggezakt
naar rond 450 waarmee wij in grootte tot de "top tien" 
van Nederland behoren. Er zijn thans in Nederland
ongeveer 135 afdelingen met ongeveer 34.000 leden,
die allemaal het prachtige magazine “Groei & Bloei”
in de bus krijgen.
GROEI & BLOEI SOEST/SOESTERBERG
Na 60 jaar een mooie afdeling met een prima bestuur
en enthousiaste commissieleden in een groene om
geving.
Het kan niet anders of er is toekomst voor de afdeling
Soest/ Soesterberg van Groei & Bloei!
Steef Buijtenhuis

GROEI & BLOEI VIERT FEEST
Hoera: dit jaar bestaat onze vereniging 60 JAAR.
Op ZATERDAG 8 juni willen wij dit vieren bij het
Herman van Veen Arts Center op landgoed
De PALTZ.
Op deze feestelijke dag is er op het langoed een
gevarieerd programma voor jong en oud.
 
Al onze leden maar ook niet-leden
uit Soest en omgeving zijn
 
VAN HARTE WELKOM.

 
Op de volgende pagina's treft u ons 

jubileumprogramma aan en uitgebreide informatie
 
over de verschillende activiteiten.
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PROGRAMMA 60-JARIG JUBILEUM
06.00 uur  Vroege vogelwandeling o.l.v. het IVN
                 Bij terugkomst ontbijt in Landgoedtheater
                 de Kapschuur. Ter afsluiting:
                 vogelfluitconcertje / Annemieke Hereijgers
11.00 uur  Familievoorstelling Alfred J. Kwak
                 'Koning Sam'
                 in Landgoedtheater de Kapschuur
11.00 uur  Natuurwandeling over het landgoed
12.00 uur  Presentatie bomen in het VALLEIHUISJE
                 door Riël Voet
12.00 uur  Bloemschikdemonstratie
                 onder de witte tent
12.30 uur  Historische wandeling o.l.v. Hans Kruiswijk
13.00 uur  Kindervoorstelling Alfred J. Kwak
                 'Koning Sam'
                 in Landgoedtheater de Kapschuur
14.00 uur  Rondleiding door het
                 Herman van Veen Arts Center
14.00 uur  Presentatie bomen in het VALLEIHUISJE
                 door Riël Voet
14.00 uur  Bloemschikdemonstratie
                 onder de witte tent
15.00 uur  Kamermuziek concert
                 in Landgoedtheater de Kapschuur
15.00 uur  Natuurwandeling over het Landgoed
15.00 uur  Kinderspeurtocht om de villa
                 onder begeleiding van een Paltz acteur
16.00 uur  Aangeklede borrel voor
                 de leden van Groei & Bloei Soest(erberg)
                 Toegang op vertoon van uw ledenpas

LANDGOED DE PALTZ
 
Landgoed De Paltz is een prach
tig oud landgoed dat in 1876
werd ontworpen door de land
schapsarchitecten Copijn en
Springer en is gelegen in de
lommerrijke bossen tussen de
vliegbasis Soesterberg en Soestduinen.
 
Het natuurgebied van ca. 77 hectare aan de Van
Weerden Poelmanweg is tegenwoordig in bezit van
de provincie Utrecht.
Het landschap is onderdeel van de Heuvelrug en
wordt beheerd door het Utrechts Landschap.
 

 
Het terrein bestaat uit
beukenlanen, zichtassen,
een statige villa, een
koetshuis en een herders
woning.
 
 

De particulieren die in de loop der jaren eigenaar zijn
geweest, hebben hun signatuur nagelaten.
Dit maakt van De Paltz een afwisselend landgoed met
verrassende details.
Door de jaren kende de Villa vele bewoners die
allemaal hun eigen aanpassingen aanbrachten.

Tussen 1990 en 2012 raakte het huis in verval, maar
in 2015 werd het door de huidige eigenaren in oude
glorie hersteld.
====================================

VROEGE VOGELWANDELING
’s Ochtends om 06.00 uur start
de vroege vogelwandeling onder deskundige
leiding van een vogelaar van het IVN.
Tijdens deze wandeling
hoor en zie je de natuur
langzaam ontwaken.
Bij terugkomst staat in
Landgoedtheater de Kap
schuur een ontbijt klaar.
Ter afsluiting zal Annemie
ke Hereijgers een
vogel-fluitconcertje geven.
I.v.m. de catering verzoeken wij u om u
UITERLIJK 5 JUNI aan te melden!
Dit kan per mail of per telefoon:
marryscheffer0@gmail.com of 035-6015306.
ATTENTIE:Voor deze wandeling parkeren op de par
keerplaats bij ‘t Hoogt, omdat het parkeerterrein bij
Nationaal Militair Museum dan nog niet geopend is.

