
LELYBLAD, de nieuwe naam van deze papieren nieuwsbrief
 
De komende maanden staat het volgende op de agenda:
22 september workshop composteren kun je leren / 10 oktober workshop hanging
basket met herfstplanten / 13 oktober busreis naar Beervelde / 20 oktober planten-
ruilbeurs / 24 oktober lezing door Frans van der Graaf over "besdragende planten" /
14 november lezing door Frans Neuman van Belle Epoque over "rozen" / 15 decem-
ber Kerstworkshop.

In dit blad vind je alle informatie over deze activiteiten, verder kijken we met enkele
foto's terug op het afgelopen seizoen en lees je alles over AVG. 

Afdeling Lelystad

september 2018
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Lelyblad
Heb je hem gezien op de cover??? En wat vind je van de
nieuwe naam van onze nieuwsbrief? In elk geval een stuk
minder saai vonden wij als bestuur. Wij worstelen nog een
beetje met de naam voor de nieuwsflits. We houden het
voorlopig op ‘Lelymail’. Mocht je een nog flitsendere naam
voor de nieuwsflits te binnen schieten, laat het ons weten.
 
Het was me het zomertje wel, bakken met zonneschijn in
plaats van regen, temperaturen die meer dan subtropisch
aanvoelden. Is er bij jou ook zoveel verdroogd of heb je met
pappen en nathouden de boel in leven weten te houden?
Het viel mij op dat zelfs de vlinderstruiken nauwelijks
geurden.
 
Leuke activiteiten hadden wij trouwens met Groei en Bloei.
Ik zou bijna spijt krijgen dat ik het grootste deel van de zomer
in Portugal zat. Met Hollands weer notabene. Maar die lage
temperaturen en regenbuien daar waren wel weer prettig
omdat wij twee kleine tuintjes aangelegd hebben bij ons
Portugese huisje. Wel weer spannend want welke planten
doen het daar goed zonder voortdurend te hoeven sproei-
en en waar kun je die kopen?

 
Mijn Portugese avontuur is ook de reden dat ik dit voorwoord
schrijf. Vanaf dit jaar ga ik voor langere perioden naar
Portugal. Leuk toch???? Ja, voor mij wel, maar niet voor
mijn medebestuurders. Zij moeten nu alles met zijn tweeën
doen, ik doe alleen nog maar de financiën. En hoe enthou-
siast ze ook zijn om alles in goede banen te leiden het gaat
niet lukken zonder extra handen. Het is gewoon teveel.
 

Dit jaar is het gevolg ervan nog niet te merken; er staat ons
nog heel wat leuks te wachten. Twee presentaties over
respectievelijk bes-dragende planten en rozen. Neem
vooral foto’s, takken of vragen mee want de sprekers zijn
experts. In Harderwijk kun je een hanging basket maken
die – zolang het niet vriest – winterproof is. Je kunt je ook
nog aanmelden voor de workshop composteren. En natuur-
lijk sluiten wij het jaar af met de kerstworkshop waar wij dit
keer een sfeervol stuk op een metalen frame gaan maken.
 
In 2019 is het tekort aan menskracht wel duidelijk en kunnen
wij maar een uiterst mager programma bieden. Twee lezin-
gen in plaats van de gebruikelijke vijf, geen vier workshops
maar slechts twee, één excursie in plaats van vier, geen
plantenruilbeurzen, enzovoort. Kortom, dat hele leuke
programma dat wij bedachten tijdens de laatste vergadering
kon grotendeels de prullenbak in.
 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo kunnen
wij in 2019 weer een tuinenreis aanbieden door samenwer-
king met de afdeling Noordoostpolder. Ook heeft opnieuw
een lid aangeboden om de open tuinen in 2019 organiseren.
 
Maar wij zouden zo graag gewoon een compleet program-
ma aanbieden. Met een beetje hulp van jullie zou dat ook
moeiteloos gaan. Je hoeft niet gelijk bestuurder te worden,
wij zijn al heel blij als je één excursie voor je rekening neemt
of een lezing of workshop regelt. Echt, het is niet zoveel
werk als wij het met z’n allen doen.
Dus kom op, red het programma van 2019, meld je aan bij
Miranda of Marion of op info@lelystad.groei.nl.
 
