Afdeling Lelystad

De komende maanden staat het volgende op de agenda:
12 januari Excursie Verhage Fruit / 16 januari Lezing Hans Kramer over Zachte winters en exoten / vanaf 7 februari Bloemschikcursus voorjaar / 16 maart Workshop
snoeien o.l.v. Peter Kouwenhoven / 27 maart Lezing 'Een gewone tuin, een bijzondere tuin?' door Elske van Goinga en de Jaarvergadering voor leden / 20 april Excursie Hortus Bulborum in Limmen / 17 mei Excursie Gardenista / 23 mei Workshop
Zomerse hanging basket.
Verder in dit nummer:
Composteren, terugblik door deelnemer / Meerdaagse Tuinenreis 2019 / Noodkreet
en informatieavond Besturen bij G&B Lelystad / Vacature website beheerder

Lelyblad december 2018 / januari 2019

Verstilling....
Vanochtend moest ik voor het eerst de autoruiten krabben.
De winter is in aantocht... Maar wat hadden we een prachtige en lange na-zomer. Heb jij ook zo genoten van alle
mooie kleuren in de herfsttuin?
Inmiddels is de natuur in rust, en zijn de meeste kleuren uit
de tuin aan het verdwijnen. En toch heeft deze verstilling
ook zo haar charme, vind ik. Het is tijd om weer naar binnen
te keren en plannen te maken voor volgend jaar en als basis
voor de jaren daarna. Tuinplannen, toekomstplannen...
Ook ik heb nagedacht, en gevoeld wat voor mij belangrijk
is. En dat heeft geleid tot een beslissing die me best
moeilijk valt. Per komende jaarvergadering leg ik mijn bestuursfunctie bij Groei & Bloei neer. Het valt simpelweg niet
meer te combineren met mijn werkzaamheden.
Dat betekent dat het bestuur vanaf eind maart nog maar uit
2 leden bestaat (waarvan eentje deels in het buitenland
woont), en zelfs met de hulp die we na de oproep in het
vorige Lelyblad hebben gekregen, kan dit betekenen dat
onze afdeling geen toekomst meer heeft. Tenzij.... je snapt
het al. Elders in dit blad vind je een concrete laatste oproep.
Anders zou het zomaar kunnen zijn dat dit Lelyblad het
laatste nummer is.
Dat gezegd hebbend... hebben we met ons huidige bestuur
en de hulp van vrijwilligers wel een mooi programma voor
de eerste periode van het jaar kunnen organiseren. Met
bijzondere excursies naar een Fruitbedrijf (waarmee we ook
onze vrijwilligers van 2018 willen bedanken) en naar een
bloembollen-hortus. Met een lezing van Hans Kramer van
de Hessenhof en een inspirerende lezing door één van onze
leden. Met een praktische snoeiworkshop én de bloemschikcursus. En omdat het in de herfst zo'n succes was
gaan we in het voorjaar ook een zomerse hanging basket
maken.

Tip: sta je al op onze
mailinglijst?
Eén of twee keer per maand ontvangt iedereen die zich
heeft aangemeld de Lelymail! Hierin staat altijd de allerlaatste informatie, een herinnering aan de komende
activiteiten en eventueel ander nieuws. Als aanvulling op
dit papieren Lelyblad onmisbaar! Meld je dus aan.
Dat kan op de website, onder Diversen > E-mail Nieuwsbrief.

BOUWMAN BUITENLEVEN
DE SPECIALIST IN EXCLUSIEVE TUINEN
VAN ONTWERP TOT EN MET DE UITVOERING

Kortom, voor ieder wat wils.
En ik hoop oprecht op nieuw bloed in het bestuur en de
commissies, zodat we door kunnen gaan met een mooi
programma voor de rest van het jaar.
Voor nu kijk ik nog even terug op een prachtig Groei & Bloei
jaar. Of eigenlijk, kijken wij. Want we hebben in 2018 met
elkaar toch heel wat moois gedaan! Het jaar met als thema
'Moestuinieren, eten uit eigen tuin' is voorbij gevlogen. Voor
mij persoonlijk was de excursie naar Villa Augustus favoriet.
Maar ja, ik ben dan ook een moestuinierder.

