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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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  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.
 

VOORWOORD
Voor u ligt het meinummer 2020 van de Bloeiwijzer.
Wij hebben als bestuur besloten om toch dit nummer
uit te brengen, ondanks de situatie waarin wij
verkeren en waardoor alle geplande activiteiten zijn
afgelast.
Wij leven momenteel in een tijd waarin contacten met
elkaar op afstand moeten plaatsvinden en veel - met
name oudere en kwetsbare - mensen gedwongen
worden tot een isolement.
Hetgeen ons overkomt, toont de kwetsbaarheid van
de mens en dwingt ons vooral tot positivisme.
Hieraan willen wij graag een bijdrage leveren.
Elders in het blad wordt u op de hoogte gesteld van
de afgelaste activiteiten.
Maar wij zitten niet stil en zijn al bezig om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen voor later in het jaar.
Natuurlijk kunnen wij niet alles inhalen, maar wij zullen
ons best doen om te compenseren, een soort
najaarsoffensief.
Misschien wel een open tuinen-dag in september;
een tuinpodium 2.0, een fietstocht met gids langs
de meest bijzondere bomen van Soest en / of
een of andere ludieke samenkomst voor onze leden.
U gaat het meemaken.
Tot slot hoop ik dat het goed gaat met de gezondheid
van iedereen.
Ik wens u allemaal sterkte in deze vreemde, stille en
ook beangstigende tijd.
Blijf gezond! Zorg goed voor jezelf en je naasten.
Ik hoop u snel weer te ontmoeten.
Riël Voet, voorzitter

 

 
   Rekeninghoudend met de maatregelen die genomen zijn i.v.m. het coranavirus, houdt het bestuur
   nauwlettend in de gaten of onze activiteiten wel/geen doorgang kunnen vinden.
   Via onze website   
 

  www.soest.groei.nl
 
   zullen wij u voortdurend op de hoogte houden.
   Alle geplande activiteiten tot 1 juni worden afgelast.
 

NIEUWE LEDEN WELKOM!
Mevr.  P.J.W.M. Geenen
Dhr. F.K.A. Hofma
Mevr. M. Schellevis
Mevr. P. Scheepmaker
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NOG MOOIERE  
TUIN (VER)KOPEN? 
WIJ HELPEN U  
GRAAG! 

BEL BUIJS! 035 6032737 
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VAN DE COMMISSIE CURSUSSEN EN
WORKSHOPS
TERUBLIK WORKSHOP VOORJAAR

Op 4 maart werd deze workshop gegeven door Dinet
Kloeze. Wij kregen een grote stronk en een schaal.
Wij maakten zelf een kransje dat wij opvulden met
voorjaarsbloemen en groen. Ook konden wij op veel
verschillende manieren bloembollen "aankleden".

 
Een zeer geslaagde
avond met als resultaat
prachtige voorjaarstukken.

 

POSITIEF BLIJVEN!!

De cursisten van de cursus "bloemschikken voor
iedereen" werden als eersten geraakt door de maat-
regelen rondom corona.
De laatste, altijd zo gezellige, les van dit seizoen moest
helaas worden afgezegd. Deelnemers hadden al een
opdracht gekregen voor de les op 7 april, te weten:
"Maak op een langwerpige schaal met een verdiep
te bodem een paasschikking.
Van een paar soepele takken bv. berkentak, cornus,
kronkelwilg, katjes o.id. maak je een vorm van een
groot ei. Bloemen hoog en laag in de schikking ver
werken. Het geheel naar eigen idee en inspiratie."
In het bericht aan de cursisten hebben wij gevraagd
om ons een foto van hun "thuis" gemaakte paasstuk
(zonder de hulp van docente Loes) aan ons te willen
mailen. En zie hier het resultaat.
 

WORKSHOP SCHIKKEN MET
                       GROENTE EN FRUIT 

Op 18 juni hebben wij een workshop gepland met
als thema DE EETBARE TUIN.
Tijdens deze workshop gaan wij schikken met
groente en fruit.
Men kan zich aanmelden voor deze workshop onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.
Mocht deze workshop niet doorgaan dan zullen wij
deze op een latere datum aanbieden.
Een uitgebreide omschrijving vindt u op pagna 7.
____________________________________________________

ZELF CREATIEF BEZIG ZIJN
                        KRUIDENKUSSEN
 
Wij zijn allemaal wat meer aan huis "gekluisterd" en
zitten meer in de tuin of op ons balkon.
Hoe leuk is het om zelf een creatie voor op tafel te 
maken.
Maak eens een leuk kruidenkussen.
Het kussen wordt gemaakt van aarde, gaas, mos en
kruidenplantjes.  
 