 PARKEREN
  Landgoed De Paltz is een beschermd natuur-
  gebied, er is daarom geen parkeergelegenheid
  bij De Paltz. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk zo
  mogelijk met de fiets te komen.
  Op het terrein wordt aangegeven waar u de fietsen
  kunt plaatsen. A.u.b. niet tegen de bomen!!
  Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u
  parkeren op de parkeerplaats bij de ingang van het
  Nat. Militair Museum a/d verlengde Paltzerweg.
  Vanaf daar wordt met looproute-borden de weg
  gewezen naar het landgoed.
  A.u.b.. niet parkeren aan de overzijde op de
  parkeerplaats. Gevaarlijke weg en oversteek!!
 
   De eerste activiteit op
   zaterdag 8 juni is .....
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KINDERACTIVITEITEN
Tussen 11.00 en 16.00 uur is er voor kinderen veel te
beleven. Kinderen kunnen o.a. geschminkt worden,
een vaasje versieren, fluitjes maken en nog veel
meer.
Annemieke Hereijgers (dwarsfluitiste) en Sietse van
der Wal (beeldend kunstenaar/bioloog) zullen na
een korte inleidende lezing met de deelnemers een
dwarsfluitje van vlier maken.
 

Tot slot leren de deel-
nemers daar hun eerste
noten op spelen. De basis
school leerlingen werken
onder begeleiding van
een ouder of volwassene.

Het is belangrijk dat je je voor deze activiteiten van
tevoren aanmeldt bij marryscheffer0@gmail.com of
035-6015306.
Aanmelden tot uiterlijk 5 juni.

===========
 

KONING SAM
 
Om 11.00 uur en om
13.00 uur is er in het
Landgoedtheater de Kapschuur
een familievoorstelling:
Alfred J. Kwak 'Koning Sam',
met als thema duurzaamheid.
 
Kom op tijd,
want VOL=VOL.

KAMERMUZIEKCONCERT
Om 15.00 uur wordt in het Landgoedtheater de
Kapschuur een kamermuziekconcert gegeven.
 
 
Altvioliste Iteke Wijbenga,
klarinettiste Marieke Vos
en pianist Daniel van der
Hoeven spelen de
'Eight Pieces' van M. Bruch
en Trio opus 120 van
G. Fauré.
U kunt niet halverwege
binnen lopen.
Kom op tijd, want VOL=VOL.

WANDELINGEN / RONDLEIDING

* Om 11.00 uur en 15.00 uur worden er onder leiding
   van ervaren gidsen van het Utrechts Landschap en
   het IVN natuurwandelingen verzorgd op het
   landgoed.
* Om 12.30 uur zal Hans Kruiswijk een historische
   wandeling verzorgen.
* Om 14.00 uur kunnen belangstellenden rondgeleid
   worden door het Herman van Veen Arts Center.
* Om 15.00 uur is er een speciale kinderspeurtocht
   om de Villa onder leiding van een Paltz acteur.
Aanmelden ter plaatse!

ACTIVITEITEN OP 8 JUNI
 
 
 

  GROENMARKT

  11.00 - 16.00 uur
   
    Er zijn diverse kramen,
    waar van alles te zien is
    betreffende tuin, milieu
    en duurzaamheid.
    Laat U verrassen!

DEMONSTRATIES / PRESENTATIES
 
 
 
Van 12.00 tot 13.30 uur
en van
14.00 tot 15.30 uur
zijn er
bloemschikdemonstraties
onder de witte tent.
 

 
Om 12.00 uur en 14.00 uur
zal onze voorzitter Riël Voet
een presentatie geven
over bomen die te zien zijn
in de regio Soest.
Deze presentaties vinden
plaats in het Valleihuisje.
 