'

Alles voor het ultieme buitenleven
GROTE BOMEN & SIERBESTRATING

Komend Groei & Bloei jaar staat in het teken van 'De levende tuin'. Een interessant thema. Maar daarover... hopelijk
in het volgende Lelyblad meer!
Wij, Tineke, Marion en ikzelf, wensen je een fijne jaarwisseling en veel tuininspiratie.
Tot ziens in 2019!
Miranda Römer

WISENTWEG 64 - LELYSTAD - 0320-793000

www.lelystad.groei.nl

Lezing Hans Kramer op 16 januari
"Zachte winters, nieuwe kansen, gemakkelijk genieten
van exotische planten" op 16 januari.

Excursie Verhage Fruit op 12 januari
Rond 10 uur worden we ontvangen bij Verhage Fruit in
Luttelgeest met een kopje thee of koffie en een gebakje.
We beginnen met een boeiende uitleg over het reilen en
zeilen van dit moderne fruitbedrijf. Spannende verhalen
over het bestrijden van ongedierte met oorwurmen, een
kijkje bij de sorteerruimte, in de boomgaard en in de grote
koelcellen.
Wil je fruit en sap proeven? Dat kan in de Proeverij van
Verhage Fruit! Ze hebben eigen fruitsap en verschillende
appelrassen. Natuurlijk neem je ook een kijkje in de boerderijwinkel met vele soorten kaas, vruchtensappen tot en
met vlees van op polderweiden grazende Limousin koeien.
En natuurlijk appels uit eigen boomgaard. Of bij al dat
lekkers de portemonnee dicht blijft ….?
Op het programma staat ook een bezoekje aan de unieke
stokerij met eigen likeuren en destillaten, dit is een bijzondere belevenis en het bekijken waard!

Lezing op woensdag 16 januari aanvang om 20.00 uur
in de Krakeling, Atolplaza, Schor 1-9.
Hans Kramer van de Hessenhof in Ede komt naar Lelystad!
De Hessenhof is één van de weinige echte ambachtelijke
kwekerijen in Nederland. Bijna alle planten worden hier zelf
vermeerderd en opgekweekt. De basis zijn de 5000 moederplanten die zaden, stekken of scheurlingen leveren. Ze
worden in de vermeerderingskas met veel liefde aan de
wortel gebracht en vervolgens verder opgekweekt. Daarbij
worden chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest
vermeden.
Elk jaar probeert Hans wel een paar honderd nieuwe
planten en variëteiten uit. Veel van deze planten komen uit
streken als Zuid-Amerika, Californie, India, Zuidoost-China
en Taiwan. Hier is het klimaat lekker warm. De laatste tien
jaar is gebleken dat veel van deze planten op de kwekerij
kunnen overleven. Het is niet zozeer de warme zomer die
daarbij de doorslag geeft, maar vooral de milde winter, die
het voor veel planten mogelijk maakt om in het voorjaar
zonder beschadigingen weer uit te lopen. Vaak scheelt het
ook om juist niet zoveel aan de grond te doen, deze aan de
schrale kant te houden om de planten veel beter te laten
overwinteren.
Tijdens deze lezing worden er exotische planten getoond
en krijgen we tips hoe we met een beetje hulp deze planten
een strengere winter door kunnen helpen!

Tussen 12 en 13 uur rijden we terug naar Lelystad.
Let op: omdat we erg blij zijn met onze vrijwilligers is
deze excursie voor vrijwilligers die actief zijn geweest
in het jaar 2018 gratis! Als bedankje voor je hulp! Meld
je wel aan en schrijf er bij dat je vrijwilliger bent.
Praktische informatie:
Kosten: Leden: € 12,00 p.p. en niet-leden: € 18,00, beide
inclusief reiskosten van € 3,00.
Vertrek: vanaf het Zuiderwagenplein om 9.15 uur.
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 4 januari via het aanmeldformulier op de website (onder Diversen). Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het te betalen bedrag
overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611 042 tnv Groei
& Bloei Afdeling Lelystad, ovv 'Verhage Fruit'. Zie ook de
spelregels op de website (Diversen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg 06-46277455
Adres: Verhage Fruit, Oosterringweg 33, 8315 PS
Luttelgeest

Als het weer het toelaat dan neemt Hans planten mee voor
de verkoop en de verloting en kan hij aan de hand van levende planten wat vertellen.
Hans Kramer kan planten van de Hessenhof voor je meenemen! Deze moeten wel twee dagen van tevoren schriftelijk of per fax doorgegeven worden. Je moet je bestelling
wel zelf regelen bij De Hessenhof!
Zaal open om 19.45 uur, de lezing start om 20.00 uur.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief een
kopje koffie of thee in de pauze.

