Afdeling Lelystad

In dit nummer: Open Tuinen Avond op 22 mei en op 31 mei / Nationale Tuinweek
van 10 t/m 18 juni / 10 juni Intratuin-actie "tegel eruit, plant erin"/ 17 juni Open Tuinen route 'Boer zoekt Burger' / 1 juli Excursie naar De Beukenhof en De Briellaerd in
Barneveld / 13 juli Avondexcursie naar kwekerij Joosten / 29 juli Dagexcursie naar
Het Rijk der Duizend eilanden, vaartocht en 3 tuinbezoeken / 26 augustus Excursie
Dahliakwekerij Heemstede / vooruitblik najaarsprogramma 2017

mei 2017

Van de voorzitter
Beste Mensen,
Graag stel ik me eerst even voor, want per 15 februari j.l.
ben ik Harriët Klein opgevolgd als voorzitter.
Geboren in Leeuwarden, heb ik later in tal van plaatsen in
binnen- en buitenland gewoond. Na de middelbare school
heb ik de opleiding tot docente textiele werkvormen en
kunstgeschiedenis voltooid en ben ik vrij kort in het onderwijs werkzaam geweest. Daarna heb ik mijn verdere
werkzame leven voor de Rijksoverheid gewerkt, waar ik als
communicatieadviseur (inter)nationale congressen, vakbeurzen, tentoonstellingen en excursies heb georganiseerd.
Al ruim 25 jaar ben ik lid van Groei & Bloei, waarvan een
aantal jaren bestuurslid van de Afdeling Almere. In 2002
bemande ik, samen met 100 Groei & Bloei-collega’s uit het
hele land een half jaar lang, ieder weekend de Groei & Bloei
informatiestand tijdens de Floriade in de Haarlemmermeer.
Op verzoek van Keukenhof richtte Groei & Bloei in 2003
daar een permanente informatiestand in, die ik een aantal
jaren ook weer met vele andere Groei & Bloei-vrijwilligers
heb bemand. Deze stand functioneert nog steeds! Er is met
regelmaat in Groei & Bloei over geschreven.
In 2012 ben ik met mijn man neergestreken in Lelystad. Ik
houd van plantjes en tuinieren en kan me hier uitleven. Ik
heb Lelystad beter leren kennen door deel te nemen aan
de vele activiteiten die er werden georganiseerd, zoals de
tuinenreis en de lezingen. Om de continuïteit van deze
actieve afdeling de komende jaren te ondersteunen, heb ik
dan ook graag gehoor gegeven aan het verzoek om het
bestuur vanaf dit voorjaar te komen versterken!

Bij het openstellen van mijn tuin in 2016 had ik nog geen
idee dat ik hier als nu nieuwe voorzitter tussen de - tijdens
de ledenvergadering - afgetreden bestuursleden sta.

De komende tuinperiode staat onder andere in het teken
van de Nationale Tuinweek 2017, van 10 tot 18 juni (www.
groei.nl/tuinweek), met als hoofdthema KRUIDEN. Wij
staan op 10 juni van 10.00-15.00 uur met een stand bij
Intratuin, aan het Palazzo. Daar kan iedereen een tegel (bij
voorkeur uit eigen betegelde tuin) inleveren en 2 kruidenplantjes kiezen om daarvoor in de plaats te zetten. Ook
kunnen kinderen weer mooie bloemstukjes maken onder
de enthousiaste leiding van onze bloemschikkers.
Verder zijn er de komende tijd natuurlijk ook de Open Tuinen. Dit jaar hebben we twee avonden met voorjaarstuinen,
op 22 én op 31 mei. Daarnaast hebben we samen met ons
lid Gert Kolstee in het kader van 'Lelystad 50 jaar' op 17
juni een fiets- en autoroute langs tuinen en boeren- en
groenbedrijven in het buitengebied van Lelystad opgezet.
In juli staan 3 excursies gepland: 1 juli gaan we naar de
Beukenhof en Briellaerd in Barneveld; op 13 juli een
avondexcursie met bloemproeverij naar kwekerij Joosten
in Rutten in de Noordoostpolder en op 29 juli een dagtocht
inclusief boottochtje naar een drietal tuinen in het Rijk der
1000 eilanden in Noord Holland. Kijk voor alle informatie
over dit programma elders in dit blad. Het wordt een mooie
zomer!!
We werken er als bestuur hard aan om mooie, leuke en
interessante activiteiten te bedenken. Neem gerust contact
met ons op als je een leuk idee voor een lezing, workshop
of excursie hebt. We horen het graag en persoonlijk hoop
ik jullie bij de afdelingsactiviteiten te mogen begroeten.
Marika Schnitker

