Afdeling Lelystad

In dit nummer:
8 juni Open Tuinen avond Jagersveld / 16 juni open Moestuinroute in Lelystad /
30 juni excursie Passiflorahoeve / 7 augustus avondexcursie naar Hanneke's
pluktuin / 18 augustus ééndaagse tuinenreis Villa Augustus en tuin van de familie
Vermonden / 30 augustus Open Tuinen avond Jagersveld / 6 september najaarscursus bloemschikken / 22 september workshop composteren kun je leren / 13 oktober busreis naar Beervelde
En verder:
Last minute Ledenactie: Rainsaver regenton 100 liter. Deze actie geldt tot 16 mei!

mei 2018

Hoera, het nieuwe tuinseizoen is
begonnen!
Het is half april als ik dit, als nieuwe voorzitter, schrijf. De
eerste lichting voorjaarsbloeiers heeft de plantsoenen en
tuinen al opgefleurd. Inmiddels laten ook bomen en struiken
hun frisse groen en dikke knoppen weer zien. Ook in de
tuin begint alles weer langzaam - maar wel zeker - uit te
lopen. Ik word er altijd heel erg blij van.
In mijn nieuwe volkstuin heb ik de eerste groentes inmiddels
gezaaid en voorzichtig zie ik al wat groene puntjes boven
de grond komen. In de tuin worden planten gedeeld, geruild
en op andere plekken gezet. En als fotograaf... blijf ik kijken,
genieten en me verwonderen over de kracht van de natuur.
En ja, foto's maken. Dat ook.
In de afgelopen maanden heb je misschien wel genoten
tijdens één of meerdere lezingen die op het programma
stonden. We kijken ook terug op leerzame en inspirerende
cursussen bloemschikken en beplantingsplannen. De
laatste workshop van het voorseizoen, het maken van een
moscollage, staat nog gepland op 23 mei (kijk snel op de
website of je je nog kunt aanmelden). En dan... begint het
zomerprogramma, waar we erg naar uitkijken!
In het bestuur is na de vorige Nieuwsbrief veel veranderd.
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen
van onze voorzitter Marika. De vele (positieve) ontwikkelingen in haar privé-situatie bleken niet meer te combineren
met een bestuursfunctie. Gelukkig blijft ze ons nog wel als
vrijwilliger ondersteunen. Ook bedankten we de excursie-commissie (Alie Unij en Gerrit Vink) tijdens de jaarvergadering voor hun jarenlange organisatie van de excursies en
tuinenreizen met o.a. een mooie bos bloemen.
We zijn heel blij met de officiële toetreding van ons nieuwe
bestuurslid Marion Kamsteeg, die al een half jaar volop
meedraaide in het bestuur. In de vorige Nieuwsbrief stelde
ze zich al uitgebreid voor.

Dit betekent dat we nog steeds een 3-koppig bestuur
hebben voor onze afdeling, maar nu ook nog eens zonder
ondersteuning voor de organisatie van specifieke activiteiten. Zonder extra man/vrouwkracht gaat het huidige bestuur het niet redden om een fatsoenlijk programma te
blijven verzorgen. Dit jaar hebben wij al programmaonderdelen moeten laten vallen wegens gebrek aan menskracht.
Kortom, vind je het voortbestaan van de afdeling Lelystad
belangrijk, meld je dan aan als vrijwilliger of als bestuurslid.
Taken waar aan te denken valt: adverteerders werven om
de Nieuwsbrief te kunnen blijven bekostigen, organiseren
van activiteiten, mede-onderhouden van de website, er is
meer dan genoeg te doen. Heb je vragen, of wil je eens
sparren over hoe je de afdeling (het bestuur) kunt versterken? Neem dan even contact op met één van de bestuursleden.
Desondanks blijft er bij ons deze zomer nog genoeg te
beleven. Waaronder de Nationale Tuinweek met als thema
Moestuinieren, een workshop composteren in theorie en
praktijk, twee Open Tuinen Avonden op het Jagersveld, en
diverse verrassende excursies naar bijvoorbeeld Villa Augustus, Hanneke's Pluktuin en De Passiflorahoeve. Veel
activiteiten met een leuke ledenkorting. Kortom, laat de
zomer maar komen!
We kijken er als bestuur naar uit je (weer) te ontmoeten
tijdens deze activiteiten.
Voor nu wensen we je een heerlijk tuinseizoen!
Ook namens Tineke en Marion,
Miranda
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Excursie naar de Passiflorahoeve op
30 juni
Op zaterdag 30 juni gaan we naar Harskamp. Hier ligt de
Passiflorahoeve van Piet en Heintje Moerman. Op een
terrein van 1,6 hectare vind je diverse vlindertuinen, bijzondere plantencollecties en een zorgboerderij.
We worden op de Passiflorahoeve ontvangen met koffie of
thee en een gebakje.
Aansluitend bekijken we een film over de zorgboerderij, het
verzorgen van de vlinders en je ziet meer over de verschillende aanwezige plantencollecties.
Daarna kun je op eigen gelegenheid rondkijken en volop
genieten van de planten en vlinders.
Wat begon als een hobbykwekerijtje van fuchsia’s is uitgegroeid tot een professionele kwekerij van passiebloemen
en vlinders. Naast 400 soorten passiebloemen zijn er nog
veel meer planten te bewonderen die bij de gemiddelde
kwekerij niet of nauwelijks te vinden zijn. Voorbeelden zijn
Ipomea’s in de meest fantastische blauwe kleuren en de
Aristolochia, die in Nederland inheems voorkomt (duitse
pijp) maar in de (sub)tropen een veel groter verspreidingsgebied heeft en waarvan er zo’n 120 soorten in de Passiflorahoeve te vinden zijn.
Veel planten dienen als waardplant voor de vele soorten
vlinders (meer dan 90) die op de Passiflorahoeve gekweekt
worden. Rupsen zijn hier dus van harte welkom, sterker
nog, ze worden gekoesterd.
Voor de warming up raden we je aan om de website te
bekijken: http://www.passiflorahoeve.nl.
Je komt ogen tekort om al die bloemenpracht, kleurrijke
vlinders en rupsen te bekijken die in de kassen en een
buitentuin zijn samengebracht. Nieuw dit jaar is het vlindermuseum. Ook is er een winkel met cadeauartikelen. Er is
genoeg te zien dus!

