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Van het bestuur
Inmiddels zijn wij een paar maanden aan het werk met ons
nieuwe bestuur. Heerlijk, die extra handen; het geeft
ruimte om weer wat extra’s te doen zonder al te veel stress.
Zo was er weer tijd om wat aan promotie te doen, tot in de
puntjes verzorgd door Reny. Sanne heeft zich supersnel
weten in te werken in de productie van de Lelymail en het
Lelyblad, terwijl Cobie samen met Tineke een oogje op de
uitgaven houdt. Marion is verantwoordelijk voor het activi-
teitenprogramma en houdt als voorzitter de grote lijnen in
de gaten. Natuurlijk is het even wennen aan elkaar en el-
kaars manier van werken en vallen hier en daar wat steken,
maar dat is nieuwigheid. Het belangrijkste is dat wij allemaal
super enthousiast zijn!
 
Wat hebben we gedaan de afgelopen tijd:
Het bestuur en een aantal vrijwilligers heeft twee dagen met
een kraam op de Groene Velden dagen gestaan. Hierbij
hebben we twee nieuwe leden geworven en aan veel
mensen meer bekendheid kunnen geven over alle activitei-
ten die onze vereniging organiseert en je dus vanzelf ca-
deau krijgt als je lid wordt van Groei&Bloei.
Op Kwekerij de Stadsweiden hebben we prachtige hanging
baskets gemaakt, waarna we een interessante rondleiding
door de kassen met hortensia’s en eenjarige planten kre-
gen. En met de leuke korting zijn er uiteraard weer volop
planten aangeschaft!

Bij de Polderkol maakten we Sint Jansolie met bloemen uit
de tuin.

De avondexcursie bij de Polderkol was ook een groot
succes: tijdens een rondleiding door de heerlijk geurende
tuin hebben we boeketjes kruiden geplukt voor de thee en
om thuis te drogen.  ‘Sint Janskruid bloeit rond de langste
dag’; nou, dat klopt hoor! Deze bloemetjes konden we
plukken voor in de kruidenolie.
De Open Tuinen route op het Stadseiland vond plaats op
een heel gezellige zomeravond en er werd volop genoten
van de drie prachtige en inspirerende tuinen.
 
Dit najaar hebben we weer een leuk en afwisselend pro-
gramma voor jullie, zoals je in dit Lelyblad kunt lezen. De
lezingen vinden vanaf september plaats in de Duurzaam-
heidswinkel op het Stadhuisplein. En verder hebben we een
nieuwe activiteit geïntroduceerd, namelijk een koffieoch-
tend bij Intratuin. Koffie en thee zijn verkrijgbaar tegen
gereduceerd tarief en je ontvangt hierbij ook nog een kor-
tingsvoucher van 10%, je leest er meer over op pagina 5!
We hopen op jullie aanwezigheid bij de diverse evenemen-
ten, uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom!

'

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
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Lelybloem
Wil je wel bloemschikken, maar zie je een cursus niet zitten,
sluit je dan aan bij Lelybloem. We komen eens in de onge-
veer 6 weken bij elkaar in de Duurzaamheidswinkel.  Daar
hebben we een mooie ruimte om met elkaar te schikken,
van elkaar te leren en het is gewoon ook heel gezellig. Per
avond wordt er een opdracht uitgewerkt. Alle bloemen,
ondergrond en materiaal neem je zelf mee.
Aan het eind van de avond bepalen we samen de volgende
datum en de opdracht voor de volgende keer. Verder zijn
er geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is wel dat je
lid bent van Groei & Bloei.
De laatste bijeenkomst was woensdagavond 7 augustus
om 19.30 uur en de opdracht was: Heerlijke Hollandse
Herfst. Dit is ook het thema dat een groepje van 4 leden
van Lelybloem gaat uitwerken voor de regionale bloemschi-
kwedstrijd van 26 oktober. Het betreft dan een tafelversie-
ring. Wij gebruiken de Lelybloemavond om inspiratie op te
doen en te oefenen.
Lijkt het je wat, kom dan langs. Je kunt vrijblijvend een avond
meedoen en kijken of het wat voor je is. Informeer naar de
eerstvolgende avond bij Reny.
Locatie: Duurzaamheidswinkel (voormalig postkantoor),
Stadhuidplein 51.
Contactpersoon: Reny Jonker, tel. 0320-253112
 