Wat heb je nodig:
* 1 zak potgrond van 10 liter
* 1/2 doos mos (3 plakken)
* fijn kippengaas (omtrek zak aarde meten)
* 3 kruidenplanten:
   bijv. rode basilicum / citroengras / rozemarijn
* dik touw
* krammetjes

Werkwijze:
De zak met aarde wordt omwikkeld met plakken mos
en kippengaas.
Leg hiervoor het kippengaas op een tafel en bekleed
een groot gedeelte ervan met mos (groene zijde mos
op kippengaas). Leg hierop de zak aarde. Rest van
de zak bekleden met het mos. Het mos kun je vastzet
ten met krammetjes. Daarna het mos met kippengaas
omklemmen en de eindjes aan elkaar maken.
In het gaas 3 gaten knippen ter grootte van het krui
denplantje. Mos opzij schuiven en een gaatje in de
plastic zak maken. Kruidenplantjes in de aarde zetten.
Rondom de zijkanten van het kussen dik touw beves
tigen.
Regelmatig water geven!!
Veel plezier van het kruidenkussen.
__________________________________________________
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OPEN TUINEN-DAG
Veel landelijke activiteiten van Groei & Bloei zijn geannuleerd.
Dit betekent dat de open tuinen-dag in Soest op zaterdag
20 juni niet door zal gaan.

Wij pakken een tweede kans en hebben besloten deze dag
te verplaatsen naar zaterdag 12 september.
 
Een tipje van de sluier:
Wij zullen deze dag een "muzikaal" tintje geven.
 

VAN DE MARKTCOMMISSIE
In een vorig nummer schreven wij:
Het komende seizoen zullen wij op 4 april bij boerderij
Eyckendal staan met de uitgifte van planten en zullen
wij op 1 juni (Tweede Pinksterdag) bij boerdeij Het
Gagelgat weer present zijn.
Helaas zijn beide activiteiten afgelast.
Wij houden de moed er in en zullen nieuwe mogelijk
heden bekijken.
 

                ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
    Vanwege de huidige overheidsmaatregelen zijn de ALV en informatie-avond van Groei & Bloei
    Soest/Soesterberg van 14 april 2020 tot nader order afgelast.
    Het is nu niet duidelijk wanneer alles weer op gang gaat komen en is een nieuwe datum plannen
    erg lastig. Wij houden u op de hoogte.
    Het Sociaal Jaarverslag kunt u terugvinden op onze website: www.soest.groei.nl
    Bestuur Groei & Bloei Soest/Soesterberg
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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
SCHIKKEN MET GROENTE EN FRUIT
 
Deze workshop - met als thema "de eetbare tuin" -
is gepland op donderdagavond 18 juni.
Sandra Westerveld zal deze bijzondere workshop voor
ons verzorgen.Jullie kennen Sandra al van de work
shop "Herfst" en "Kransen maken".
Speciaal voor deze workshop heeft zij voor ons een
inspirerend idee uitgewerkt.
 
WAT GAAN WIJ MAKEN / DOEN ?!
 
Wij gaan een prachtige schikking maken met
groente en fruit.
Met oase maken wij een vorm op een platte schaal/
bord. De zijkant van de oase bekleden wij met blad,
dat wij vast zetten met parelprikkers. Zodra wij dit
hebben gedaan gaan wij aan de slag met groente
en fruit en zullen de oase gaan vullen. Groente en fruit
zullen wij vast zetten met dik binddraad. Denk bijv.
aan champignons, paprika, druiven, radijsjes, kroon
tjes van broccoli of bloemkool, lente ui, banaan,
wortels, appel, lof en aardappels.
Een en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid
in het seizoen.
Bloemschikervaring is geen vereiste:
zowel gevorderden als beginners zijn welkom!

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.

 
Heb je er zin in?
Doe dan mee met deze inspirerende workshop en
geef je snel op bij de commissie.
 