We weten nog niet precies hoe laat we naar huis vertrekken,
omdat er zo veel te zien is. Neem daarom zelf iets lekkers
om te lunchen mee! Er is eventueel een lunchroom met een
kleine kaart.
Belangrijke informatie:
Vertrek: 9.00 uur vanaf het Zuiderwagenplein
Kosten: Leden € 12,50 en niet-leden € 20,-. Beide bedragen zijn inclusief € 3,50 reiskosten en koffie/thee/gebak
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni via het aanmeldformulier dat je vindt 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 Passiflorahoeve.
Zie ook de spelregels op de website (Diversen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg
Adres Passiflorahoeve: Oud Willigerweg 1, 6732 GB
Harskamp.

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 achterop deze nieuwsbrief.
Creaties van bloemschikclub Lelybloem (zie pagina 9)
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Eéndaagse tuinenreis op 18 augustus
naar Villa Augustus en de tuin van de
familie Vermonden

Na een korte autorit arriveren we bij de
Tuin van de familie Vermonden in Kedichem

Op zaterdag 18 augustus staat de ééndaagse tuinenreis
gepland. We vertrekken op tijd om volop te kunnen genieten
van alles wat deze dag gaat brengen.
We starten de dag bij Villa Augustus
Villa Augustus is een hotel en restaurant midden in een
(moes)tuin te Dordrecht. Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van de watertoren van Dordrecht is een tuin
gemaakt. Een tuin van ruim 1,5 hectare met onder andere
een moestuin, boomgaard, Italiaanse tuin en een bosje.
Een tuin waaruit je kunt eten, een tuin die mooi is en lekker
ruikt, een tuin die je dicht bij de seizoenen brengt.
Het verhaal van Villa Augustus bestaat uit allerlei verhalen:
over de oude watertoren die niet meer ‘huilt’, over hotelkamers in bijvoorbeeld het voormalige waterreservoir, een
geheime tuin en een lantaren. Over de bijzondere tuin waar
van het vroege voorjaar tot diep in de winter het Nederlandse seizoen zichtbaar en oogstbaar is. En niet te vergeten
over het restaurant en de markt, waar alle groenten, fruit
en kruiden uit de tuin direct na oogst naartoe gaan. Verhalen over hoe de tuin de keuken inspireert en de kok de
tuinman.
Als je benieuwd bent naar deze verhalen, ga dan met ons
mee naar Villa Augustus!
Kijk voor meer informatie op villa-augustus.nl
Bij aankomst starten we met koffie en krijgen vervolgens
een rondleiding. Uiteraard krijg je ook de gelegenheid om
zelf rond te kijken in de tuinen. En we kunnen hier niet
weggaan zonder een lunch van de kok met ingrediënten uit
eigen tuin te proeven!