 Bloemschikcursus najaar 2019
We gaan begin september weer van start met de bloem-
schikcursus bij Sabina Bijl van Bloemendingen. Beginners
en gevorderden maken dezelfde opdrachten maar met
verschil in moeilijkheid van de uitvoering. De bloemen,
vazen, steekschuim ed neem je zelf mee. Er wordt ongeveer
een week van te voren een opdracht met plaatjes en lijst
van benodigdheden verstuurd per E-mail. Vaak wordt ook
aan het eind van de les al besproken wat we de volgende
keer gaan maken. Als je tijdens de les het even niet meer
weet, helpt de deskundigheid en ervaring van Sabina je
snel weer op weg. Schroom niet te vragen, want zelfs de
meest gevorderden staan wel eens met de handen in het
haar. Na afloop van de les worden de stukken besproken
en maken we foto's.
Je kan kiezen uit woensdagavond, donderdagmiddag,
donderdagavond en vrijdagmiddag. Heb je een voorkeur
voor een bepaalde dag of dagdeel wees er snel bij met
inschrijven want er is maar beperkt ruimte.
De geplande datums zijn:
4, 5 en 6 september
25, 26 en 27 september
16, 17 en 18 oktober
6, 7 en 8 november
27, 28 en 29 november
De tijden van de middaggroepen zijn 13.30-15.30 uur
van de avondgroepen 19.30-21.30 uur
Locatie: Bloemendingen te Waterland 33 in Lelystad
Kosten: leden 40,00 euro, niet leden betalen 55,00 euro
Aanmelden: uiterlijk 28 augustus via het aanmeldformu-
lier op de website van Groei&Bloei, www.lelystad.groei.nl
(onder Diversen). Geef je voorkeur voor de dag en middag
of avond op. Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt
het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042
tnv Groei&Bloei Afdeling Lelystad, ovv 'Cursus Bloemschik-
ken'. Zie ook de spelregels op de website.
Contactpersoon: Reny Jonker 0320-253112
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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.
Rond één uur vertrekken we daar.
Dan gaan we naar Koala, een Eucalyptuskwekerij. Deze zit
op vijf minuten rijden van de Groene Prins. Koala kweekt
voor het Nederlandse klimaat geschikte Eucalyptus. Zaden
worden geïmporteerd van gespecialiseerde leveranciers uit
Australië en Nieuw-Zeeland. Voor sommige soorten kun-
nen ze al zaad van Nederlandse bodem gebruiken.
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. Voor de lunch moet je wel
zelf zorgen.
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
Adres: Groene Prins Kwikkels 3 8341 SK Steenwijkerwold
Koala De Pol 13 8337 KS De Pol

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

Plantenruilbeurs wordt Tuinkringloop
Op zaterdag  5 oktober mogen we weer gebruik maken
van de kapschuur van Ada Robers voor de plantjesmarkt.
We hebben de plantenruilbeurs een andere naam gegeven
omdat er wat verwarring was ontstaan. We ruilen namelijk
niet 1 op 1. Wat blijft is natuurlijk dat stekken, zaden, bollen,
maar ook tijdschriften, boeken, bloempotten e.d. van eige-
naar kunnen wisselen. Tuinkringloop leek ons daarom een
naam die de lading goed dekt.
Vanaf 9.45 uur gaan we de plantjes e.d. uitstallen. Plantjes
graag vooraf voorzien van een naam. Iedereen krijgt 5
plantenstekers waar diegene zijn of haar naam op schrijft.
Deze kan je later gebruiken om iets mee te reserveren.
Om 10.00 uur gaan we bij de uitgestalde spullen langs met
uitleg over kleur, hoogte en standplaats van de plantjes.
Dan kan je al reserveren met 1 plantensteker per plant.
Mocht voor een bepaalde plant de vraag groter zijn dan het
aanbod dan kun je misschien nog wel een reserveren bij
de aanbieder.
Wanneer alles is besproken en sommige zijn vastgelegd
met een plantensteker, kan de rest uitgezocht worden.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.
Het adres is Groene Velden 153-155.
We zien je graag verschijnen bij de tuinkringloop. Ook
zonder inbreng van het een of ander ben je van harte
welkom en kun je gewoon kijken of er iets van je gading bij
is.
Leuk om te vermelden, is dat Ada daar tegenwoordig een
thee en bezoekerstuin heeft op donderdag en vrijdag. Zie
voor informatie www.tuinenthee.com
 
N.B. Wanneer iets geen nieuwe eigenaar heeft gevonden,
is het vriendelijk verzoek om datgene weer mee naar huis
te nemen.
 



www.lelystad.groei.nl

'De Eexterhof, van weiland tot kijktuin'
Deze lezing van Watze Bokma is woensdag 9 oktober:
aanvang om 20:00 uur in de Duurzaamheidswinkel.
 