Aan het einde van deze avond ga je met een
speciale "groente en fruit "-schikking naar huis.
De foto dient ter inspiratie: met de aangeboden
materialen en jouw creativiteit kun je een eigen invul
ling geven aan het stuk.
 
Omdat wij het belangrijk vinden dat de groente en
het fruit niet verloren gaan geven wij tijdens deze
workshop een paar recept-suggesties. 
Laat je inspireren door onze recepten.
Maar wat je uiteindelijk op tafel wilt zetten is aan jou!
____________________________________________________
Code W5
Docent: Sandra Westerveld
Kosten: € 35,00 leden / € 39,00 niet leden
Datum: 18 juni 2020
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Aanmelden: uiterlijk 1 juni 2020
Zelf meenemen: plastic zak, draadtangetje, snoei
schaar, scherp mesje en big shopper of kratje voor
vervoer.
____________________________________________________
U kunt zich aanmelden voor deze workshop onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.
Wij verzoeken u om het workshopbedrag nog niet 
aan ons over te maken. Zodra wij weten dat de
workshop door kan gaan, ontvangt u van ons bericht
met het verzoek het bedrag aan ons over te maken.
Mocht deze workshop niet doorgaan dan zullen wij
deze op een latere datum aan u aanbieden.
____________________________________________________

   
     GEEF EENS EEN

               WORKSHOP CADEAU!
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VAN DE EXCURSIECOMMISSIE
Ontzettend jammer,
maar gezondheid gaat voor!

De excursies, die wij voor de maanden april en mei in
gedachten hadden, zijn door de coronacrisis niet
door kunnen gaan.
Zoals de lentewandeling eind april in Amelisweerd om
de valse look te bewonderen en de excursie in mei
naar kwekerij de Hessenhof in Ede; het ware paradijs
voor bijzonder planten.
Maar wij bewaren deze ideeën en kunnen ze hopelijk
volgend jaar weer op ons programma zetten.

Geluk(t)!

In februari boften wij nog met de workshop over de
DAHLIA’s. Een zeer geslaagde avond met veel
bezoekers en veel informatie.

Wij hopen dat diegenen, die aanwezig waren op deze
info-avond, plezier hebben van het toegestuurde
boekje.
En wij hopen dat er inmiddels al dahlia’s opgekomen
zijn, die jullie in potten voorgetrokken hadden.
____________________________________________________

 

Terugblik op de Sneeuwklokjesdag
op Texel - 20 februari 2020
 
Wij laten u graag weten wat u gemist heeft!
Oké, het was vroeg opstaan, het stormde en het was
niet goedkoop. Maar ondanks dat was het een bele
venis die wij niet hadden willen missen.
De verrassing begon al bij aankomst op het eiland,
met een heerlijk vers kopje koffie met zelfgebakken
“sneeuwklokjeskoek”.
Er stonden gidsen klaar om ons rond te leiden door
een duinbos met stinzenplanten. Dat was heel verras
send. Vervolgens trokken wij in karavaan richting het
bedrijf van sneeuwklokjeskweker Piet van Groningen.

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

      Gaat u met ons mee?!
  Wilt u mee met een excursie?
  Geeft u zich dan tijdig op bij één van de
  excursiecommissieleden of via het inschrijfformulier
  op de website van Groei & Bloei Soest.
  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.

Daar hebben wij veel gehoord, gezien en kunnen
kopen.
Van zoiets krijg je trek en daar was op gerekend.
Via een prachtige route door het Hoge Berg-gebied
met z’n tuinwallen, schapenboeten en in de ijstijd
gevormde heuvels werden we naar Brasserie Beers
geleid voor een overheerlijke lunch. Daarna werd hier
in woord en beeld met verve uitgelegd hoe de
sneeuwklokjes op Texel terecht zijn gekomen.
Om de lunch te laten zakken gingen wij wandelen in
het sneeuwklokjesbos in “De Dennen”. Spectaculair!
En……hoe is het mogelijk; wij hebben in de zon ge
wandeld.
Ter afsluiting vertrokken wij naar de stolpboerderij van
Nieteke en Hans Roeper. Wij konden nog net voor de
storm begon de sneeuwklokjescollectie in hun tuin
bekijken.
Eenmaal binnen werden wij onthaald op een uitge
breide High Tea met zoete en hartige hapjes.