Met veel liefde voor tuinieren, het lezen van tuinboeken/tijdschriften en bezoek aan tuinen in binnen en buitenland,
is deze tuin sinds 1983 langzaam uitgegroeid tot een tuin
waarin veel te ontdekken valt.
De tuin kan het beste omschreven worden als een romantische cottage tuin met veel rozen, vaste planten borders
en eenjarigen. Door de opzet en plantenkeuze is de tuin
zeer aantrekkelijk voor vogels en vlinders. Achter het huis
bevindt zich een formele kruidentuin, hortensiaborder en
een grote biologische moestuin met een gedeelte voor
kleinfruit en knipbloemen.
Je kunt op eigen gelegenheid deze tuin ontdekken. We
worden gedurende ons bezoek verwend met koffie of thee
met iets lekkers.
Rond 17 uur vertrekken we weer richting Lelystad.
Weetje: Deze tuin komt met een artikel in de Groei & Bloei
van juni!
Belangrijke informatie:
Vertrek: 8.30 uur vanaf het Zuiderwagenplein. We zijn hier
rond 18.30 uur weer terug.
Kosten: leden € 25,- en niet-leden € 40,-. Dit is inclusief
€ 7,60 reiskosten, koffie/thee en lunch bij Villa Augustus,
koffie/thee met lekkers in Kedichem en extra ledenkorting.
Aanmelden: uiterlijk 8 augustus via het aanmeldformulier
op de website (onder het kopje 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 Villa Augustus. Zie ook de spelregels op de website (Diversen)
Contactpersoon: Marion Kamsteeg
Adres tuinen: Villa Augustus, Oranjelaan 7 3311 DH
Dordrecht / Tuin van de familie Vermonden, Lingedijk 19,
4247 ED Kedichem
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Open Tuinen Jagersveld
Blij verrast waren wij met het aanbod van een aantal
tuineigenaren op het Jagersveld om hun tuin open te
stellen. Namens hen nodigen wij je graag uit om hun
tuinen te komen bewonderen.
In totaal zijn 7 tuinen te bezoeken, verdeeld over twee
avonden. Je bent van harte welkom op 8 juni en 30 augustus tussen 18.30 uur en 21 uur!
De trotse eigenaren vertellen je graag alles over hun
tuinervaringen. Op de volgende pagina's stellen ze hun
tuin aan je voor.
Geniet en laat je inspireren.

Tuin van Truus en Peter Neessen
Beginweg 19, Lelystad
Onze eerste tuin op ons erf aan de Beginweg 19 is van
1990 en ontworpen door Peter Kouwenhoven. Er is hier
nog een klein gedeelte van de planten en vorm aanwezig.
In 2001 is de tuin opnieuw ingericht met andere lijnen en
met meer grasachtige weefplanten en heesters waarvan in
de Engelse tuinen vele voorbeelden waren. De tuin trekt
veel vogels,vlinders en insecten aan. De bostuin in het
bestaande bos werd ontwikkeld met een verscheidenheid
aan planten, met vooral veel Hosta's.
In 2016 hebben we onze tuin rond de woning als gevolg
van nieuwbouw opnieuw ingericht met zo veel mogelijk
behoud van onze bestaande vaste planten.

Open tuinen op vrijdag 8 juni
Vanaf 18.30 uur ben je van harte uitgenodigd in vier gevarieerde tuinen:
Tuin van Heleen Geluk & Truus de Jong
Wildbaan 15, Lelystad
Na onze pensionering hebben wij van onze hobby een
part-time baan gemaakt.
Het is een tuin geworden met veel verschillende plekjes
waar we genieten van onze tuin, van het werken erin, maar
vooral ook van de (af)wisselende seizoenen. Ook genieten
wij van de heerlijke kruiden, bessen en appels en vijgen uit
eigen tuin.

Tuin van Truus en Peter Neessen, Beginweg 19
Wij onderhouden onze tuin hoofdzakelijk zelf met veel
passie en we blijven er fit bij.
En... de koffie staat klaar!!!

Tuin van Petra Heirbaut
Hazeleger 12, Lelystad
De tuin, Cuwaert Garden, is inmiddels bijna 5 jaar ‘oud’ na
een ingrijpende renovatie in 2013.
Strakke lijnen met een natuurlijke beplanting, geïnspireerd
door Mien Ruys en de Prionatuinen. Ieder jaar is anders.
Spannend wat er dit jaar allemaal nog boven de grond gaat
komen, na de paar weken matige vorst en overvloedige
regenval… wat heeft deze extreme omstandigheden
overleefd? En hoe zal de bloemenweide er dit jaar uitzien?
Kom je samen met mij op ontdekkingstocht in mijn
tuinreservaat?