Watze Bokma zat als kind altijd al met zijn handen in de
modder te wroeten, dan is het dus niet vreemd dat tuinieren
later een grote hobby wordt. Hoewel tuinieren en buiten zijn
altijd een belangrijke plaats hebben ingenomen, kon deze
hobby pas echt gestalte krijgen toen hij met zijn vrouw in
1996 een nieuwe woning met 1600 m2 grond betrok. De
tuin was op dat moment een weiland en alles was nog
mogelijk. Door een drukke baan kwam het er pas in 2008
van er serieus werk van te maken. De tuin werd aangepakt,
verder ingericht en in 2012 voor de eerste keer openge-
steld. Een kijktuin was geboren.
 
In deze lezing laat Watze zien wat er in die twintig jaar is
gebeurd. Hij laat een aantal inspiratiebronnen zien en hoe
daaruit vervolgens ideeën zijn ontstaan. En welke plannen
zijn uitgevoerd en welke zijn gesneuveld.  Want fouten
maken is vooral leerzaam. Planten bepalen de sfeer in de
tuin. Watze toont een selectie van de gebruikte planten in
de verschillende seizoenen en maakt tevens een paar uit-
stapjes in de geschiedenis van de omgeving. Dit alles onder
het terugkerend motto: 'Maak een plan!'
De Eexterhof in Scheemda (Groningen) is een liefhebbers-
tuin, met duidelijke lijnen, weelderige beplanting en veel
verschillende soorten planten. De tuin is samengesteld uit
een aantal delen, verschillend in sfeer en kleur. Het is
mogelijk de tuin te bezoeken.
 
Datum : Woensdag 09 oktober
Locatie : Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 te
Lelystad
Aanvang : Zaal open om 19.45 uur, start 20.00uur
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief een
kopje koffie of thee in de pauze.

Lezing Kamer- en kuipplanten door
Jan van der Kamp
Dinsdag 19 november 2019, aanvang om 20.00 uur in
de Duurzaamheidswinkel.
 
Als bloembinder begon Jan van der Kamp zijn loopbaan in
de bloemsierkunst. Voordat hij als docent het bloemschi-
konderwijs instapte werkte hij als bloemistwinkelier in Den
Haag. In Ede en Tsjechië heeft hij Vakscholen voor
bloemsierkunst opgericht en hij heeft diverse boeken ge-
schreven voor het bloemschikonderwijs. Zoals zijn laatste
boek, het Handboek Bloemschikken, waar hij enkele
exemplaren van meeneemt. In dit boek wordt uitgelegd hoe
je bloemen en bladeren in een bloemstuk kunt verwerken.
Daarnaast is Jan ook botanisch tekenaar, hij maakt prach-
tige tekeningen en aquarellen van bloemen en planten.
Wenskaarten van deze illustraties zijn op de avond van de
lezing te koop.
 
Deze avond gaat Jan van der Kamp het hebben over kamer-
en kuipplanten en hier is veel over te vertellen; denk bij-
voorbeeld aan het opkweken, de verzorging, het overhou-
den, de beste grondsoort en de bloeitijd. Ook vertelt hij
welke delen van de plant goed te gebruiken zijn voor
bloemschikken. Al met al meer dan voldoende onderwerpen
voor één lezing!
 
Jan zegt zelf: “Het lijkt me leuk en zinvol als u, als planten-
liefhebber, naar deze avond komt met de nodige vragen
over planten. Neem dus gerust uw gezonde of zieke plant,
een deel van de plant, of de afgevallen blaadjes mee naar
deze avond voor advies en als gespreksstof!”
 
Jan neemt zelf ook enkele planten mee om daar het een
en ander over te vertellen. Aan de hand van wat dia’s laat
hij zien welke beestjes er in onze planten kunnen zitten en
wat daartegen te doen is.
 