Extra voordeel voor nieuwe
leden
In principe zijn de activiteiten die G&B Lelystad organiseert voor haar leden kostenneutraal. Niet-leden betalen
meestal € 5,- meer dan de kostprijs. In sommige gevallen
wordt een extra ledenkorting gegeven. Als je als niet-lid
deelneemt aan een activiteit en besluit in dezelfde week
lid te worden, dan krijg je het totale ledenvoordeel voor
die activiteit van ons cadeau!

www.lelystad.groei.nl

Cursus Bloemschikken olv Sabina Bijl
start 7 februari
Ook in 2019 gaan we weer van start met bloemschikken bij
Groei & Bloei in Lelystad. Dus, voor wie zich verder wil
ontwikkelen in de verschillende bloemschiktechnieken, kan
weer meedoen met de cursus!
Maar ook beginners die van alles willen leren over bloemschikken zijn van harte welkom!
De cursus wordt gegeven door onze eigen bloemschikdocente Sabina van Bloemendingen in de Landstrekenwijk.
In vijf lessen van ongeveer 1,5 uur maak je telkens een
pracht bloemstuk met zelf verzameld materiaal en leer je
de fijne kneepjes van het bloemschikken.
Ruim voor iedere sessie stuurt Sabina de deelnemers een
opdracht waarin vermeld staat wat er gemaakt gaat worden
en wat daarvoor meegenomen moet worden. Natuurlijk
wordt hierbij rekening gehouden met de tijd van het jaar en
de daarbinnen verkrijgbare materialen vanuit de eigen tuin
of winkel.

Workshop 'Snoeien doet Bloeien' olv
Peter Kouwenhoven op 17 maart
Snoeien blijft voor veel mensen altijd een spannende
aangelegenheid.
Zomaar de schaar zetten in je mooie, bloeiende struiken?
Dat doe je toch zeker niet zomaar…?
Toch is de snoei een belangrijk onderdeel van het groei- en
bloeiproces. “Snoeien doet groeien” is al een hele oude
stelregel. Maar hoe moet dat dan?

Belangrijke informatie:
Data: Het bloemschikken zal gegeven worden in de middag
(13.30 - 15.30 uur) of de avond (19.30 - 21.30 uur) op de
volgende data: 7 en 28 februari, 21 maart, 11 april, 9 mei
Locatie: Bloemendingen te Waterland 33 in Lelystad
Kosten: leden € 40,-, niet-leden betalen € 55,Aanmelden: uiterlijk 24 januari via het aanmeldformulier op de website (onder Diversen). Geef je voorkeur voor
de middag of avond op. Je aanmelding is definitief na
betaling. Je kunt het te betalen bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611 042 tnv Groei & Bloei Afdeling
Lelystad, ovv 'Cursus Bloemschikken'. Zie ook de spelregels op de website.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 462 77 455

Tuinenreis 2019 naar EastAnglia
Het lijkt nog ver weg, maar wij willen je alvast tippen dat
je half augustus weer met Garden Tours op stap kunt.
De exacte datum is bij het voorbereiden van dit blad nog
niet bekend, maar de locatie wel: East-Anglia. Met de
graafschappen Essex, Suffolk en Norfolk belooft het een
fantastische reis te worden.
De tuinenreis is nog niet tot in detail uitgestippeld, maar
de organisatie ligt in handen van onze collega’s van de
afdeling Noordoostpolder dus dat komt wel goed. Zodra
er meer bekend is, zullen wij dat aan jullie doorspelen
via Lelymail, Lelyblad en onze website.
Wil je nu al aanmelden, dan kan dat bij Elly Kloosterboer
(06 224 13 627 of info@goldhoorngardens.nl). Ook met
vragen kun je bij haar terecht.