Hier hoorde natuurlijk ook thee en een drankje bij. Het
geheel werd geserveerd in sneeuwklokjessfeer.
Voor wij vertrokken was er gelegenheid om sneeuw
klokjesspulletjes te kopen. Voldaan aanvaardden wij
de barre, stormachtige terugtocht naar Soest.
Namens de deelnemers aan deze geslaagde
excursie.
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Woensdag 12 augustus 
¾ dagexcursie naar Herma’s theetuin
 
Hovenier, Theetuin, Kwekerij en bijzondere vaste
planten.
Dit schrijft Herma:
Mijn werk bestaat uit tuinontwerp, aanleg, advies en
onderhoud. Ik ben gespecialiseerd in bijzondere
vaste planten die ik zelf opkweek in de kwekerij
in Diepenveen. In stijlvolle borders laat de theetuin in
Olst deze bijzondere vaste planten zien; van een net
ingeplante border tot een dichtgegroeide volwassen
border.
De kwekerij is te vinden in het centrum van Diepen
veen, kerkstraat/kerkpad, achter de Protestants-
Hervormde Kerk en het restaurant Roetertshof en is
alleen op afspraak te bezichtigen. Hier vermeerder ik
planten voor de tuinen die ik aanleg. Van de op
brengst van de kwekerij koop ik natuurlijk weer nieuwe
planten. Met veel plezier ben ik steeds op zoek naar
nieuwigheden om mooie en andere combinaties
mee te maken in de theetuin. Zo blijven planten me
steeds weer inspireren en vernieuwen.

De theetuin in Olst is een voorbeeldtuin met meerde
re tuinonderdelen en grote vaste plantenborders op
kleur. De eerst aangelegde border in 2006 begint met
de kleuren wit en zachtroze overgaand naar de tinten
donkerroze tot knalroze en lilapaars. Om leven in de
brouwerij te brengen is hier en daar mooi rood inge
bracht, van het bordeaux-roodachtige. De kleur
purper, purper-zwart is een spannende kleur om in de
theetuin uit te proberen in combinatie met andere
kleuren en planten.
Verder zijn er hoge vaste planten met een natuurlijke
uitstraling in allerlei kleuren en wuivende siergrassen.
Er zijn veel vogels, vlinders en insecten te zien. Bloei
ende planten gedurende het gehele groeiseizoen in
combinatie met rozen, papavers, sieruien en andere
bollen. Tot in het late najaar met prachtige herfstbloei
ers in vlammende kleuren.
____________________________________________________
Wij gaan carpoolen en de kosten zijn 11,25 p.p.
Vertrek vanaf parkeerterrein achter wereldwinkel aan
de Steenhoffstraat in Soest is om 09.30 uur.
____________________________________________________

EXCURSIES

Donderdag 11 juni - dagexcursie
naar de Noordoostpolder  

Wij gaan DRIE interessante tuinen bekijken.
De eerste tuin is te vinden in Emmeloord:

Deze is het best te omschrijven als Engelse bloemen
tuin met vijver en gazon. Een tuin die van blubberland
is omgetoverd in een bloementuin.
Tegen lunchtijd hopen wij te arriveren in De Appelhof
te Marknesse, waar  wij onze lunch kunnen gebrui
ken. Hierna krijgen wij een rondleiding door de verras

sende tuin. Als wij deze tuin bewonderd hebben,
keren wij terug naar Emmeloord, waar wij Lancaster
Garden zullen bezichtigen.
Dit is een rechtlijnige tuin met een eigen uitstraling.
Mocht de tijd het toelaten, kunnen wij op de terugweg
naar Soest nog een kijkje nemen op het pittoreske
Schokland, waar wij de dag kunnen evalueren onder
het genot van een drankje of een kopje thee.
xxxxx Echter: de coronacrisis xxxxx
Met de tuineigenaren is afgesproken dat wij een week
van tevoren zullen beslissen of de excursie door kan
gaan. Mocht het niet verstandig zijn dan zullen wij
kijken naar een mogelijkheid om dit unieke uitstapje
door te schuiven naar een later tijdstip, bijv. augustus
of september of zelfs naar volgend jaar.
____________________________________________________
De kosten voor deze excursie zijn € 35,00 p.p .
(€ 22,00 voor de toegangskaartjes, de rondleidingen,
de koffie en de lunch ( soep, 2 broodjes,koffie/ thee)
+ € 13,00 voor de carpoolkosten).
Vertrektijd wordt later bekend gemaakt.
____________________________________________________
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EIKENPROCESSIERUPS 
(Thaumetopoea processionea)
 