Tuin van Heleen Geluk en Truus de Jong, Wildbaan 15
Vooral genieten we van het voorjaar wanneer alles opnieuw
boven de grond komt. De winteraconieten zijn de eersten,
daarna in grote massa de sneeuwklokjes enz.
Gelukkig hebben we het hele jaar door bloeiende planten
en heesters in de tuin, zoals o.a. ‘s winters de mahonie.
Verder vinden wij het een leuke uitdaging om gekke dingen
een plekje in onze tuin te geven.
Wij bezoeken graag andere tuinen en stellen daarom onze
tuin dit jaar voor jullie open!

Tuin van Petra Heirbaut, Hazeleger 12
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Open tuinen op 30 augustus

Tuin van Wim en Ine de Weerd,
Jagersveld 14, Lelystad
Toen we 1986 dit huis kochten was de tuin min of meer een
bostuin met weinig vaste planten. In de loop der jaren zijn
de hoogste bomen uit de windsingels gerooid en geleidelijk
is de tuin veranderd in een tuin met een grote vijver, veel
vaste planten en in het voorjaar heel veel bollen.
Het is een levende tuin geworden waar het hele jaar wat te
beleven valt.
Er zijn diverse terrassen, zon, schaduw en overdekt waardoor we optimaal van de buitenruimte profiteren.

Vanaf 18.30 uur ben je op deze donderdag welkom in deze drie prachtige tuinen.
De tuin van Petra en Eric Pasman
Wildbaan 5, Lelystad
Wij zijn hier in 1998 komen wonen. In de tuin stonden
vooral coniferen, heide, azalea's en rododendrons. Het zag
er niet goed meer uit en wij vonden het erg saai.
Langzaam maar zeker hebben we de borders aangepast,
niet volgens een vast plan, maar op gevoel. Met als gevolg,
dat er wel eens wat verzet moet worden.
We willen nu naar een tuin, die wat minder onderhoud
vraagt.
Ik heb gekozen voor vooral grassen, vlinderstruiken en
hortensia's, zodat in de winter de tuin er ook mooi bijstaat.
Op diverse plaatsen staan zitjes om volop van de tuin te
kunnen genieten.

Tuin van Wim en Ine de Weerd, Jagersveld 14

Tuinreizen naar alle windstreken

Tuin van Petra en Eric Pasman, Wildbaan 5

De tuin van Inez Mauve
Jagersveld 12, Lelystad
De achtertuin is in 1973 aangelegd door Peter Kouwenhoven volgens een modieus ontwerp uit die tijd, met in het
grasveld een met bielsen afgeperkte plantenborder. Van
de oorspronkelijke beplanting zijn alleen nog de ijzersterke
witte floxen over. De overige planten zijn behalve enkele
vroege voorjaarsbloeiers, zoals de mooie lichtgele schijnhazelaar, met name latere zomer- en herfstbloeiers. Eerder
in het jaar is de tuin toch al vol van akelei, gele papavertjes,
diverse geraniums en zonneroosjes. Later zien we o.a,
heleniums, rudbeckia, veel gaura, witte japanse anemonen,
asters, alles wat zich in onze grond goed voelt, lang bloeit,
rechtop blijft staan en liefst niet woekert.

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

De borders in de achtertuin zijn onlangs gerenoveerd,
waarbij het terras na de nodige ophoging rond het hoger
liggende huis, omgetoverd is tot een soort bordes waar het
heerlijk toeven is met een weelderige border en talud er
langs.
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De tuin van Remko en Metty Ebbens
Jagersveld 50, Lelystad
Het is een regenachtig Pasen en de voorjaarswerkzaamheden zijn – tussen de buien door - begonnen in de ‘betrekkelijk’ jonge tuin.
Na de bouw van het huis in 2002 hebben we in een driejarig plan de tuin aangelegd; met oude zwerfkeien uit een
stuwwal bij Finsterwolde, basaltblokken afkomstig uit de
dijk van Heveskes en kasseien uit Naarden-Vesting; veel
stek/plantmateriaal uit de boerderijtuin (van de Pijlstaartweg in Lelystad waar we ruim dertig jaar hebben gewoond)
is aangevuld met vooral voorjaarsbollen en siergrassen.