www.lelystad.groei.nl

Extra voordeel voor nieuwe
leden
In principe zijn de activiteiten die G&B Lelystad organiseert voor haar leden kostenneutraal. Niet-leden betalen
altijd € 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!

Nationale Tuinweek 2017
Voor de vierde keer op rij is er de landelijke Nationale
Tuinweek. Van 10 t/m 18 juni staat het thema "Kruiden"
centraal. Ook onze afdeling doet weer mee om groen en
natuur te promoten.
Er staan dit jaar twee activiteiten op de agenda.

Zaterdag 10 juni - Actie 'Tegel eruit,
plant erin' en bloemschikken voor kinderen bij Intratuin.
Met de landelijke actie "Tegel eruit, plant er in" willen Groei
& Bloei en Intratuin de aandacht vestigen op het belang van
groen in de tuin en de verstening tegengaan.
Wij staan op deze dag met een kraam in de hal van Intratuin.
Iedereen die tussen 10.00 uur en 15.00 uur een tegel uit
eigen tuin komt inleveren, mag in ruil daarvoor 2 kruidenplantjes uitzoeken.
Daarnaast zijn onze bloemschikdames van Lelybloem weer
aanwezig. Kinderen kunnen onder hun begeleiding voor
een klein bedrag een leuk bloemstukje maken. Er zijn cadeautjes en uiteraard de wedstrijd 'wie raadt het juiste
aantal bonen in de pot'.
Kom gezellig bij ons langs en breng je (klein- of buur-)
kinderen mee!
Wanneer: zaterdag 10 juni van 10.00 tot 15.00 uur
Adres: Intratuin, Zuiderpoort 20, Lelystad

De eeste ingeleverde tegel in 2016

Kinderen kunnen ook in 2017 weer een prachtig bloemstukje maken bij de tafel van Lelybloem

Zaterdag 17 juni - Open tuinen / boerenbedrijven route in het Buitengebied Boer zoekt Burger en 50 jaar Lelystad
Op 17 juni kun je een speciale Groei & Bloei route langs
een aantal boerenbedrijven en (open) tuinen in het buitengebied van Lelystad rijden. Meer info vind je bij Open Tuinen
in deze nieuwsbrief.

Groei & Bloei Lelystad in actie bij Intratuin in 2016
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Gezocht: plant in de klas
Deze oproep bereikte ons en uiteraard helpen wij graag
mee aan het oplossen van deze groen-vraag!
"Met een groepje ouders zijn wij op zoek naar gratis
kamerplanten voor Basisschool De Regenboog uit Lelystad. Het is tijd voor wat fris groen in de school. Uit onderzoek bij basisscholen blijkt dat planten in de klas
zorgen voor minder CO2, het neutraliseren van onfrisse
geuren, meer creativiteit en zelfs betere prestaties bij
taken en toetsen. (www.airsopure.nl)
Dus tijd voor planten in de school. Op Marktplaats hebben
we een advertentie gezet met “Gezocht gratis planten
voor in de klas”. Inmiddels heeft zich een mevrouw uit
Utrecht gemeld die een paar kamerplanten voor ons gaat
stekken. We waren helemaal verrast toen Groei en Bloei
ons aanbood om ook een oproepje in dit blad te plaatsen.
Dus bij deze: Heeft u ook nog een plant staan of een
stekje dat de klas mag opfleuren, dan houden wij ons
van harte aanbevolen!
Alvast heel hartelijk bedankt vooral namens de kinderen.
Ilse Jagtenberg (ilsejagtenberg@chello.nl)"