Voor nu kunnen we hopelijk nog genieten van een mooie
nazomer. 
Tineke Burger

Bezoek aan Hanneke's Pluktuin ín Biddinghuizen Excursie naar de Passiflorahoeve in Harskamp. 
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Herinnering: Workshop composteren
door Marc Siepman op 22 september.
Composteren kun je leren!
 
In de vorige nieuwsbrief is deze workshop al uitgebreid aan
de orde gekomen. Je kunt je nog aanmelden!!
 
Met compost kun je van iedere bodem een vruchtbare
tuingrond maken! Zowel voor moestuinen als voor siertui-
nen is het bodemleven een belangrijke factor. Leer tijdens
deze workshop dag alles over compost.
 
In de ochtend behandelen we de theorie over composteren;
na de lunch is het tijd om in de praktijk te gaan composteren.
 
Kosten: leden van Groei & Bloei € 15,- en niet-leden € 20,-
Locatie: Biotuinen, Bosweg 40 (achter Karveel 33-44),
8231 DZ Lelystad
Tijd: We starten om 10 uur (deur open vanaf 9.45 uur). Het
middagdeel duurt tot ongeveer 16 uur. 
Wij zorgen voor thee en koffie gedurende de dag en een
soepje tijdens de lunch.
Deze workshop gaat door bij meer dan 10 deelnemers
(maximaal 20). 
 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 12 september, via het
aanmeldingsformulier op de website (onder het kopje Di-
versen). 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
'Composteren'. Zie ook de spelregels op de website (Diver-
sen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 462 77 455

Workshop Hanging Basket met
herfstplanten
Op woensdagavond 10 oktober organiseren we in samen-
werking met Kwekerij De Stadsweiden in Harderwijk een
workshop Winterse Hanging Basket.
 
Onder deskundige leiding kun je deze avond een hanging
basket, of als je dat leuker vindt een terraspot, vullen met
herfstplantjes. Je leert hoe je het beste een basket of pot
vult met aarde, mos en planten. Er is keus uit zo’n 20
soorten planten, waaronder de eerste violen, grassoorten,
grijsbladige plantjes, hedera, cyclamen of kooltjes.
De planten kunnen een klein beetje vorst doorstaan. Dus
als er geen extreme vorst komt, dan kun je zeker genieten
van een mooie plantenbak tot de kerst!
 
Je kunt de basket of pot ter plaatse uitzoeken óf je eigen
basket of pot meebrengen. De gebruikte plantjes en ande-
re materialen reken je aan het eind van de workshop af. Je
krijgt 10% korting op je aankoop!
 
In de pauze worden er planten verloot onder genot van een
kopje koffie of thee. Na de workshop is er voor belangstel-
lenden gelegenheid om een kijkje te nemen in de kassen
 
Kosten: reiskosten € 3,-. Omdat je alle materialen ter
plekke kiest en afrekent, zijn de kosten variabel.
Vertrek: vanaf het Zuiderwagenplein om 18.20 uur. De
workshop start om 19 uur en duurt 2 tot 2,5 uur.
Het aantal plaatsen is beperkt!
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 27 september, via het
aanmeldingsformulier op de website (onder het kopje Di-
versen). Je aanmelding is definitief na ontvangst van het
bedrag op rekening N: 34 INGB 0670 611 042 t.n.v. Afdeling
Lelystad Groei & Bloei o.v.v. 'Hanging Basket'. 
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 462 77 455
Adres: Kwekerij de Stadsweiden, Rietmeen 1-7, 3844HM
Harderwijk

Kijk ook op onze website!
Op onze website www.lelystad.groei.nl staat het laatste
nieuws over allerlei tuinactiviteiten in en om Lelystad.
Ook staan er talloze foto's op van de activiteiten die al
hebben plaatsgevonden, tips en waardevolle informatie. 
 
Kijk bijvoorbeeld eens bij onze adverteerders op 'Groen-
tips & Groeninfo' als je een hovenier zoekt, planten nodig
hebt of een uitstapje wilt plannen.