Planten kunnen te groot worden voor in de kamer. Wat doe
je dan? Stekken, snoeien of buiten zetten en als kuipplant
verder laten leven? Tijdens vakanties in het buitenland zien
we de mooiste planten groeien. Kunnen die ook bij ons in
de huiskamer of als kuipplant groeien? Na deze avond weet
je meer!
 
We zien jullie graag bij de lezing van Jan van der Kamp op
dinsdag 19 november!
 
De Duurzaamheidswinkel
Stadhuisplein 51
8224 KL Lelystad
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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Kerstworkshop 2019
Het duurt nog een tijdje maar ook dit jaar verzorgen we weer
een kerstworkshop. Wij hebben hier voor, net als vorig jaar,
Sabina Bijl van Bloemendingen bereid gevonden de
workshop te organiseren.
De workshop zal gegeven worden op zaterdag 14 decem-
ber. Er is ruimte voor 15 tot 20 deelnemers, dus wacht niet
te lang met opgeven.
Je kunt een keus maken uit twee prachtige stukken. Voor
alle benodigde materialen wordt gezorgd.
 
Kerststuk 1.
Een werkelijk indrukwekkend kerststuk dat zeer goed
houdbaar is en indien gewenst ook volgende jaren decora-
tief zal zijn met kerst.
Aan een grote glazen vaas (60cm) wordt aan de buitenkant
een stevige slinger met mos omkleed gehangen en voorzien
van diverse droogmaterialen, kerstballen en lichtsnoertje.
Maar ook drie vaasjes met verse bloemen. Dit alles wordt
voornamelijk gedaan met het lijmpistool. Te maken in het
rood/wit/zilver/goud.
(indien mogelijk zelf een lijmpistool mee nemen)
Kosten voor leden € 32,50, niet-leden € 40,-.
 
Kerststuk 2
Een prachtig en decoratief tafelstuk dat ieder jaar opnieuw
als basis kan dienen voor een mooi kerststuk.
Op een steigerhouten paneel van ongeveer 50cm lang
(indien gewenst in kleur, dit wordt van te voren geschilder-
d) wordt een zelf gebonden koker van diverse kleuren en
diktes ijzer/aluminiumdraad bevestigd. Deze koker wordt
opgemaakt met kerstmateriaal, lichtsnoertje en drie vaasjes
met verse bloemen.
Te maken in het naturel (ongeverfd hout) of zwart of rood.
Decoratie kleur rood/goud, wit/zilver, zwart/goud of rood/-
zilver.
Kosten voor leden € 30,- en niet-leden € 37,50.
Locatie: De Duurzaamheidswinkel (het oude Postkantoor
in de Gordiaan), Stadhuisplein
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 / 16.00 uur.
Aanmelden: Let op!! uiterlijk 2 november! Dit doe je via
het formulier op de website. Vergeet niet het bloemstuk van
je voorkeur en de gewenste kleurstelling op te geven.
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het te beta-
len bedrag overmaken op rekening NL 34 INGB 0670 611
042 tnv Groei & Bloei Afdeling Lelystad, ovv 'Kerstwork-
shop'. Zie ook de spelregels op de website (Diversen).
Contactpersoon: Marion Kamsteeg 06-46277455

Voorbeeld kerststuk 2.

Koffieochtend bij Intratuin Lelystad
Om het sociale aspect van onze tuinvereniging wat te
versterken en tegelijkertijd wellicht nieuwe leden te werven,
hebben we, ism Intratuin Lelystad, een koffieochtend in het
leven geroepen. Aangezien we niet kunnen inschatten
hoeveel animo hiervoor bestaat onder onze leden, gaan we
dit als proef driemaal organiseren en hierna evalueren of
dit een vast onderdeel van ons activiteitenprogramma
wordt. De eerste koffieochtend gaat plaats vinden op
woensdag 4 september van 10.00 – 11.00 uur, dus noteer
het in je agenda en op de kalender!
Koffie en thee (de ‘gewone’ varianten) worden door Intratuin
op vertoon van je Groei&Bloei pas tegen een gereduceerd
tarief aangeboden (€ 1,50 per consumptie) en hierbij ont-
vang je ook nog eens een voucher die recht geeft voor
eenmalig 10 % korting op het gehele assortiment ( niet
op cadeaubonnen en lopende acties)!!
Let wel: Deze korting is alléén geldig tijdens deze
koffieochtend!

