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Van het bestuur
Groei & Bloei Afdeling Lelystad heeft weer een bestuur waar
we mee vooruit kunnen! Drie leden (Sanne, Cobie en Reny)
hebben aan onze noodoproepen gehoor gegeven en zich
aangemeld om bestuurslid te worden. Dat betekent dat we
nu, samen met de twee reeds zittende bestuursleden, een
bestuur hebben van maar liefst vijf mensen! Wij zijn hier erg
blij mee en gaan samen de afdeling runnen en een mooi
programma voor jullie opstellen. Willen jullie meer weten
over deze drie dames kijk dan op de website, daar stellen
ze zich kort even voor.
 
Miranda Römer heeft, na drie jaar zich met hart en ziel voor
de vereniging ingezet te hebben, haar werkzaamheden als
bestuurslid neergelegd. We zullen haar inzet en kunde van
zaken missen, maar op de achtergrond zal zij voorlopig nog
beschikbaar zijn voor vragen. Wij danken haar voor haar
toewijding voor de vereniging en hopen dat zij gaat genieten
van haar welverdiende Wellness dagje!
 
Op 27 maart, na de boeiende lezing van Elske Goinga,
hadden we onze goedbezochte jaarvergadering. Het pro-
gramma van vorig jaar, de bestuurssamenstelling en de
financiën kwamen onder andere op de agenda. De leden
zijn akkoord gegaan met de begroting voor 2019 en de
ledenkorting. Het verslag van de jaarvergadering is in te
zien tijdens en voor de jaarvergadering van 2020. Op de
27e zijn o.a. twee punten naar voren gekomen, waar wij als
bestuur even extra je aandacht en medewerking voor willen
vragen. We zijn op zoek naar meer adverteerders voor ons
Lelyblad en we willen graag van alle lezers van dit blad een
e-mailadres ontvangen. Later in dit dit blad meer hierover.
 
Afdeling Lelystad heeft weer een mooi programma met voor
elk wat wils. Wist je dat je bij de excursies en uitjes als lid
van Groei & Bloei vaak korting krijgt; of een kijkje achter de
schermen waar je als particuliere bezoeker niet mag ko-
men? Op het programma staan oa een workshop hanging
baskets maken in Harderwijk, drie open tuinen op het
Stadseiland, excursie met de bus naar Groningen, een
avondwandeling door heerlijk geurende kruiden inclusief
workshop en een excursie naar twee bijzondere kwekers.
Lees er alles over in dit Lelyblad. Ben je nieuwsgierig ge-
worden en zou je ook wel eens mee willen gaan? Geef je
op, iedereen is van harte welkom!

Het bestuur stelt zich voor:
Van links naar rechts: Marion Kamsteeg, Tineke Burger,
Sanne Hart, Cobie van der Wal en Reny Jonker. 

Ledenactie Felco 14 snoeischaar
Het nieuwe leden cadeau is nu een Felco 14 snoeischaar,
een gloednieuwe exclusieve ergonomische schaar die ook
geschikt is voor de kleinere hand. De verkoopwaarde van
deze schaar is € 52,-. Echter... als we dit als afdeling aan
onze leden aanbieden, vóór de ingangsdatum van deze
actie, dan kunnen leden deze snoeischaar kopen voor in-
koopsprijs, te weten € 35,-.  
 
Er zijn een paar 'voorwaarden': 
Deze actie geldt voor inschrijving tot en met 17 mei.
Wil je gebruik maken van deze actie, vul dan het bestelfor-
mulier in op onze website. Je bestelling is definitief na be-
taling. Je kunt het te betalen bedrag overmaken op rekening
NL 34 INGB 0670 611 042 tnv Groei & Bloei Afdeling Lely-
stad, ovv 'snoeischaar'. Zie ook de spelregels.

Excursie Gardenista op vrijdag 17 mei
Met trots presenteert KMTP / Groei & Bloei het nieuwe
jaarlijkse buitenevent Gardenista! Op het landgoed Ophe-
mert, de plek waar je alles kunt vinden omtrent groen en
groenbeleving. 
 