 
   WIJ VERWELKOMEN U GRAAG 
 

           OP ZATERDAG 8 JUNI
 

        OP LANDGOED DE PALTZ
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OPEN TUINEN-DAG 2019
ZATERDAG 15 JUNI
                     VAN 11.00 – 17.00 UUR 

De Open Tuinen-dag van Groei & Bloei: altijd weer
een mooie activiteit! Wij hebben weer een aantal
mooie tuinen gevonden die te bewonderen zijn.
De tuinen die je te zien krijgt zijn absoluut mooi en
verrassend. En het verhaal van de eigenaar erbij
maakt het nog leuker, want ieder heeft zo zijn eigen
ideeën en manieren. En je hoort tips en trucs!
Dit jaar is gekozen voor
de wijken Overhees en Boerenstreek.
Het komt neer op het gebied dat omgrensd wordt
door de Koningsweg, Eigendomweg, Insingerstraat,
Wieksloterweg en Dorresteinweg.
Het STARTADRES is
Kinderboerderij De Veenweide, Vedelaarpad 53,
3766 CM te Soest. Hier is de routebeschrijving en de
plattegrond te verkrijgen. Voor leden gratis en voor
niet-leden zijn de kosten € 2.00 p.p..
Wij hopen ook dit jaar weer veel mensen te mogen
begroeten in dit mooie gedeelte van Soest en natuur
lijk hopen wij op mooi weer.
Vrij zeker zullen leerlingen van de Bach muziekschool
in een van de tuinen musiceren.
Komen is genieten!
===========================================

NATIONALE TUINWEEK
Liever geen plassen na een flinke regenbui? Minder
hitte bij tropische temperaturen? Meer vlinders, vogels
en bijen in de tuin? Vervang dan tegels door planten.
Je creëert zo een levende tuin waar je de natuur kan
zien, voelen, horen, ruiken en proeven!

TUINEN BIJ KINDERBOERDERIJ DE
VEENWEIDE
De kinderboerderij de Veenweide aan het Vedelaar
pad is ook interessant voor tuinliefhebbers. Het terrein
is de afgelopen tijd flink opgeknapt. Alles is geschil
derd, er zijn nieuwe houten hekwerken rond de
dierenweides aangebracht en er is een nieuw rond
gaand looppad aangelegd langs het groen. Naast
de deels nieuwe speeltoestellen voor kinderen en de
traditionele huisdieren is er nu ook veel aandacht voor
natuur en voedselproductie.
Enkele gerealiseerde groene projecten:
** Er is een pluk- en proeftuin aangelegd. Hoogstam
     en halfstam fruitbomen, notenbomen, meer dan
    10 soorten bessen, rode en gele frambozen,
     doornloze bramen, bomen met eetbaar blad, vijg,
     mispel, etc. Ouders met kinderen kunnen ter
     plekke plukken en proeven. Er staan informatie-
     borden bij, ook bij de vernieuwde compostplaats.

 
  ** Rond de kas is een
       insectentuin aangelegd
       met een insectenhotel.
       Deze tuin bestaat voor-
       namelijk uit vaste planten.

 
** Dit voorjaar is er een moestuin aangelegd,
     bestaande uit 12 lange
     moestuinbakken.
     Deze hebben een
     educatieve functie
     voor basisscholen.
     Onze koning heeft op
     ‘NL Doet’ nog mee-
     geholpen met het kruien van houtsnippers
     voor de paden. Deze tuin bestaat uit groenten,
     kruiden en bloemen.
** De omringende houtwal is aangevuld met 80
     inheemse heesters. Goed voor insecten en vogels.
     Over het looppad zijn 2 wilgentunnels gemaakt.
     De sprookjestuin zal de komende tijd nog worden
     aangepakt.
===========================================
 

Van 8 t/m 16 juni 2019 is de Nationa
le Tuinweek waarin de levende tuin 
centraal staat. In deze week kun je in
meer dan 20 regio’s in het land deel
nemen aan groene workshops, lezin
gen en excursies om je te laten inspi
reren om eigen tuin, balkon, dak- of
buurttuin verder te vergroenen voor
een betere biodiversiteit.