IJsheiligen
Eén van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de
volksweerkunde is IJsheiligen. Al rond het jaar 1000 wordt
melding gemaakt van vier katholieke heiligen Mamertus,
Pancratius, Servatius van Maastricht en Bonifatius van
Tarsus, die achtereenvolgens van 11 tot en met 14 mei
herdacht worden.
Deze naamdagen waren erg belangrijke data voor iedereen
die zijn oogst liever niet zag mislukken door plotselinge
nachtvorst. Na 15 mei neemt de kans hierop namelijk
drastisch af. Een oude weerspreuk luidt: ‘Pancraas, Servaas en Bonifaas geven ijs en vorst helaas’. Deze spreuk
berust op het wijdverbreide misverstand dat IJsheiligen een
verhoogde kans zou geven op koud weer.
Door invloed van het nog relatief koude zeewater kan de
temperatuur in deze tijd van het jaar plotseling veranderen.
Echter, dit geldt voor het hele jaargetijde, niet slechts voor
IJsheiligen. Zo kende Nederland in 2013 in de nacht van
25 op 26 juni nog nachtvorst! Houd de weerberichten dus
in de gaten om je gewassen tegen late nachtvorst te beschermen.
Met dank aan Gardeners’ World

Tuinreizen naar alle windstreken

Hulptroepen gevraagd!
Het bestuur roept leden van Groei & Bloei Lelystad op zich
aan te melden als vrijwilliger, want er is dringende behoefte aan extra menskracht.
Eén van de net benoemde bestuursleden moest zich helaas
om persoonlijke redenen terugtrekken, waardoor wij nu
maar met z’n drieën zijn. Dat is echt te weinig voor al het
werk dat ons te doen staat. Eén of liefst twee extra bestuursleden zijn dan ook nodig voor de continuïteit van onze afdeling.
Daarnaast blijven extra handen welkom voor concrete, afgebakende werkzaamheden zoals hulp bij de organisatie
van de open tuinen of de bemensing van informatiestands
bij activiteiten in en om Lelystad.
Wat je precies kunt en wilt gaan doen en hoeveel tijd dat
gaat kosten bepaal je zelf: maatwerk dus!
We hopen de komende dagen vele enthousiaste reacties
te krijgen, per mail of telefoon. Onze contactgegevens vind
je op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Het bestuur: Marika, Tineke & Miranda
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James Wattstraat 2a, 3261 MB Oud Beijerland, Tel.: 088 - 0071300
e-mail: info@gardentours.nl, website: www.gardentours.nl

Open Tuinen 2017
Dit jaar doen wij het weer eens anders dan anders met
de open tuinen. Naast twee reguliere opentuinenavonden hebben wij een opentuinenroute voor fiets en auto
voor je in petto.
Verrassend is dat wij dit jaar 4 voorjaarstuinen hebben:
op 22 mei nemen wij een kijkje in tuinen in Buitenplaats
en Wijngaard, op 31 mei staan tuinen in Karveel en
Groene Velden op het programma. Op beide avonden is
er ook aandacht voor de moestuin. De tuinen zijn open
tussen 19 en 21 uur.
De auto- en fietsroute op 17 juni voert je langs boerderijen en groen-gerelateerde bedrijven in het buitengebied
van Lelystad.
Laat je inspireren door de trotse eigenaren, ze vertellen
je met veel plezier over hun tuinervaringen.
Op de volgende pagina's stellen de tuineigenaren hun
tuinen aan je voor.