Tuin Inez Mauve, Jagersveld 12
Je zit in de zomer naast de bloemen, waaronder een bos
van rose japanse anemoon van het eerste uur. Rondom het
grasveld ligt een wildere groenstrook met maagdenpalm,
heesters en bessenstruiken. Via een paadje kom je dan in
de 'zitkuil' , die in de schaduw ligt en waar ik een romantisch
plekje van probeer te maken. Tijdens hittegolven een welkome plek.
En dan de voortuin, die bestond uit heideplanten en coniferen, de laatsten zijn uitgetrokken met behulp van de
trekhaak, de hei is verdwenen en nu ligt daar een volledig
beplante tuin waar ik heel graag tuinier, helemaal mijn tuin,
zeg maar. Vanuit de keuken kijk je er leuk op en over de
straat heen naar het grasveld en de bosrand aan de overkant, waar de reeën verlekkerd staan te kijken naar fuchsiastruik, geranium jolly bee en persicaria, die ze dan 's
nachts ongevraagd komen snoeien. Dat is dus wel een
dingetje. Ze laten de tuin soms jaren met rust, maar vorig
jaar was het raak en ook dit jaar heeft er al iemand zijn
krabsporen achter gelaten.
Maar wij genieten van de tuin, grenzend aan de natuur, met
alles wat er in leeft.

De ruime opzet van de tuin met het gazon, de haagbeuken
en de borders aan de rand met de grote spiegelvijver in het
centrum voldoen nog steeds goed. De zeven perken met
de Buxus, die gelukkig nog steeds gespaard zijn van de
buxusmot, geven ook ’s winters een mooi groen accent. De
Gunnera (in haar moerasje) met haar kolossale bladeren
laat in de zomer van zich spreken! Vandaar dat ze ’s winters
voorzien wordt van een winterdek om dan de kou te weerstaan.
In de loop van een aantal jaren heeft het plantmateriaal wel
wat aanpassingen ondergaan. Sommige planten doen het
goed, de fruitbomen te goed/te weelderig, maar ook een
groot aantal planten deden het minder goed en zijn verdwenen.
En zoals de ervaring van menig tuinvrouw/man leert: met
een tuin blijf je altijd bezig; en met plezier!
We zijn zelf ook benieuwd hoe de tuin er bij zal liggen op
30 augustus; je bent van harte welkom om te zien wat er in
de loop van de jaren gegroeid is!
Tot dan en de koffie staat klaar in het tuinhuis.

Al of niet kaalgevreten, jullie zijn van harte welkom op 30
augustus.

Tuin van Remko en Metty Ebbens, Jagersveld 50

Open Tuinen Praktisch
Alle tuinen zijn op genoemde datum tussen 18.30 en
21.00 uur gratis te bezoeken voor leden en niet-leden.
Let op de bordjes van Groei&Bloei bij de ingang van de
tuinen.
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Bloemschikken voor groot en klein met Groei & Bloei
Je vindt Groei & Bloei op het terrein van Biotuinen, waar je
ook een hapje of drankje kunt nuttigen, met o.a. verschillende Specials voor een mooie prijsje, cadeautjes en een
mooie aanbieding voor nieuwe leden.

Open Moestuin Route op zaterdag 16
juni
Wist je dat er in Lelystad maar liefst 8 moestuinverenigingen
bestaan? Ieder met haar eigen kenmerken en eigen(aardig)
heden? Daarnaast zijn er nog een aantal andere moestuin
(gerelateerde) organisaties die bijdragen aan een groener
Lelystad.
Moestuinieren is in!
Gezond en lekker, maar vooral ook ontspannend en leuk,
want er is zo veel mogelijk.
De Nationale Tuinweek van 2018 heeft als thema "Moestuinieren, eten uit eigen tuin". Reden genoeg voor ons om
contact te zoeken met de het Volkstuinoverleg Lelystad.
Het enthousiasme bij de moestuinverenigingen was overweldigend en het plan voor de Open Moestuin Route was
geboren.
Elk moestuincomplex zet de poorten op 16 juni open voor
bezoekers uit Lelystad en omstreken en zorgt voor een leuk
programma. Je kunt denken aan rondleidingen, open tuinen, mini workshops (voor volwassenen en kinderen),
kraampjes met natuurlijke en tuingerelateerde producten,
een bezoek aan de bijen en nog veel meer. Op diverse
complexen ontvang je ook nog eens cadeautjes om zelf te
gaan moestuinieren!

Ook gaan we bloemschikken met groente. Onder begeleiding van onze creatieve bloemschiksters kunnen volwassenen voor € 5,- een modern stuk maken met piepschuim,
bloemen en groente.
Kinderen kunnen een eigen bloemstukje maken met bloemen en groenten. Misschien een leuk cadeau voor vaderdag... En wie weet zijn er nog zomerbloemen of groentetjes
om te zaaien, zodat dit thuis in pot of tuin verder kan
groeien?
Kom je gezellig bij ons langs?
Fiets- en autoroute
Alle deelnemende organisaties zijn verbonden door een
fiets- en autoroute. Ook zijn er her en der mogelijkheden
voor koffie en thee of ander lekkers.
Op de activiteitenpagina op onze website (www.lelystad.
groei.nl) stellen de verenigingen zich voor en vind je uiterlijk
begin juni alle informatie over het complete aanbod aan
activiteiten. Natuurlijk kun je daar dan ook de routes
downloaden.
Dus neem je vrienden, familie, buren en bekenden mee en
kom tussen 10 en 16 uur struinen in de Moestuinen! Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd...