Heb jij iets wat het delen waard is, een vraag aan ande-
re tuinliefhebbers, een speciale plant die je zoekt of juist
over hebt? Stuur een mail naar info@lelystad.groei.nl en
de webmaster zet het op de site!

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 aller-
laatste informatie, een herinnering aan de komende
activiteiten en eventueel ander nieuws. Als aanvulling op
dit papieren Lelyblad dus onmisbaar! 

Je kunt je aanmelden via de website, onder Diversen >
E-mail Nieuwsbrief. 



www.lelystad.groei.nl

Plantenruilbeurs op 20 oktober
Na een zomer vol uitersten is inmiddels de herfst al weer
bijna ingetreden. Tuinen worden winterklaar gemaakt, de
eerste opschoning vindt plaats. Veel planten hebben zich
uitgezaaid en verdienen een nieuwe plek. Of een nieuwe
eigenaar. Of je bent toe aan wat nieuws in de tuin?
 
De najaars plantenruilbeurs is daar het uitgelezen moment
voor. Neem alle zaailingen, stekken en zaden mee (vermeld
wel svp de naam er bij). Ook tuinboeken, tijdschriften,
potten en manden die je over hebt kunnen hier van eigenaar
wisselen. En wie weet met welke mooie aanwinsten je zelf
dan weer naar huis gaat?
 
Vanaf 9.45 uur kunnen de plantjes en het overige materiaal
worden uitgestald. Om 10 starten we en kunnen aanbieders
die dat willen iets vertellen over hun aanbod. Vanaf onge-
veer 10.15 uur kan het ruilen beginnen. Natuurlijk leggen
we de procedure met de rietjes (om aan te geven dat een
plant een nieuwe eigenaar heeft) nog even uit. 
 
Ook zonder inbreng kun je nieuwe plantjes voor je tuin
'ruilen', dus kom ook gezellig langs! Alle leden zijn welkom
en de koffie staat klaar. 
 
Wanneer: zaterdag 20 oktober
Waar: onder de kapschuur in de tuin van Ada Robers,
Groene Velden 153 - 155
Contactpersoon: Miranda Römer, 06 494 00 888

Lezing "Besdragende planten" door
Frans van der Graaf
Woensdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur in de Krake-
ling, Atolplaza
 
We kennen allemaal wel wat planten waar in het najaar
bessen aan groeien. Hele bekende zijn natuurlijk Hulst,
Vlierbes, Skimmia en  Vuurdoorn. Maar, er zijn er nog heel
veel meer, mits we er beter op gaan letten.
 
Eigenlijk maken we in onze tuin veel te weinig gebruik van
besdragende planten. Doordat er na de bloei dikwijls
prachtige bessen aan de plant verschijnen met een groot
verloop in kleur van groen, geel, oranje, rood naar paars
blauw, zwart of wit kunnen we het tuinseizoen bij wijze van
spreken tot ver in het najaar verlengen.
Bij sommige planten blijven de bessen zelfs de hele winter
aan de plant hangen. Pas als de plant in het voorjaar uit
gaat lopen vallen de bessen er af of worden door de vogels
opgegeten.

Busreis naar Beervelde op 13 oktober,
samen met NOP
Je kunt je nog aanmelden!
 
In samenwerking met onze collega's uit de NoordOostPol-
der bieden we je de mogelijkheid om per bus de Tuindagen
in Beervelde te bezoeken. 
Bij voldoende aanmeldingen vertrekt de bus van de Deel in
Emmeloord om 7.30 uur en is rond 18.00 uur weer thuis.
Tuinliefhebbers uit Lelystad kunnen om 8.00 uur instappen
bij de McDonald's. 
 
De kosten zijn € 30,00 p.p. (reiskosten en entree).
Inlichtingen en opgave: Elly Kloosterboer-Blok info@-
goldhoorngardens.nl / 06 224 13 627

Er passeert tijdens de lezing een hele verzameling planten
met bessen de revue. De ene bekender dan de ander maar
stuk voor stuk de moeite waard in de tuin. Op een interac-
tieve manier gaan we er met elkaar eens doelgericht naar
kijken. Verder zullen er deze avond heel veel takken met
bessen in de zaal aanwezig zijn zodat je de bessen van
heel dichtbij kunt bekijken, voelen en ruiken.
 