De eendaagse reis wordt georganiseerd door de afdeling
Noordoostpolder en onze afdeling kan mee! We gaan vrij-
dag 17 mei 2019 naar Gardenista en de opstapplaats voor
Lelystad is de parkeerplaats van de McDonald's. We ver-
trekken om 8.15 uur -aanwezig zijn om 8.00 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
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Groene Velden Dagen
In het weekend van 18 en 19 mei word je hartelijk ontvan-
gen op de Groene Velden bij de deelnemende bedrijven,
die hun uiterste best doen om je te informeren over hun
werkzaamheden en passies! Je kunt genieten van de
avontuurlijke en duurzame groen activiteiten.
Dit jaar gaat Groei & Bloei bij Gea’s bloemsieraden staan.
De winkel past natuurlijk goed bij ons. Ze maakt hele mooie
sieraden waar echte bloemen in verwerkt zitten.
Wij hebben voor de winkel een kraam en zullen Groei &
Bloei promoten en bekend proberen te maken bij de bezoe-
kers. Kom kijken bij de groene velden dagen en loop gelijk
even bij onze kraam langs. Een beetje support kunnen de
bestuursleden en vrijwilligers best gebruiken!
 
Het hele weekend staan we er van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Workshop Zomerse Hanging Basket
op 23 mei
Donderdagavond 23 mei organiseert Groei & Bloei in sa-
menwerking met Kwekerij De Stadsweiden een workshop
hanging basket vullen.
De avond duurt 2 tot 2,5 uur en na afloop reken je de ge-
bruikte 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 Zuiderwagen-
plein 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

Avondexcursie: Rondleiding en work-
shop op 21 juni bij de Polderkol
De Polderkol is een bedrijf dat kruiden op een biologische
wijze teelt, verzamelt en verwerkt in diverse producten. De
doelstelling van het bedrijf is om kruiden en hun toepassing
onder de aandacht van mensen te brengen en bewustwor-
ding te creëren voor hetgeen kruiden, in combinatie met
voeding en leefwijze, kunnen betekenen voor je gezond-
heid. Hiervoor organiseert Marlies Engels, eigenaresse van
De Polderkol, diverse activiteiten en cursussen voor vol-
wassenen en kinderen. 
De kruidentuin is 1 hectare groot en er staan ongeveer 150
kruiden. Aangezien steeds meer kruiden ‘in het wild’ ver-
dwijnen, is de kruidentuin inmiddels ook een  verzamelplek
geworden van kruiden die vroeger overal te vinden waren,
maar nu bijna verdwenen zijn. Lopend door de tuin worden
je zintuigen geprikkeld door de heerlijke geuren, prachtige
kleuren en niet te vergeten door de geluiden van alle
rondzoemende insecten en fluitende of tjilpende vogels. De
producten die De Polderkol op ambachtelijke wijze en
zonder chemische toevoegingen maakt, zijn gemaakt van
biologische kruiden uit de tuin of die verzameld zijn uit de
omliggende natuurgebieden. Hiervoor is toestemming
verleend door het Flevolandschap.  
Tijdens deze avondexcursie krijgen we een rondleiding door
Marlies Engels en mogen we zelf een heerlijk flesje St.
Jansolie à 250 ml maken. Uiteraard is een kopje thee inbe-
grepen.
Er is tevens een winkel aanwezig met producten van De
Polderkol, zoals kruidenthee, zalven, extracten, olie, bad-
zout en snuisterijen. Op de avond van de excursie is er nog
een leuke aanbieding voor Vrolijke Vrienden Kruidenthee!
Pinnen is mogelijk maar contante betaling heeft de voor-
keur.
 
Belangrijke informatie:
Datum : vrijdag 21 juni
Tijdstip : 19.00 – 22.00 uur
Locatie : Jupiterweg 6, Lelystad
Prijs : leden € 12,50, niet-leden € 17,50
Er is een maximaal aantal van 20 deelnemers en een mi-
nimum van 6 deelnemers.
 
Aanmelden: Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 juni. Dit
doe je via het aanmeldformulier op de website (onder 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 'Avondex-
cursie Polderkol'. Zie ook de spelregels op de website
(Diversen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46277 455

Kruidenvelden bij de Polderkol in Lelystad.
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Open tuinen op woensdag 26 juni
Vanaf 19:00 uur ben je van harte wel-
kom in drie tuinen op het Stadseiland
 
Tuin van Johan & Conny Wijnmaalen
Stadseiland 50, Lelystad
 
Wij zijn Johan en Conny Wijnmaalen en wonen al ruim 20
jaar met veel genoegen op het Stadseiland. Na eerst het
huis ingericht te hebben zijn we het jaar daarop met onze
tuin begonnen. We hebben zelf het ontwerp gemaakt met
veel borders en planten.
 