Voor wie dat wil horen, zien en zelf wil doen, valt er zaterdag
16 maart het een en ander te beleven.
Peter Kouwenhoven uit Lelystad, hovenier sinds jaar en
dag, en van het kaliber: je moet vooral dóen en niet te veel
praten, gaat de deelnemers dan een aantal principes uitleggen. Om ons vervolgens te ondersteunen in onze eigen
poging de struiken in de tuin van Ada Robers onder handen
te nemen. Deze tuin kent zowel sierheesters als vruchtdragende struiken.
Het wordt dus duidelijk een ‘doe-ochtend’.
We beginnen om 09.15 uur met koffie/thee en een korte
inleiding.
Daarna gaan we in de tuin aan de slag. Neem vooral je
eigen snoeischaar(-en) en eventueel ander snoeigereedschap mee.
We zorgen voor een ‘hand-out’, waarbij ook ruimte is voor
aantekeningen.
Praktische informatie:
Wanneer: zaterdag 16 maart van 09.15 uur tot 12.00 uur
Waar: in de tuin bij Ada Robers op de Groene Velden 153 155, Lelystad
Kosten:€ 5,- voor leden; € 10,- voor niet-leden
Aanmelden: met het oog op een goede begeleiding is er
een maximum aan het aantal deelnemers van 12 personen.
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 maart via het formulier op de website (onder Diversen of op de pagina van de
activiteit). Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt
het te betalen bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB
0670 611 042 tnv Groei & Bloei Afdeling Lelystad ovv
'Snoeiworkshop'. Zie ook de spelregels op de website
(Diversen)
Contacpersoon: Pieter Wielinga, 06 50 66 41 76
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Lezing: Een gewone tuin, een bijzondere tuin? door Elske van Goinga
Woensdag 27 maart, aanvang 19.30 uur in de Krakeling,
Atolplaza, Schor 1-9.
Een gewone tuin, een bijzondere tuin? ’t Is maar hoe je er
naar kijkt.
Voorafgaand aan de jaarvergadering zal Elske van Goinga,
lid van onze afdeling, een bijzondere lezing geven. Zij neemt
ons die avond mee in een persoonlijk project in haar eigen
tuin. Leuk, inspirerend en vol mooie 'lessen'.
Elske schrijft over haar lezing:
"In onze tuin heb ik een jaar lang, op vakanties na, elke dag
even met de camera rondgekeken. Zo is het fotoboek: '365
Dagen in de tuin' ontstaan. Het boek bevat 365 foto's van
opkomst, bloei en verval van planten in alle seizoenen. Ik
heb leuke en verbaasde reacties gehad dat er zoveel te
beleven valt in de tuin, want vogels, spinnen, kikkers en
zelfs slakken doen ook mee. Een jaar lang heb ik ervaren
hoe het is om op een andere manier naar de eigen tuin te
kijken. Een bijzondere belevenis.
Hopelijk kan ik anderen enthousiast maken om op een meer
gedetailleerde manier te kijken en dat met een eenvoudige
camera. Ook is het een mooie herinnering wanneer we
afscheid moeten nemen van de tuin zoals hij nu is. Goed
kijken naar al het leven in de tuin, dit vastleggen om er van
te kunnen blijven genieten is voor iedereen mogelijk. 't Is
maar hoe je er naar kijkt!"
Ga je met haar mee op reis door de jaargetijden heen?
Gratis entree voor leden. Niet-leden betalen € 5,-. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
Let op de aanvangstijd: deze lezing start om 19.30 uur!
Zaal open om 19.15 uur.

Uitnodiging jaarvergadering op
27 maart
Het is ons goed bevallen in 2018, de jaarvergadering in
aansluiting op een lezing.
Daarom nodigen wij jullie van harte uit voor de jaarvergadering die op 27 maart 2019 van 21.30 tot 22.00 uur
zal plaatsvinden. Tijdens de pauze tussen lezing en
jaarvergadering kun je onder het genot van een drankje
de jaarstukken doornemen.
Zoals elders al te lezen is, is het erop of eronder voor het
bestuur van de afdeling Lelystad: bij onvoldoende aanmeldingen van kandidaat-bestuurders legt het voltallige
bestuur haar functies neer. Het huidige bestuur kan het
niet voldoende zeggen: dat laten jullie toch niet gebeuren!