Na afloop van de lezing zijn er besdragende planten te koop.
En heb je zelf een vraag over een besdragende plant in je
tuin, neem dan ook gerust een tak mee. 
 
Zaal open om 19.45 uur.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief een
kopje koffie of thee in de pauze.
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Lezing "Rozen" door Frans Neuman
van Belle Epoque op 14 november
Woensdag 14 november, aanvang 20.00 uur in de
Krakeling, Atolplaza
 
Rozen... de koninginnen van de bloementuin.
In de tuin, op het balkon, in een pot.
Wat staan ze toch mooi.
Zeker in onze Flevolandse klei, waarin ze het zo goed doen.
 
Er zijn vele soorten zoals bijvoorbeeld de struikroos, de
doorbloeiende klimroos en de rambler die wel 10 meter
hoog kan worden.
Maar hoe moet je rozen planten en welke plek is het meest
geschikt.
 
Dat komt Frans Neuman, van rozenkwekerij Belle Epoque,
ons vertellen tijdens zijn lezing op woensdag 14 november.
Hij gaat in de op geschiedenis van de roos, de vele soorten
die er zijn en uiteraard de verzorging.
 
Tevens neemt hij rozen mee voor de verkoop, waaronder
(als ze nog leverbaar zijn) de nieuwe Groei & Bloei roos,
die Belle Epoque gekweekt heeft en in het voorjaar een prijs
won tijdens de rozenkeuring in het Westbroekpark in Den
Haag.
 
Wil je alles leren over rozen en weten welke rozen geschikt
zijn voor jouw tuin, dan ben je van harte uitgenodigd!

Zaal open om 19.45 uur, de lezing begint om 20.00 uur.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief een
kopje koffie of thee in de pauze. 

Kerstworkshop 
Op zaterdag 15 december staat de jaarlijkse kerstworkshop
gepland. Onder begeleiding van Sabina van Bloemendin-
gen (de docente van onze bloemschikcursussen) maken
we een mooi kerststuk in of aan een metalen frame.
 
Dit wordt een heel origineel kerststuk, gebaseerd op een
frame dat je volledig naar eigen smaak en stijl kunt deco-
reren met al het materiaal wat voorhanden is.
Je kunt het frame aan één kant opmaken zodat het tegen
de muur kan staan, of je maakt het aan twee zijden op en
zet het stuk midden op de eettafel. Dan is het te bewonde-
ren aan twee kanten en kun je er doorheen kijken.
Heb je specifieke (kerstmaterialen) welke je hierin wilt
verwerken, dan kan dat natuurlijk ook. Neem ze gerust
mee. 
 
Na de feestdagen kun je het frame met andere materialen
en bloemen eenvoudig opnieuw gebruiken voor weer een
heel ander fraai stuk!

Omdat bij het uitgeven van dit Lelyblad nog geen kerstma-
terialen te verkrijgen waren, is er nog geen voorbeeld
voorhanden. De foto van het opgemaakte kerststuk komt
te zijner tijd op internet en in de Lelymail te staan. 
 
De kerstworkshop is elk jaar een groot succes. En ook dit
jaar ga je na een gezellige middag naar huis met een bij-
zonder werkstuk!
 
Locatie: De Duurzaamheidswinkel (het oude Postkantoor
in de Gordiaan), Stadhuisplein
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 / 16.00 uur.
Kosten: € 27,50 voor leden, € 35 voor niet-leden
Aanmelden: In verband met de voorbereidingen voor de
docente, kun je je tot uiterlijk 30 oktober aanmelden. Dit
doe je 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 Af-
deling Lelystad, ovv 'Kerstworkshop'. Zie ook de spelregels
op de website (Diversen).
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Bloemschikshow Florale Kunst
Groei & Bloei organiseert op zaterdag 6 oktober weer een
heel bijzondere bloemschikshow, ditmaal in Amerfoort!