Omdat er een hoogteverschil is tussen boven en beneden,
hebben we veel damdelen moeten gebruiken maar ook
paaltjes om de borders te vormen. De tuin ligt aan het water.
Het is een cottage tuin geworden met een rond terras. Maar
na 14 jaar is het hout gaan rotten en stortten de borders in.
 
Dus in 2012 een hele nieuwe opzet gemaakt. Wel met
dezelfde indeling maar nu alles van steen. Het is een on-
derhoudsvriendelijke tuin geworden. Wij zijn er heel blij
mee! Kom maar kijken  hoe het is geworden op Stadseiland
50.

Tuin van Johan en Conny van Wijnmaalen, Stadseiland 50

Tuin van Henneke Hopstaken, Stadseiland 95

 
Tuin Van Henneke Hopstaken
Stadseiland 95, Lelystad
 
Hallo, mijn naam is Henneke Hopstaken. We wonen al meer
dan twintig jaar op het Stadseiland in een heel fijn huis
gelegen aan de binnenvijver. Twee jaar geleden hebben
we besloten de tuin te veranderen en wat onderhoudsvrien-
delijker te maken. De tuin heeft nu iets meer bestrating en
we hebben bewust voor grotere tegels gekozen zodat ik
minder onkruid weg hoef te krabben.
 
We hebben links en rechts borders gemaakt en de tuin loopt
af naar de vijver, waar we nog een vlonder met een zitje
hebben. We hebben alle planten verplaatst en uiteraard ook
een paar mooie nieuwe planten aangeschaft. Er is nu veel
meer ruimte ontstaan en dat bevalt ons eigenlijk heel goed.
 

Natuurlijk moet een tuin groeien, en dat is een proces waar
we eigenlijk wel naar uitkijken. Het is nu al een fantastische
plek waar ik graag in vertoef. Ik vind het heerlijk om te zien
of mijn planten ‘het naar hun zin hebben’ of soms misschien
toch verplaatst moeten worden. Één van mijn hobby’s is
altijd het verstekken en plantjes kweken d.m.v. zaadjes
geweest – ik heb er altijd zo’n plezier van als het lukt! - maar
dat wordt nu minder, aangezien ik ook graag tijd besteed
aan zwemmen, tennis en het zingen in een koor.
 
De achtertuin is gelegen op het westen, dus we kunnen ’s
avonds heerlijk met een glaasje wijn genieten van de
laatste zonnestralen onder de overkapping die we hebben
aangepast aan de druif die daar overheen groeit. Verder
kun je in onze tuin een kruidenhoekje vinden, drie appelbo-
men (Elstar, Jonagold en Granny), kattekruid, anemonen,
pioenrozen en rozen. Ik hou vooral van geurende exempla-
ren. Ik hoop jullie te begroeten in onze tuin, want ik geloof
toch echt dat je een tuin ‘gewoon moet zien’ ipv er over te
lezen!



www.lelystad.groei.nl

 
Tuin van Elske van Goinga
Stadseiland 20, Lelystad
 
In onze tuin is het goed om een rondje te lopen, te gaan
zitten op één van de plekjes om vanuit verschillende ge-
zichtspunten het tuinleven te bekijken.
 
In de achtertuin, zo’n 170 m2 groot kun je niet verdwalen,
ook zul je er geen bijzondere planten aantreffen die je
nergens anders ziet, maar als je, net als wij, het gevoel hebt
even uit de drukke wereld van alledag te zijn, op een plek
waar de natuur om je heen in beweging is, dan is dat precies
het gevoel dat ik voor ogen had toen we 21 jaar geleden
met de tuin begonnen. Natuurlijk hopen we dat er veel in
bloei staat, maar met planten kun je nu eenmaal geen af-
spraken maken!
 
Wees welkom in onze tuin, ga even zitten op de boomstronk
onder de prunus, op het stenen bankje, in de schaduw onder
de plataan, naast de hoge witte vlinderstruik, midden in de
tuin op het gras of aan de sloot, waar altijd iets te beleven
valt.
Tot ziens op 26 juni!
 
Elske van Goinga gaf woensdag 27 maart een lezing in de
Krakeling over haar tuin, waar ze een fotoboek over ge-
maakt heeft.
 