De Groei & Bloei Nationale Tuinweek wordt afgesloten
op 15 en 16 juni met het Groei & Bloei Open Tuinen
weekend.
In heel Nederland heten ruim 1.000 leden van Groei
& Bloei je van harte welkom in hun tuin.
Zo ontdek je de mooiste verborgen paradijsjes van
Nederland.
Groei & Bloei Soest(erberg) houdt Open Tuinen-
dag op zaterdag 15 juni.
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EXCURSIES 2019
Zaterdag 11 mei - dagexcursie
Tuindagen van BEERVELDE
 
Dit voorjaar is het thema van de tuindagen: Italië
en dat zie je terug in de diverse stands. Tijdens de
Tuindagen van Beervelde staan ruim 230 exposanten
verspreid opgesteld rondom de witte villa.

Je kunt hier terecht voor bloembollen, groenteplant
jes, vaste planten, bomen en struiken (waaronder
hele bijzondere), decoratieartikelen en brocante voor
in de tuin, tuinkleding en -gereedschap, enz. Tevens
is er een ruim aanbod van culinaire producten. On
derin 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 of je meegenomen lunchpakketje kunt nutti
gen.
Als de tijd het toelaat is het heerlijk om nog even het
park in te gaan waar dan de laatste Blue Bells (mis
schien) nog bloeien en de Rhododendrons en Aza
lea's in allerlei kleuren staan te pronken en te geuren
en de Wisteria over de pergola aan de voet van het
paviljoen achter de vijver helemaal blauw kleurt.
============================================
Kosten voor deze excursie: € 39,00 p.p.
Deze kunt u overmaken op girorek.
NL 34 RABO 035.99.72.942, KMTP Soest, onder vermel
ding van uw naam en excursie Beervelde 11 mei.
Gaarne betalen vóór 20 april 2019.
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: Zorgcentrum Molenschot
aan de Dalweg, Soest.
Wij zijn rond 18.30 uur weer terug in Soest.
N.B.: Deze excursie kan alleen doorgang vinden bij
bij voldoende belangstelling (min.15 pers,).
============================================

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.
============================================

         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.
 

                DE TUINENREIS NAAR LIMBURG IS VOL.   
 
                              Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

         STARTADRES OPEN TUINEN-DAG

             Het startadres van de Open Tuinen-dag van Groei & Bloei Soest(erberg)
              op ZATERDAG 15 JUNI is:
 

         Balans Kinderboerderij De Veenweide
         Vedelaarpad 53 te Soest
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COMMISSIE EXCURSIES
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

vervolg Excursies 2019
 
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 teruggege
ven aan de natuur en de andere helft bestaat uit ei
landen waarop 500 vrijstaande woningen zijn gerea
liseerd.
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.
Tijd van vertrek wordt nog bekend gemaakt.
Lunchpakketje: zelf meenemen.
Minimaal aantal deelnemers: 12.
Graag zo spoedig mogelijk aangeven of u mee wilt
gaan.
____________________________________________________

   60-JARIG JUBILEUMFEEST

 
   Afdeling: SOEST / SOESTERBERG
 
 
   SAVE the DATE : 8 JUNI 2019

 VAN DE COMMISSIE
 CURSUSSEN EN WORKSHOPS
 
  Wij kijken terug op een seizoen met heel veel
  deelnemers aan onze bloemschikcursus en
  workshops.
  Op dit moment zijn wij al druk bezig met de
  voorbereidingen voor ons cursus- en workshop-
  programma september 2019 / april 2020.
  In december zullen wij weer een
  Kerstdemonstratie verzorgen in theater Idea.
  Ook de bloemschikcursus van Loes Amesz zal
  in ons programma worden opgenomen.
  Verder gaan wij op zoek naar leerzame /
  insprirende workshops.
  In de Bloeiwijzer van augustus zullen wij u nader
  informeren over de data en inhoud van ons
  nieuwe programma.
  Wij wensen u een "bloemige" zomer toe.
  Ellen, Conny en Lida.