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!
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Avondexcursie naar Hanneke's pluktuin in Biddinghuizen op 7 augustus
Ook op dinsdagavond 7 augustus bloeien de bloemen
prachtig in Hannekes pluktuin. We gaan deze bloemenpracht van dichtbij bekijken en wie dat wil, plukt een mooi
veldboeket (op eigen kosten).

In Hanneke's Pluktuin kun je genieten van de Flevopolder,
de natuur en natuurlijk de mooiste bloemen.
Hanneke geeft een rondleiding op haar grote stuk land dat
vol staat met verschillende soorten bloemen. Want bloemen
zijn er in overvloed: duizenden snijbloemen in vele variaties,
eenjarig zaaigoed maar ook vast planten.
Daarna kun je, als je dat wilt, gewapend met een schaartje
en een emmer de mooiste creaties bij elkaar knippen. Voor
je moeder, buurman, je dochter of gewoon voor jezelf. Je
mag elke bloem plukken die je wilt.
Na het plukken genieten we nog even na met een kop thee
of koffie met iets lekkers erbij.
Wil je geen bloemen plukken? Ook dan kun je natuurlijk
genieten van de bloemenpracht en het uitzicht.
Belangrijke informatie:
Vertrek: 19.00 uur vanaf het Zuiderwagenplein
Kosten: leden betalen € 2,- en niet-leden € 6,- (inclusief
€ 1,75 reiskosten en koffie met lekkers)
Plukken van een veldboeket kost € 7,50 Let op: deze reken
je zelf af bij de pluktuin!
Aanmelden: uiterlijk 31 juli via het aanmeldformulier op de
website (onder het kopje 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 Pluktuin.
Zie ook de spelregels op de website (Diversen)
Contactpersoon: Marion Kamsteeg
Adres: Hanneke's pluktuin, Ellerweg18, 8256 RT Biddinghuizen, www.hannekespluktuin.nl

Bloemschikcursus in het najaar
Dit voorjaar was er voor het eerst sinds jaren weer een
bloemschikcursus via Groei & Bloei in Lelystad! Elf deelnemers hebben bij Bloemendingen van Sabina Bijl veel
nieuwe technieken geleerd. Zij bleek een prima lerares en
de cursisten hebben prachtige stukken gemaakt. Zoals een
korenschoof gebonden boeket en een stuk op een stronk.
Ook was er een thema ‘gebogen’; waar takken gebogen in
het bloemstuk werden vastgezet of men maakte een tulpenwaterval met ijzerdraad.
We willen dit najaar weer een cursus van 5 lessen aanbieden om nog veel meer te kunnen leren. We kiezen er voor
om gevorderde schikkers en beginners door elkaar in een
groep te plaatsen omdat we vinden dat beide hiervan iets
opsteken. De werkstukken worden natuurlijk op ieders
eigen niveau aangepast! Of je nu al jaren schikt of nog nooit
een bloem in oase hebt gestoken, er valt altijd iets te leren
en je gaat iedere les met een mooi stuk naar huis!
Cursusdata: donderdagmiddag of -avond op 6 september,
27 september, 18 oktober, 8 november en 29 november.
De middagles is van 14.00 uur tot 16.00 uur, de avondles
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Er is een beperkt aantal
plaatsen, bij meer aanmeldingen prikken we nog een ander
dagdeel.
Kosten: leden betalen € 40,-, niet-leden betalen € 55,-.
Je neemt zelf een schaal of andere ondergrond mee, net
als groen en bloemen.
Locatie: het atelier bij Sabina thuis (Waterland 33, 8245
GG Lelystad).
Je kunt je opgeven via het aanmeldformulier op de
website (onder Diversen). De uiterste aanmelddatum is
22 augustus. 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 bloemschikcursus. Zie ook de spelregels op de website (Diversen).