De rups komt voornamelijk voor op de zomereik.
Bij voedselgebrek ook op Amerikaanse eik en moeras-
eik. De vlinder is onopvallend, grijs behaard. De rups
is grijs met lichte zijden en dichtbehaard.
De soort overwintert als ei op dunne twijgen boven
in de eik, waar ze als pakketjes van 2 cm bij elkaar
zitten.

De jonge rupsen komen half april tot begin mei 
uit de eitjes.
In de eerste stadia rusten de rupsen in plakkaten op
de zonbeschenen zijde van de stam. Als de rupsen
volgroeid raken, maken zij bolvormige nesten waarin
zij overdag verblijven. Vanuit die nesten gaan de
rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel.
Als de boom kaal is, zoeken ze een nieuwe boom.
In de laatste drie stadia krijgt iedere rups ongeveer
600.000 brandharen, die overlast bij de mens veroor
zaken. Herkenbaar zijn de plakkaten met rupsen op
de stam of aan dikke takken. Later vormen zij bolvor
mige nesten op de stam of onder takaanzetten.
De brandharen blijven door vervellingen van de rups
in het nest achter en veroorzaken allergische reacties
die bij mensen enkele weken kunnen aanhouden.
Oude brandharen kunnen 6 jaar actief blijven.
Oude nesten kunnen door verwaaien dus enkele
jaren voor overlast zorgen.

Er zijn een aantal methoden om de rupsen te
bestrijden: mechanisch, biologisch en chemisch.
Mechanische bestrijding kan het beste uitgevoerd
worden door het wegzuigen van de nesten met rup
sen met een industriële stofzuiger. Personen die de
mechanische bestrijding uitvoeren moeten goede
beschermende kleding dragen.
Biologische bestrijding bestaat uit een tweetal me
thoden. Ze worden in het voorjaar toegepast bij het
uitlopen van de bladeren. De rupsen eten het blad
en worden inwendig aangetast en sterven. Veel
toegepast is het inbrengen van nematoden (aaltjes).
Biologische bestrijding dood overigens ook rupsen
van andere, soms zeldzame vlindersoorten.
Biologische en chemische bestrijding wordt toege
past door middel van een spuitkanon. Het spuitkanon
wordt veelal ingezet op plaatsen waar veel publiek in
aanraking komt met de processierups.
De chemische bestrijdingsmethode is door de brede
werking van het middel op veel insectengroepen
ongewenst.

 
Voorkeur gaat uit naar het
inzetten van natuurlijke
vijanden (broedkastjes
voor vogels!)
en het wegzuigen van de
nesten.
Er wordt nog steeds onder
zoek gedaan naar nieuwe
methoden voor selectieve
bestrijding.                  
                               (Info uit: stadsbomen vademecum)
------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u problemen met de eikenprocessierups?
Neem voor advies contact op met onze voorzitter
Riël Voet
tel. 06-20498991 / e-mail: rielvoet@kpnmail.nl
___________________________________________________
 KINDERACTIVITEIT
Groei & Bloei Soest/Soesterberg betrekt graag de
kinderen bij haar activiteiten.
De kindermiddag gepland voor dit voorjaar kan door
de zorgen rondom de coronacrisis niet doorgaan.
Daarom alvast de aankondiging van de kinder-
middag, die wij dit najaar gaan organiseren in
samenwerking met de mensen van kinderboerderij
De Veenweide, waar de activiteit plaats vindt.
Wel onder voorbehoud; maar we hopen van harte

dat de coronacrisis in september achter de rug is.
Wij hebben weer een woensdagmiddag gekozen:
 
             woensdag 16 SEPTEMBER. 
 