Twee wereldberoemde bloemsierkunstenaars, Max van der
Sluis uit Nederland en Per Benjamin uit Zweden, geven een
weergaloze demonstratie. Ze maken in totaal 20 arrange-
menten, die deels verloot worden onder het publiek.

Leden van Groei & Bloei krijgen € 5,- korting op het ticket.
Alle informatie vind je op www.groei.nl 

Terugblik op een heel bijzondere workshop: moscollage
maken bij Urban Green Store

Dagexcursie naar Villa Augustus in Dordrecht en de tuin
van de familie Vermonden in Kedichem (foto's op voorblad)

Een impressie van de eerste Open Tuinen Avond op het
Jagersveld. 
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'

GROTE BOMEN  &  SIERBESTRATING 

 WISENTWEG 64 - LELYSTAD - 0320-793000

DE SPECIALIST IN EXCLUSIEVE TUINEN 

VAN ONTWERP TOT EN MET DE UITVOERING

Alles voor het ultieme buitenleven

BOUWMAN BUITENLEVEN

Algemene verordening
gegevensverwerking
Zoals jullie niet ontgaan zal zijn, is per mei 2018 de Alge-
mene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking
getreden. Dat betekent, dat organisaties en bedrijven
nauwkeurig moeten omschrijven wat ze doen met de per-
soonsgegevens die ze verzamelen en dat laten weten aan
de personen die het betreft. Dat doen ze door middel van
een Privacy Statement. Ook dat zal je niet ontgaan zijn want
de Privacy Statements vliegen ons de laatste tijd om de
oren. En nu vragen wij je aandacht voor dat van Groei &
Bloei.
 
Het Privacy Statement van Groei & Bloei is opgesteld door
de overkoepelende organisatie en gekoppeld aan de
websites van alle afdelingen. Zo ook aan die van de afdeling
Lelystad. Omdat het een zeer compleet verhaal is, hebben
wij geen reden gezien daar nog iets aan toe te voegen. Je
vindt ons Privacy Statement in de “footer” van onze websi-
te. Ons statement geeft je informatie over hoe wij je privacy
beschermen maar ook informatie over hoe je invloed op
jouw eigen gegevens kunt uitoefenen.
 
Niet dat wij de afgelopen tijd onzorgvuldig met je gegevens
omsprongen, maar het kan altijd beter, bewuster. Vooral in
deze digitale tijd wordt bewaren van gegevens steeds ge-
makkelijker. Daar steekt de nieuwe wet een stokje voor. Je
moet als organisatie vanaf nu nauwkeurig omschrijven
waar, hoe en hoelang je gegevens bewaart en waarom dat
nodig is.
 
In ons Privacy Statement vind je specifieke informatie over
welke soort gegevens wij inzamelen en bewaren en de
redenen waarom. Voor bestuurders en commissieleden
staan gedragsregels omschreven ten aanzien van foto’s,
mailings en email-nieuwsbrieven, en informatie over
‘cookies’. Heel belangrijk is de alinea die beschrijft hoe jij
zelf je gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.
 
Lees het eens door en je zult ontdekken dat het een bijzon-
der gemakkelijk te lezen stuk is. Laat je niet weerhouden
door de eerste paar droge zinnen. Na lezing zul je beter
begrijpen waarom wij vanaf nu wat vaker je toestemming
zullen vragen bij specifieke (onderdelen van) activiteiten.
 
Mocht je vragen of opmerkingen over dit onderwerp heb-
ben, dan kun je het bestuur altijd een mailtje sturen naar
info@groei.lelystad.nl .
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T u i n r e i z e n  n a a r  a l l e  w i n d s t r e k e n

James Wattstraat 2a, 3261 MB  Oud Beijerland, Tel.: 088 - 0071300
e-mail: info@gardentours.nl, website: www.gardentours.nl

Aanmelden & "Spelregels" voor deel-
name 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 bijzonde-
re 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 contactgege-
vens hieronder. 

Extra voordeel voor nieuwe
leden
In principe zijn de activiteiten die G&B Lelystad organi-
seert 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!