Excursie Hortus Bulborum op 20 april
Naar de bollen, die prachtige bollen….
Wie kent dat mooie lied nog, uit 1936, op een tekst van
Jacques van Tol, gezongen door Louis Davids?
En wij, van Groei & Bloei gaan nog een keer naar “die
prachtige bollen” !
Op zaterdag 20 april 2019 gaan we naar Hortus Bulborum
in Limmen (Noord Holland).
In 1928 opgericht door 2 mensen uit de onderwijswereld,
die met lede ogen aanzagen hoe veel oude tulpenrassen
in hoog tempo dreigden te verdwijnen.
Ze kregen ondersteuning van (oud-)bollentelers, en zo
groeide de Hortus uit tot een unieke verzameling bolgewassen in de wereld. Gedragen door tal van vrijwilligers.
De Hortus heeft op dit moment een collectie bolgewassen
van meer dan 4000 verschillende soorten. Waaronder dus
de (historische) tulpen, maar ook (historische) narcissen,
hyacinten, Fritilaria’s en krokussen. Een lust voor het oog.
We worden verwelkomd met koffie, thee en appeltaart in
de bollenschuur. Vervolgens vertelt een gids ons alles over
de Hortus en krijgen we een rondleiding over het terrein.
Daarna is er voldoende gelegenheid om op eigen gelegenheid het terrein te verkennen. Natuurlijk is er in de bollenschuur ook de mogelijkheid om bollen voor de eigen tuin
aan te schaffen.
Wij hebben geen vaste eindtijd afgesproken, maar er is veel
te zien in de Hortus. Koffie en thee zijn in de bollenschuur
te krijgen maar voor de lunch moet je zelf zorgen. Neem
daarom zelf iets lekkers voor de lunch mee.
Belangrijke informatie:
Vertrek: 9.15 uur vanaf het Zuiderwagenplein.
Kosten: Leden € 11,50 en niet-leden € 21,50. Beide bedragen zijn inclusief € 6,- reiskosten en koffie/thee/gebak.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 april via het aanmeldformulier op de website (onder Diversen). Je aanmelding is
definitief na betaling. Je kunt het te betalen bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611 042 tnv Groei &
Bloei Afdeling Lelystad, ovv 'Excursie hortus'. Zie ook de
spelregels op de website (Diversen).
Contactpersoon: Pieter Wielinga, 06 50 66 41 76
Adres: Hortus Bulborum: Zuidkerkenlaan 23A, 1906 AC
Limmen, www.hortus-bulborum.nl
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Noodklok
De afgelopen jaren hebben wij als bestuur meermalen de
noodklok geluid. Nu klinkt hij harder dan ooit tevoren. Met
ingang van de komende jaarvergadering legt Miranda haar
bestuursfunctie neer. Dat betekent dat er in de praktijk nog
maar 1 bestuurslid over is, te weten Marion Kamsteeg, want
ondergetekende verblijft een groot deel van het jaar in het
buitenland. Die verantwoordelijkheid kan en wil Marion niet
dragen.
Het is geen haalbare kaart is om met 1 bestuurslid een
volledig jaarprogramma te draaien ondanks de extra handen die wij na de oproep in het jongste Lelyblad gekregen
hebben. Daarom hebben Marion en ik besloten om met de
komende jaarvergadering ook onze bestuursfuncties neer
te leggen. Met pijn in het hart, dat zeker, want Marion heeft
nog een hoofd vol fantastische ideeën voor de komende
jaarprogramma’s en ik ben nog steeds met veel plezier
penningmeester.
Er is maar 1 manier om het tij te keren: MELD JE AAN
ALS BESTUURSLID
Denk bij een bestuursfunctie bij G&B afdeling Lelystad niet
aan allerlei droge, formele bestuursvergaderingen. Wat wij
vooral doen is informeel brainstormen over een leuk programma en dat vervolgens uitvoeren. Als je wilt, kun je
deelnemen aan inspiratiedagen die door G&B landelijke
georganiseerd worden. Met een bestuursfunctie bij onze
afdeling kun je op een prettige manier je vaardigheden inzetten en je horizon verbreden. Tja, het kost wat tijd, maar
dan heb je ook wat.