Voorbeeld kerststuk 1.
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Verslag excursie Groningen per bus
Normaal gesproken gaan we met een dagexcursie met
eigen vervoer, maar het bestuur ving toch regelmatig sig-
nalen op van de leden dat ze niet graag ver willen rijden
met de auto. Dus hebben we een gokje gewaagd en een
bus besteld. Dit heeft heel goed uitgepakt (genoeg deelne-
mers voor de excursie) en we vertrokken 20 juli met een
groep van 34 personen op weg naar Groningen met de bus.
Wel waren we een beetje bezorgd over het weer; er was
namelijk regen voorspeld.
 
De reis naar Tuinfleur vloog voorbij. We werden ontvangen
met koffie en appelgebak. Waarna we konden rondlopen
door de geweldig mooie tuin met heel veel bijzondere
planten, struiken en bomen. We zagen de verschillende
tuinkamers, waarvan kamers met prachtig gekleurde bor-
ders, een grote vijvertuin, een schaduwtuin, een varen- en
hostatuin met 600 soorten hosta’s en jawel, nauwelijks een
gaatje in het blad te zien hè. Zouden er geen slakken in
Groningen wonen? Helemaal aan het eind van al die tuinen
kon je de dijk op lopen en had je een wijds uitzicht op het
Oldambtmeer. Na al dit moois konden we smullen van het
lunchbuffet dat ontzettend goed verzorgd was. Van Gro-
ningse mosterdsoep, kroketten tot fruitsalade, er was meer
dan genoeg van alles en het smaakte ons prima. Onder-
tussen was het flink aan het regenen, maar er was voldoen-
de plek onder overkappingen zodat we daar helemaal geen
last van hadden.

Een impressie van de tuinen van Tuinfleur. 
Op naar Tuingoed Foltz. Het regende nog steeds. We
kregen bij aankomst een korte lezing van Marco van Noort
kweker uit Warmond over Echinacea’s. Hij had net een
lezing gehouden maar deed het voor ons nog eens dunne-
tjes over. Wisten jullie dat de Echinacea een verwende plant
is? Wil vochtige voeten, niet te nat en heel veel zon op zijn
hoed. Vandaar zijn naam Zonnehoed natuurlijk. En belang-
rijk: na twee jaar moet je de jonge delen er af halen en
opnieuw uitplanten anders raak je de plant kwijt.
 
Na de Echinacea-presentatie konden een kijkje nemen in
de grote showtuin en/of op de kwekerij. Uiteraard hebben
we mooie planten ingeslagen, want we konden veel mee-
nemen in de bus. Het was soms lastig kiezen uit het enor-
me assortiment, wat een mooie kwekerij! Maar het is ieder-
een gelukt om een keuze te maken, er stonden op de te-
rugweg aardig wat zakjes met planten in het laadruim.

 
Als afsluiting thee met home-made gebak. Erg lekker! Rond
vier uur konden we bij chauffeur Tom instappen die ons
weer veilig naar Lelystad bracht. Ik geloof dat er wel een
paar luikjes dicht gingen onderweg…..
 
Al met al was het een heerlijk relaxte dag. Het merendeel
van de deelnemers vond een excursie per bus absoluut
voor herhaling vatbaar!

Tijdens de Open Tuinenavond presenteerde Elske van
Goïnga haar fotoboek en haar tuin aan de bezoekers onder
het genot van wat lekkers. 

Sint Janskruid plukken met z'n allen bij de Polderkol is best
gezellig.

Een showtuin tijdens Gardenista van mei 2019 op Land-
goed Ophemert.
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Adverteerders gezocht
We willen heel graag ons Lelyblad behouden, echter… op
dit moment zijn er nog steeds te weinig adverteerders
waardoor we het blad niet meer kunnen bekostigen, we
hebben dus dringend nieuwe adverteerders nodig!
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:

Let op!!:Nieuwe locatie lezingen
We hebben besloten onze lezingen voortaan op een
andere locatie te houden, namelijk in de Duurzaamheids-
winkel, Stadhuisplein 51 te Lelystad. Daar zullen de
eerste twee lezingen dan ook al plaatsvinden.