Lelybloem
Naast de georganiseerde lessen is er ook een groep - alleen voor leden van Groei & Bloei - die regelmatig bij elkaar
komt om te bloemschikken: Lelybloem. De data zijn in overleg, meestal elke 6 weken een avond.
Samen bepalen we wat we de volgende les maken en iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. De één koopt een
bos bloemen, de ander zoekt groen en bloemen uit eigen tuin. Het is mooi om aan het eind van de avond te zien wat
er allemaal is gemaakt.
Het is leuk en inspirerend om zo met elkaar bezig te zijn en we helpen elkaar als iemand er even niet uitkomt. En
natuurlijk geniet je elke keer weer van een mooi stuk in je huis!
Heb je interesse om bij Lelybloem te komen bloemschikken of wil je meer informatie, neem dan contact op met Marion Kamsteeg (contactgegevens elders in dit blad, bij Bestuur & Coordinatoren).
Kosten: in principe zijn er geen kosten aan verbonden, als de groep groter wordt dan zes personen, vragen we een
kleine bijdrage voor de ruimte en een consumptie.
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Workshop composteren kun je leren
van Marc Siepman op 22 september.
ls er iemand is die zich met hart en ziel inzet voor de bodem,
dan is het wel Marc Siepman.
Marc is huiskamerfilosoof, schrijver, vertaler, natuurliefhebber, gitarist, activist, econoom en ambassadeur van het
bodemleven.
De mens is de plant rechtstreeks gaan voeden (kunstmest)
in plaats van via de bodem. De gevolgen zijn niet te overzien: het ecosysteem in de bodem, de humus, wordt op
grote schaal vernietigd met als gevolg dat ons eten steeds
minder voedingswaarde bevat. Hier kun je op kleine schaal
in je eigen tuin iets aan doen: maak een composthoop en
gebruik het op je moestuin. Dan weet je wat je eet!
Ook voor je siertuin en gazon is compost een goede keus
omdat het 100% biologisch is en bestaat uit plantaardige
en groene resten die bedoeld zijn als bodemverbeteraar
voor de tuin. In de bodem wordt de vruchtbaarheid verhoogd
en worden voedingsstoffen voor planten opgeslagen.
Compost houdt daarnaast vocht vast waardoor in droge
periodes minder vaak hoeft te worden gesproeid.
Met compost kun je van iedere bodem een vruchtbare
tuingrond maken!
Op zaterdag 22 september gaan wij leren composteren!
De ochtend is bedoeld voor theorie: Composteren is niet
moeilijk; als je een paar dingen weet kun je heel mooie
resultaten behalen. We behandelen o.a. de volgende vragen:
- wat ‘groen’ is en wat ‘bruin’?
- wat is het verschil tussen heet en koud composteren?
- wat is wormencompost?
- wat kan in welke composthoop?
- wat moet je doen als er toch wat misgaat?
- hoe zit het ook alweer met de koolstof-stikstofhouding?
Daarna is het tijd voor de lunch: Neem je eigen lunchpakketje mee, maar weet dat wij zorgen voor iets warms erbij.
Tijdens en net na de lunch kun je natuurlijk nog vragen
stellen, of op de ontvangende locatie rondkijken.
Na de lunch gaan we de theorie omzetten in praktijk.
Op het moestuingedeelte van onze locatie zetten we onder
begeleiding van Marc een composthoop op met behulp van
groen en bruin afval. Zodat je straks in je eigen tuin precies
weet hoe je je eigen composthoop kunt opzetten en welke
materialen er wel en welke er niet op mogen.

Wil je graag tuinieren door gebruik te maken van je eigen
compost voor je sier- of groentetuin? Volg dan deze
workshop!
Algemene informatie:
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).

Busreis naar Beervelde op 13 oktober,
samen met NOP
De Tuindagen in het Park van Beervelde, een grafelijk
kasteeldomein in het hart van de Oost-Vlaamse Bloemenstreek, zijn met haar 230 exposanten en meer dan 20.000
bezoekers, op Europees niveau, een begrip geworden. Een
schatkamer voor de meest veeleisende plantenliefhebber.
Omdat deze dagreis al snel na publicatie van het najaarsnummer van de Nieuwsbrief plaats vindt, maken we je er
nu al op attent!
In samenwerking met onze collega's uit de NoordOostPolder bieden we je de mogelijkheid om 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 van 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 / 0622413627
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Ledenactie: Rainsaver regenton 100
liter
Nieuwe leden krijgen veelal een welkomstcadeau, zo ook
komend seizoen.
Maar nu heeft Groei & Bloei hier ook een bijzonder mooie
actie voor bestaande leden van gemaakt!
In het juninummer, dat je 22 mei in de brievenbus vindt,
staat een aanbieding dat je het nieuwe-leden-cadeau, dit
maal een prachtige regenton van 100 liter, kunt aanschaffen
met een korting van € 30,- op de verkoopprijs van € 72,50,
voor € 42,50.
Echter...
als we dit als afdeling aan onze leden aanbieden, vóór
de ingangsdatum van deze actie, dan kunnen leden
deze Rain Saver regenton, inclusief voetstuk en vulautomaat (verbinding met de regenpijp) aanschaffen voor
inkoopsprijs, te weten € 35,-. De regenton is er in de
kleuren grijs en groen.
Er zijn een paar 'voorwaarden':
* Het is echt last-minute: deze actie geldt voor inschrijving
tot en met 15 mei, de betaling moet op 16 mei op de rekening van onze afdeling zijn bijgeschreven
* Alle tonnen worden in één keer besteld en afgeleverd op
één adres: dat betekent dat je de ton zelf moet ophalen in
de week na aflevering. Natuurlijk laten we je op tijd weten
wanneer dat is. Ons afleveradres zal in de wijk Jol zijn!
* Wij kunnen je helaas geen factuur sturen.