Tuin van Elske van Goinga, Stadseiland 20

Excursie Tuinfleur en Tuingoed Foltz
op 20 juli
 
Maar liefst 6000 m2 tuinplezier, je raakt niet uitgekeken in
Tuinfleur. Wij nemen er dan ook flink de tijd voor. Na een
toch wel lange reis, die wij dit jaar eens met de bus willen
doen, worden wij ontvangen met koffie en daarna gaan wij
de tuin in. Weelderige borders op kleur ingekaderd door
strak gesnoeide hagen, een forse, natuurlijke vijver, een
slingerend pad door het bos met een onderbegroeing met
honderden hostasoorten; het kan niet op. Bijzonder zijn ook
de rariteitentuin vol met zeldzame schaduwplanten en de
meandertuin met niet-alledaagse struiken en bomen. Na
een lunchbuffet bij Tuinfleur stappen wij weer in de bus naar
Tuingoed Foltz.
 
Midden in de weilanden van Groningen ligt Tuingoed Foltz.
Bij Tuingoed Foltz krijgen wij eerst een presentatie over het
bedrijf. Dat is maar goed ook, want er is zoveel te zien en
te doen. Rondlopen op de kwekerij, een kijkje nemen bij de
moerbedden, de Echinacea- en prairietuin, de Salvia- en
grassentuin, de privétuin, de boomgaard, een schaduwtuin,
maar ook een graslabyrinth, een ezelweide …. Kortom,
teveel om op te noemen. En natuurlijk even lekker struinen
in de tuinwinkel en kwekerij om alle ideeën die je hebt op-
gedaan te verwezenlijken.
 
Voor de warming-up: www.tuinfleur.nl en www.tuingoed-
foltz.nl.
Het programma op hoofdlijnen:
8.45 Vertrek Zuiderwagenplein
10.30-11.00 Koffie/thee met appelgebak bij Tuinfleur
11.00-12.30 Rondleiding en/of vrije wandeling door de tuin
12.30-13.30 Lunchbuffet
14.00-14.30 Presentatie over Tuingoed Foltz
14.30-15.30 Rondkijken in de tuinen, kwekerij en tuinwinkel
16.00 Terug naar Lelystad, Zuiderwagenplein
Kosten: Leden: € 25,-; niet-leden: € 45,-. Beide prijzen zijn
inclusief reiskosten (bus), entree, lunchbuffet en koffie/thee.
Bij keuze voor eigen vervoer worden de reiskosten niet
gerestitueerd.
Aanmelden tot uiterlijk 30 juni via het aanmeldformulier
op de website (onder Diversen). Je kunt het te betalen
bedrag overmaken op rekening NL34 INGB 0670 611 042
tnv Groei en Bloei Lelystad ovv ‘Excursie Groningen’. Zie
ook de spelregels onder Diversen op de website.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46 27 74 55.
 

Een weelderige border bij Tuinfleur in Groningen.

Tuinenreis 2019 naar East-
Anglia
Van 15 tot en met 20 augustus gaat Garden Tours weer
naar East-Anglia.  Met de graafschappen Essex, Suffolk
en Norfolk belooft het een fantastische reis te worden.
Op onze website staat het volledige programma en te-
vens het aanmeldformulier.
 
Wil je nu al aanmelden, dan kan dat ook bij Elly Kloos-
terboer (06 224 13 627 of info@goldhoorngardens.nl).
Zij is van de afdeling Noordoostpolder. Ook met vragen
kun je bij haar terecht.
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Excursie naar De Groene Prins en
Koala op 7 september
 
Kwekerij De Groene Prins is een exotische tuinplantenkwe-
kerij en een jungletuin. De kwekerij is in 1990 begonnen
met bamboe maar is inmiddels gespecialiseerd in exotische
winterharde planten die in een Nederlandse tuin geplant
kunnen worden. Zij kweken op biologische wijze en gebrui-
ken geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 
Welke exotische tuinplanten zijn winterhard voor Neder-
land? De meest vorstbestendige exoten zijn de bamboe’s.
Er zijn enkele palmbomen met mediterrane uitstraling ge-
schikt voor Nederland en deze komen met een beetje
winterbescherming goed de winter door. Vlas (Astelia,
Phormiums en Dianella), gember, wintergroene varens en
camellia zijn ook zeer geschikt in een Nederlandse tuin net
als subtropische bergbananen; Nieuw Zeeland en Australië
liggen bij wijze van spreken om de hoek!
 