Wat wij gaan doen blijft nog een verrassing,maar voor
elke leeftijd is er wel iets.
Noteer de datum vast, want het is elk jaar weer een
feestje!
Wij zien jullie graag komen.
Tot ziens op 16 september.
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VOOR U GELEZEN ......WWW: WAT, WAAR, WANNEER ??
AGENDA
 
JUNI 2020
 
11 juni               excursie NO-polder
18 juni               WORKSHOP
                          "Schikken met groente en fruit"
 
JULI 2020
 
9 -12 juli            tuinenreis Engeland
 
AUGUSTUS 2020
 
12 augustus      excursie Herma's theetuin in Olst.
 
SEPTEMBER 2020
 
12 september    open tuinen-dag
16 september    kinderactiviteit
 
U kunt zich aanmelden voor deze activiteiten onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.

 
   In verband met de coronacrisis zijn
   onderstaande landelijke evenementen van
   Groei & Bloei geannuleerd:
 
   ** Festival Gardenista van 3 t/m 17 mei
   ** Open tuinen-weekend van 13 en 14 juni.
   ** Nationale tuinweek van 13 - 21 juni
 

DE TUINEN VAN APPELTERN
De Tuinen van Appeltern zijn geopend van april 2020
t/m 25 juni 2020.
Omdat het tuininspiratiepark maar liefst 22 hectare
groot is blijft De Tuinen van Appeltern geopend.

Na intensief overleg met de gemeente is besloten om
het modeltuinenpark open te houden voor bezoe
kers. Er is op dit moment namelijk zoveel moois te zien
en het blijkt goed te zijn om in de natuur te zijn!
Alle horecafaciliteiten met zitgelegenheden zijn mo
menteel gesloten. In het entreegebouw is het tijdelijk
wel mogelijk een 'Appeltern Take-Away' online te
bestellen en deze bij aankomst af te halen om mee
te nemen tijdens je wandeling door het tuin-
inspiratiepark!
Locatie:
Walstraat 2a
6629 AD Appeltern
 

Virtueel open: KEUKENHOF 2020
 
Helaas gaat Keukenhof dit jaar niet open vanwege
de coronamaatregelen.

Gelukkig kun je wel online genieten van al het moois!
In de maanden voorafgaand aan de lente is hard
gewerkt om bezoekers een mooie ervaring te bieden.
Keukenhof laat dit graag zien aan de mensen onder
het motto
‘Als mensen niet naar Keukenhof kunnen komen,
brengen wij Keukenhof naar de mensen’.
Zo is Keukenhof virtueel open.
Dat betekent prachtige beelden van Keukenhof 2020;
uitleg van de tuinmannen of andere mensen die laten
zien hoe mooi het park is.

 

HORTUS BOTANICUS AMSTERDAM
 
De Hortus Botanicus Amsterdam uit 1638 is één van
de oudste botanische tuinen ter wereld.
 

Inmiddels is de Hortus
een levend museum
met planten uit alle
continenten.
Een oase van rust in het
drukke Amsterdam. De
Amsterdamse Hortus is
een echte stadstuin.
 

Ook de Hortus Botanicus Amsterdam is tijdelijk
gesloten in verband met de coronamaatregelen,
maar daar hebben ze iets op bedacht!
 
Onder het motto 'De hortus in huis'
geeft Hoofd Tuin & Collectie Reinout Havinga  
t/m 1 juni 2020 elke week een video rondleiding door
de tuin. Zo kun je toch nog genieten van alles wat nu
bloeit in de tuin!
Ook vind je op de site van de Hortus allerlei tips en
doe-het-zelf ideeën om jezelf en de kinderen bezig te
houden www.dehortus.nl.
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www.editoo.nl

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

 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
 

 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.

  "Zonder vrijwilligers
                      kan een vereniging niet bestaan”  

 
 
 
 
 
Onze afdeling draait
dankzij de inzet van  
leden, die actief zijn 
in diverse commissies.
 
 

   Met elkaar zorgen wij ervoor dat wij ieder jaar
   weer een aantrekkelijk (activiteiten)programma  
   kunnen aanbieden.
   U kunt zich aanmelden via e-mail:
   info(@soest.groei.nl of vrijblijvend bellen met
   één van onze bestuursleden.
  
   Het zou fijn zijn als wij een aantal nieuwe
   commissieleden mogen begroeten.

 

              OPEN TUINEN-DAG

      ZATERDAG      12 SEPTEMBER