Eendaagse reis naar Gardenista op
vrijdag 17 mei
Met trots presenteert KMTP / Groei & Bloei het nieuwe
jaarlijkse buitenevent Gardenista! Op het landgoed Ophemert, de plek waar je alles kunt vinden omtrent groen en
groenbeleving. Gardenista is een tuinbeurs. Een tuinevenement. Maar tegelijk ook veel meer dan dat. Het is een
bijzondere samensmelting van de groene wereld met
amusement en gastronomie. Naast groenexperts, heerlijke
gastronomie onder andere uit de eigen moestuin, bloemschikkunst en amusement is het een plek waar je inspiratie
kunt opdoen voor je eigen tuin en advies kunt inwinnen over
een eigen tuinontwerp of tuinvraag.
Kijk op www.gardenista.com
De eendaagse reis wordt georganiseerd door de afdeling
Noordoostpolder en onze afdeling kan mee! We gaan vrijdag 17 mei 2019 naar Gardenista en de opstapplaats voor
Lelystad is de parkeerplaats van de McDonald's. We vertrekken om 8.30 uur -aanwezig zijn om 8.15 uur- en zijn om
17.30 uur weer terug. De kosten zijn € 40,00 p.p. incl. reis
en entree Gardenista.
De reis gaat door bij 30 deelnemers.
Voor inlichtingen en aanmelden voor deelname:
Neem contact op met Elly Kloosterboer-Blok.
Mob. 0622413627
E-mail: info@goldhoorngardens.nl

Als zich minimaal 3 leden aanmelden voor een functie in
het bestuur maken wij een doorstart. Kortom, de bal ligt bij
jou. Aarzel niet en kom in actie!
Bel, sms of app naar Miranda (06 49 40 08 88), Marion (06
46 27 74 55) of Tineke (06 19 48 47 82) of mail naar info@lelystad.groei.nl .

Tuinreizen naar alle windstreken
RED DE AFDELING, WANT ALS JIJ HET NIET DOET,
WIE DAN WEL?

Informatieavond Besturen bij
G & B Lelystad
Heb je eigenlijk best wel interesse om ons te komen
helpen in het bestuur? Maar weet je niet zo goed wat er
dan van je verwacht wordt, of het wel bij je past, hoeveel
tijd het je kost en of je er wel geschikt voor bent?
We willen graag al je vragen beantwoorden op een informatieavond over besturen bij onze afdeling. Wij beginnen te vertellen wat het bestuur doet en aansluitend
kun je je vragen op ons afvuren.
Uiteraard is dit geheel vrijblijvend en ben je absoluut niet
verplicht om bestuurslid te worden!
Heb je belangstelling voor deze avond, neem even
contact met een van ons op!
Wanneer: 21 januari 2019 van 20.00-21.00 uur
Waar: Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein
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James Wattstraat 2a, 3261 MB Oud Beijerland, Tel.: 088 - 0071300
e-mail: info@gardentours.nl, website: www.gardentours.nl

Workshop Zomerse Hanging Basket
op 23 mei
Donderdagavond 23 mei organiseert Groei & Bloei in samenwerking met Kwekerij De Stadsweiden een workshop
hanging basket vullen.
Met behulp van de medewerkers van de Stadsweiden kun
je deze avond een hanging basket maken, of als je dat
leuker vindt, een terraspot vullen met eenjarigen en andere
plantjes. Je leert hoe je het beste een basket of pot kunt
vullen met aarde, mos en planten. Er is keus uit enorm veel
soorten perkgoed! Je kunt zeker genieten van een mooie
plantenbak tot de herfst.
De kwekerij laat ons weer een kijkje in de kassen nemen.
Daar maken we graag gebruik van! In mei kunnen we de
prachtige hortensia’s zien en het perkgoed.
De avond duurt 2 tot 2,5 uur en na afloop reken je de gebruikte materialen en planten af. Wat een zeer prettige
bijkomstigheid is, je krijgt 10 % korting!
Belangrijke info:
Kosten: reiskosten € 3,- Omdat je alle materialen ter
plekke kiest en afrekent, zijn de werkelijke kosten variabel.
Tijd: We vertrekken om 18.20 uur vanaf het Zuiderwagenplein in Lelystad en starten met de workshop om 19 uur bij
de kwekerij.
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 mei! Dit doe je via
het aanmeldformulier op de website (onder Diversen). Je
aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het te betalen
bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611 042
tnv Groei & Bloei Afdeling Lelystad, ovv 'Hanging Basket'.
Zie ook de spelregels op de website (Diversen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46277 455
Locatie: Kwekerij de Stadsweiden, Rietmeen 1-7 3844 HM
Harderwijk