Wil je een tuin met tropische uitstraling in Nederland zien,
ga dan mee op 7 september om in de jungletuin met grote
vijver te kijken. De kwekerij heeft jarenlange expertise en
Hans Prins geeft ons persoonlijk een rondleiding. Bij slecht
weer kunnen we schuilen in de kas of in het atelier van Anki,
zij maakt schilderijen. Ondertussen kunnen we onze zelf
meegenomen lunch opeten.

Dit is de Eucalyptus Delegatensis, één van de eucalyptus-
soorten bij Koala.

Dit is Hedychium densiflorum Assam Orange, oftewel
gember. Deze exoot is te bewonderen bij De Groene Prins.
 
Rond één uur vertrekken we.
We gaan naar Koala, een eucalyptuskwekerij. Deze zit op
vijf minuten rijden van De Groene Prins. Misschien kennen
jullie de kwekerij wel van een Groei & Bloeimarkt in de buurt
waar ze regelmatig te vinden zijn.
 
Koala kweekt voor het Nederlandse klimaat geschikte Eu-
calyptus. Zaden worden geïmporteerd van gespecialiseer-
de leveranciers uit Australië en Nieuw-Zeeland. Voor
sommige soorten kunnen ze al zaad van Nederlandse
bodem gebruiken.

 
Veel van de Eucalyptussoorten uit het assortiment zijn ook
nog eens uitgebreid getest op winterhardheid. Een aantal
heeft daarbij zelfs een vorstperiode van -22°C doorstaan.
Ook zijn er verschillende soorten bananenplanten te vinden.
 
De kwekerij bestaat nu 10 jaar en is zeer uniek in Nederland
en ook hier krijgen we een rondleiding van de eigenaresse,
Mary Rouw. Zij kan zeer enthousiast vertellen over alles
wat we maar willen weten van de eucalyptusboom. Willen
jullie ook kennismaken met dit mooie bedrijf? Ga dan met
ons mee!
 
En natuurlijk krijgen we bij de Groene Prins en Koala een
lekker bakje koffie of thee. Ook is er op beide plekken ge-
legenheid om planten te kopen.
 
Vertrek: vanaf het Zuiderwagenplein om 9 uur. En rond drie
uur gaan we weer richting huis.
Kosten: leden € 10,- en niet-leden € 12,50. Dit is inclusief
€ 5,- reiskosten.
Aanmelden: tot uiterlijk 30 augustus via het aanmeldfor-
mulier op de website onder diversen. Je kan de kosten
overmaken op rekening NL34INGB0670611042 tnv Groei
& Bloei Lelystad ovv Groene Prins.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 46277 455
Adres: Groene Prins Kwikkels 3 8341 SK Steenwijkerwold
Koala De Pol 13 8337 KS De Pol

De excursie naar Hortus Bulborum in Limmen van 20 april
gaf veel bloemenpracht.
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Rondom bloemen
Bloemschikcursus
Het winterseizoen is op zijn eind, zo ook de bloemschikcur-
sus. Dit seizoen waren er twee middagen en één avond die
helemaal vol zaten met cursisten.
Er zijn weer mooie stukken gemaakt tijdens de lessen van
Sabina Bijl van Bloemendingen. De opdrachten waren af-
wisselend en goed te maken voor beginners en uitdagend
voor gevorderden.
In het volgende Lelyblad komt er informatie over de cursus
die we uiteraard in het najaar weer gaan starten.
 
Lelybloem
Als je interesse hebt in bloemschikken, dan weet je het vast
wel. De afdeling heeft een eigen groep bloemschikkers,
genaamd Lelybloem. De groep heeft in de duurzaamheids-
winkel een mooie plek met alle ruimte om gezellig met elkaar
te schikken en van elkaar te leren.
Ze komen een keer per zes weken bij elkaar op dinsdag-
of woensdagavond. Na het schikken wordt er samen een
stuk verzonnen om de keer daarop te maken. Je krijgt geen
les maar kan wel vragen stellen aan mede bloemschikkers
als je er even niet uitkomt.
De eerstvolgende keer is op dinsdag 14 mei om 19.30 uur. 
Ben je lid van groei en bloei en hou je van bloemschikken?
Kom dan gewoon meedoen. De opdracht is vrij deze keer,
dus je mag zelf weten wat je maakt. Neem alles wat je nodig
hebt mee.
Er zijn geen kosten aan verbonden en je gaat met een mooi
bloemstuk naar huis!
 