  VAN DE MARKTCOMMISSIE
 
  LENTEMARKT 
  Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni - het is
  al haast traditie - kunt u ons vinden op het terrein
  van Boerderij Het Gagelgat aan de Birkstraat.
  Altijd een leuke markt op een mooie lokatie.
  Echt iets om even naar toe te gaan.
  Wij staan er met planten en er is ook weer
  een (planten) ruilkraam.
  Heeft u ook wat te ruilen? Het kunnen planten,
  bollen, potten of gereedschap zijn of misschien
  een zakje zaad. Lever het in op de ruilkraam en
  neem er gelijk iets anders moois voor mee terug!!
  Met meer dan 30 kramen is er zeker nog iets
  anders van uw gading bij.
  Komt u ook weer gezellig langs?
  De markt is geopend van 11.00 -16.00 uur.
  De toegang is gratis.
  Parkeren kan op de parkeerweide naast het
  Avia tankstation.
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WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
AGENDA
 
MEI 2019
11 mei                      excursie Tuindagen Beervelde

JUNI 2019
  8 juni                      60-JARIG JUBILEUM
10 juni                      Lentemarkt Gagelgat
15 juni                      OPEN TUINEN-DAG
25 t/m /27 juni        Tuinenreis Limburg

AUGUSTUS 2019  
  9 augustus            excursie Pluktuin Stoutenburg
20 augustus            excursie Rijk der 1000 eilanden

GARDENISTA
Van 15 tot en met 19 mei 2019 vormt Kasteel
Ophemert het decor van een nieuw en uniek tuin-
event: Gardenista. Het bijzondere evenement in de
Betuwe biedt een mix van groen, amusement en
gastronomie voor jong en oud in een schitterende
omgeving.

Tijdens Gardenista zijn klimaatbestendige show-
tuinen vol duurzaamheid te bewonderen, vindt het
Nationaal Kampioenschap Bloemstyling 2019 
plaats en kun je genieten van authentieke streek-
producten uit de Betuwe. Tevens kun je inspiratie
opdoen voor je eigen tuin en advies inwinnen over
een eigen tuinontwerp of tuinvraag.

Ook het kasteel en de fraaie kasteeltuin zijn te
bezoeken.
Gardenista is van woensdag 15 mei tot en met
zondag 19 mei 2019 geopend van 09.30 tot 17.00 uur
op het landgoed van Kasteel Ophemert, Dreef 2,
Ophemert

LATHYRUS FESTIVAL
 
 
Het festival vindt plaats van
donderdag 4 juli t/m 
zondag 7 juli
op Hoeve Ravenstein.
 
"Kom naar het Lathyrus
festival om zelf zintuigelijk
te ervaren waarom de 
Lathyrus nog steeds de
enige echte Prinses onder
de Bloemen is!”
 

 
Feestelijke opening
Op donderdagochtend 4 juli zal het festival om
11.00 uur feestelijk geopend worden door burge
meester Röell van  Baarn.
In het Boerderijlokaal is een bijzondere expositie te
vinden. De winnende bloemen van de Nationale
tentoonstelling zullen hier worden gepresenteerd.
 
Naast het bezichtigen van de tentoonstelling kunnen
bezoekers in de groente-, kruiden- en bloementuin
van Hoeve Ravenstein de vele varianten van de La
thyrussen en andere bloemen bewonderen.
 
Praktische informatie:
Toegang is gratis.
De openingstijden van het festival:  
Donderdag 4 juli van 11:00 - 17:00 uur.
Vrijdag 5 juli, zaterdag 6 juli en
zondag 7 juli van 10:00 -17:00 uur.
Parkeren kan gratis op het erf van
Hoeve Ravenstein, Ravensteinselaan 3 te Baarn.

"STOER IN DE SCHADUW"
Op zaterdag 1 juni 2019 organiseert botanische tuin
Pinetum Blijdenstein in samenwerking met Groei &
Bloei / Afdeling Hilversum en Wijdemeren voor de
zevende keer de plantenmarkt met specialisatie
(half)schaduwplanten.
Diverse kwekers en plantenverenigingen zijn aanwe
zig om u te informeren over allerhande planten en
heesters die geschikt zijn voor een schaduwplaats in
uw tuin.

Het jaar 2019 staat voor Pinetum
Blijdenstein en enkele andere botani
sche tuinen in het teken van
'Beter met Planten' en ook tijdens
deze markt kunt u om 12.00 uur mee
lopen met een rondleiding langs de

geneeskrachtige bomen en planten in de tuin.
Praktische informatie:
De plantenmarkt is geopend vanaf 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang entree tuin € 2,50. Jaarkaarthouders Pine
tum en leden Groei & Bloei hebben op vertoon van
hun ledenpas gratis toegang.
Pinetum Blijdenstein, Van der Lindenlaan 125,
Hilversum
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Indien onbestelbaar retour: Van Lyndenlaan 1, 3768 ME 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