Nunspeet

bloemenhart van de Veluwe

Kwekerij

Tuinen

Blotevoetenpad
& Doolhoven

In onze plantenwinkel en kwekerij zijn vele soorten planten te
koop. Wij hebben ca. 1000 soorten, voornamelijk vaste planten,
siergrassen en kruiden maar ook enkele soorten bollen, knollen en
eenjarigen. Onder deze soorten bevinden zich vele bijzondere
cultivars die slecht verkrijgbaar zijn in Nederland!

Kom op zaterdag 7 april naar de open dag.
Toegang gratis!

TIP

Wo
'L rd voo
Kijktuief hebberr €30
en koinen Nunvan
m
sp
genietonbeperkteet'
en!!

Kijk op onze website of contact ons voor meer informatie
www.kijktuinen.nl | 0341-260656 | info@kijktuinen.nl
Kienschulpenweg 26 | 8071 ZK | Nunspeet

Wil jij gebruik maken van deze heel bijzondere actie voor
huidige leden, vul dan het bestelformulier (dit vind je op de
website onder Diversen > aanmelden workshop of excursie)
in, en maak je betaling over.

Bestuur & Coördinatoren
voorzitter
Miranda Römer
06-49400888
penningmeester
Tineke Burger
06-19484782
secretaris
Marion Kamsteeg
06-46277455
webmaster, nieuwsbrief
Miranda Römer
lezingen, excursies, workshops
Marion Kamsteeg
bloemschikcoördinator
Reny Jonker
externe betrekkingen (oa. Operatie Steenbreek)
Marika Schnitker
06-11604421

Welkom nieuwe leden
Als nieuw lid van Groei & Bloei Lelystad begroeten wij
mevrouw H.A. Hopstaken, mevrouw J.F. van Brakel,
mevrouw J.G. Meijer en mevrouw F. Morris.
Van harte welkom!
Wij zouden het heel fijn vinden jullie een keer te ontmoeten bij één van onze afdelingsactiviteiten.

bankrekening:
IBAN nr. NL 34 INGB 0670 6110 42
t.n.v. Groei&Bloei afdeling Lelystad
website: www.lelystad.groei.nl
e-mail: info@lelystad.groei.nl
postadres: Galjoen 2604, 8243 LK Lelystad
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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.

Brainstorm je mee?
Tot op vandaag noemen we deze papieren nieuwsbrief
simpelweg "Nieuwsbrief" en de maandelijkse mailversie
met updates "Nieuwsflits". Bij andere afdelingen zien we zo
af en toe heel leuke namen voorbij komen. Denk aan Polderbloei of Tuinpost.
Een poosje terug dachten we opeens, waarom kiezen wij
ook niet een leuke naam voor onze communicatie-uitingen?
Tja, en dan begint het... want wat is nou leuk én de lading
dekkend?
Daarom aan jou de vraag... wat vind jij een leuke naam voor
onze papieren nieuwsbrief en hoe kunnen we volgens jou
onze mail-nieuwsbrief het beste noemen? Laat je creativiteit
stromen en mail ons je ideeen? Je hebt tot 15 augustus de
tijd om ons te helpen in deze brainstorm.
Degene wiens 'naam' we kiezen (en dat kunnen dus twee
verschillende personen zijn), krijgt onze eeuwige dank en
een eervolle vermelding in de volgende Nieuwsbrief.

Kijk bijvoorbeeld eens bij onze adverteerders op 'Groentips
& 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 andere
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!
Tot slot... Heb jij je al aangemeld voor de (ongeveer)
maandelijkse update per mail? Ook dat doe je op onze
website, onder het kopje Diversen.