E-mail adressen gevraagd
We hopen uiteraard van harte dat we door de nieuwe
wervingsactie (zie de achterkant van dit blad) voldoende
adverteerders bereid vinden om het Lelyblad te behouden.
Als dit niet lukt, blijven alleen de digitale opties over om
jullie te informeren, zoals de Lelymail, via Facebook en
uiteraard via de website. De Lelymail is de enige snelle
manier om onze leden te berichten.
We beschikken echter slechts over 77 e-mailadressen en
hebben ruim 150 leden.
Groei&Bloei Lelystad gaat zeer correct om met deze priva-
cy gevoelige informatie. De adressen worden alleen ge-
bruikt voor het versturen van de Lelymail, correspondentie
nav activiteiten waarvoor leden zich hebben aangemeld, of
een enkele keer voor een onverwachte melding.
 
Door het gebrek aan mankracht bij het vorige bestuur bij-
voorbeeld, is de organisatie van de Plantenruilbeurs bij Ada
Robers er dit voorjaar helaas bij in geschoten. Na aantreden
van het nieuwe bestuur hadden we deze ter elfder ure toch
nog kunnen organiseren, maar doordat we niet iedereen
op de hoogte kunnen stellen, hebben we hier niet voor
gekozen.
Vandaar deze oproep om alsnog je e-mailadres door te
geven. Je kunt dit doen via info@lelystad.groei.nl.

'

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

Bloemschikwedstrijd
Wat leuk is om vooruit te kijken, op zaterdag 26 oktober 
is er een regionale bloemschikwedstrijd in Eefde bij Zut-
phen. Je kunt je als individu inschrijven, maar nieuw dit keer
is de mogelijkheid om als team van 2, 3 of 4 deelnemers
deel te nemen. Een belevenis die je als bloemschikker
gewoon een keer mee moet maken en samen is leuker dan
alleen!
 
Bloemschikdemonstratie
Op 20 mei is er in Emmeloord een bloemschikdemonstratie.
De creatieve Johannes de Boer is eigenaar van Extra Verte
op Urk. In 2013 won hij de eerste prijs voor beste kerstar-
rangement van Nederland. Bij het Nederlandse Kampioen-
schap Bloemsierkunst haalde hij vorig jaar de 4e prijs. Op
maandagavond 20 mei laat hij ons verschillende technie-
ken zien en werkt daarbij met eigengemaakte frames en
ondergronden en met prachtige exclusieve bloemen. De
gemaakte bloemstukken worden verloot. De loten zijn deze
avond te koop.
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Adverteerders gezocht
We willen heel graag ons Lelyblad behouden, echter… op
dit moment zijn er te weinig adverteerders waardoor we het
blad niet meer kunnen bekostigen, we hebben dus dringend
nieuwe adverteerders nodig!
De bij de ledenvergadering aanwezige leden gaven aan dat
ze het blad zeer waarderen en dat het vaak even ter hand
genomen wordt om het actuele programma te bekijken. Het
nieuwe bestuur gaat haar best doen om nieuwe adverteer-
ders te zoeken en enkele leden gaven aan dat ze ook actief
wilden werven, maar wellicht zijn er meer leden die dit
willen doen.
Dus bij deze de vraag of jullie ons willen helpen om het
mooie Lelyblad te behouden? Vraag aan kennissen en
vrienden met een eigen bedrijf of ze willen adverteren. Geef
het door via info@lelystad.groei.nl en dan neemt een van
de bestuursleden contact op met dit bedrijf.
Hieronder volgen wat gegevens die nodig zijn om potentiële
adverteerders te informeren:
- Afdeling Lelystad heeft ruim 150 leden waar het Lelyblad
wordt verspreid
- Een adverteerder mag uit elke sector komen, het hoeft
niet groen-gerelateerd te zijn
- Het plaatsen van een kortingsbon is mogelijk
- De advertentie wordt zowel in het Lelyblad als op de
website lelystad.groei.nl geplaatst.
- Tevens willen we per editie een adverteerder aan het
woord laten over zijn of haar bedrijf.
Tarieven:

Vrijwilligers van Groei en Bloei hielpen zaterdag 23 maart
tegels in te ruilen voor plantjes bij de Intratuin in Lelystad.
Deze jaarlijkse actie is om de verstening van Nederlandse
tuinen tegen te gaan.