Een enthousiaste deelneemster van de herfstworkshop
in 2018 schrijft:
“Woensdag 10 oktober hebben wij (9 leden) een bezoek
gebracht aan kwekerij De Stadsweiden om een hanging
basket met herfstplanten te maken.
We hoorden dat afdeling Harderwijk die week met 31 leden
aanwezig was. Er is ook volop ruimte en materiaal dus dat
aantal kan makkelijk! Na een korte uitleg heeft iedereen een
prachtig herfstwerkstuk gemaakt in een hanging basket of
in zelf meegebrachte bakken. Ook in de winkel was volop
inspiratie op te doen. En de 10 % korting was mooi meegenomen.
Na de workshop kregen we nog een rondleiding door het
bedrijf waar honderden hortensia’s stonden te wachten om
in de koelcel af te harden. Ze kwamen net van het land bij
Ermelo. Na de ongeveer 8 weken koelcel moeten de bijna
vergane bladeren verwijderd worden van de hortensia’s en
komen ze in de kassen te staan in Harderwijk en Ens om
tot bloei te komen. Verder stonden de kassen nu vol met
kerststerren en cyclamen, in afwachting om op tijd in bloei
te zijn voor de feestdagen. Het was echt een eye opener
om dit arbeidsintensieve bedrijf te zien en je dan af te
vragen hoe het mogelijk is dat een hortensia maar €4,95
kost.
We hebben meteen een datum afgesproken voor het
voorjaar. Ik ga mijzelf daar zeker weer voor opgeven . U
toch ook? Zodat wij het aantal leden van Harderwijk kunnen
evenaren, het is echt de moeite waard!”
Marion Fischer

Composteren? Gebruik je neus!
Door Ineke van Westrienen
Op 22 september woonde ik de super informatieve workshop van Groei & Bloei Lelystad over composteren bij. Met
14 personen luisteren we geboeid naar Marc Siepman*. We
gaan ook aan de slag met meegebrachte materialen en
maken een begin van een composthoop. Hij vertelt ons
‘alles’ over composteren, de verschillende systemen, de
probleemgevallen, waar je allemaal op kan letten. Over
koud en heet composteren, een wormenhotel, bruin en
groen materiaal en wat is dan wat? En natuurlijk start Marc
met waarom composteren van belang is: het brengt biodiversiteit terug in de bodem, het verbetert de bodemstructuur
én de waterhuishouding. Dus heb je een plek in je tuin waar
het water lang blijft staan, voeg compost toe. En wanneer
is een composthoop goed? Ruik! En steek je handen erin.
Hoe komen die eruit? Hoe voelt het? Ziet het eruit en ruikt
het als bosgrond?
Marcs belangrijkste tips:
1. Begin gewoon, ervaar en zie waar je uitkomt
2. Gebruik je neus
3. Heb geduld
4. Doe wat je leuk vindt
Ik vind het mooie van composteren: het maakt zichtbaar
dat afval niet bestaat. Het is altijd een bron van nieuw leven.
*Zie www.marcsiepman.nl voor een leuke video over
composteren.

www.lelystad.groei.nl

Aanmelden & "Spelregels" voor deelname aan activiteiten
Met ingang van september 2017 meld je je via de
website aan voor een activiteit.
Per activiteit vul je een aanmeldformulier in, zodat wij in één
keer alle benodigde gegevens hebben. Alleen in bijzondere gevallen (je hebt bijvoorbeeld geen toegang tot internet)
is telefonische aanmelding bij de contactpersoon voor die
activiteit nog mogelijk.
Spelregels
In de "Spelregels" vind je alle informatie over aanmelden,
betalen en afmelden, inclusief reiskosten en extra voordeel
voor (nieuwe) leden. We raden iedereen aan deze pagina
tenminste één keer goed door te lezen!
Zowel de aanmeldformulieren als de "spelregels" vind je op
de website onder het kopje Diversen.
Heb je vragen, stel ze dan gerust. Je vindt de contactgegevens hieronder.
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