Open Tuinen op 22 mei
Op maandagavond 22 mei stellen twee
trotse tuinbezitters hun tuin open. Je
bent van harte welkom in de groente-,
fruit en siertuin van familie van der Lugt
op de Buitenplaats 66 en in de tuin van
mevrouw Bloem aan de Wijngaard 13.

van de jaren kwam er telkens weer een stukje grond terug
totdat omstreeks 1948 hij weer zelf alle grond ter beschikking had.
‘Koude grond tuinder’ werd toen ‘plat glas tuinder’. Doorgaans kon hij het werk alleen af, maar in de drukke zomermaanden moest ik veel bijspringen. Vooral met het ‘veiling
klaar’ maken van de groenten. Hij teelde alles waar bij de
groenteman vraag naar was: komkommers, meloenen,
aardbeien, spinazie, stokbonen, bloemkool, uien, enz.
Ik ben zelf 2,5 jaar in De Lier naar de tuinbouwschool geweest maar ik had er op een gegeven moment geen zin
meer in. Na omzwervingen in diverse beroepen ben ik eind
1971 op de Flevocentrale terecht gekomen. Hier in de
polder voelen we ons nog steeds als een vis in het water.
Mede door het feit dat we een vrij grote tuin naast en achter
ons huis hebben was het gauw bekeken. Naast een gazon
en bloemen komt er zeker ook een groentetuin.
Op dit stukje grond teel ik nu al weer ongeveer 40 jaar de
meest gangbare groenten, waar we met z’n tweetjes,
dankzij de diepvrieskist, het hele jaar van eten.
Een uitzondering is bloemkool, die teel ik niet meer. Naast
groenten staat er ook nog klein fruit zoals bessen, frambozen en bramen. Daarnaast staan er ook nog fruitbomen:
noten-, pruimen-, peren- en twee appelbomen, her en der
geplant. In een hobbykas staan 4 soorten druiven.
Ik verklap wel dat het groentengedeelte mij doorgaans meer
trekt dan het gedeelte met de bloemen.
Welkom!

Tuin Wijngaard 13

Tuin Buitenplaats 66
Wim van der Lugt over zijn tuin en tuinieren:
Groei en bloei is mij van kindsbeen bijgebracht.
Mijn vader was nabij het Westland zoals ze dat vroeger
noemden een ‘koude grond tuinder’. In de crisisjaren van
voor de tweede wereldoorlog begonnen. Hij heeft het tuinen
toen als beginneling op nog geen hectare grond niet zo lang
volgehouden.
De eerste bloemkool die hij aan de veiling bracht, leverde
niet meer dan 1 cent per stuk op. Hij heeft zijn grond toen
al gauw weer verhuurd aan een andere, wat oudere tuinder
en is als boerenarbeider weer verder gegaan. In de loop

Mevrouw Bloem aan het woord:
U bent welkom en hoop ik dat U een plezierig uurtje zult
hebben
Ik woon nu sinds 1974 in dit huis, en met vallen en opstaan
heb ik samen met mijn man geprobeerd een leuke tuin op
te bouwen.
Tuinieren is mijn hobby, als ik met bloemen en planten bezig
ben vergeet ik alles en kan mij totaal ontspannen. Maar ik
ben geen vakvrouw, alleen een oprecht amateur!!
Toen wij hier kwamen wonen was alles nog bouwzand en
moesten wij werkelijk met niets beginnen. Ik geloof, dat het
gelukt is om een gezellige tuintje te creëren.
Misschien kunnen wij goede ideeën uitwisselen, want over
dit thema ben je nooit uitgepraat.
Ik verheug mij op een gezellige avond, tot ziens!
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Open Tuinen op 31 mei
Op deze tweede Open Tuinen avond zijn
we uitgenodigd om wederom twee tuinen te bezoeken.
Hans en Sytske Kiekebosch stellen
zowel hun groentetuin als hun siertuin
aan de Groene Velden 182 open. Terwijl
Bianca Mullié je graag haar heerlijke
leeftuin laat ontdekken op Karveel
39-55.
Hans vertelt over het ontstaan van hun tuin:
Als bewoner van de Groene Velden was het niet mogelijk,
gezien de vooraf gemaakte afspraken, om bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Het was en het is nog
steeds een biologisch gebied. De uitdaging voor mij was
om dit voort te zetten.
Compost maken we door het gras van het gazon in combinatie met blad of houtkrullen te mengen in de compostmolen. Twee keer per dag de molen draaien en na 10 a 12
dagen heb je compost. Vervolgens storten we dit op de
compostplaat en mengen we dit in de loop van de zomer
met diverse producten uit de tuin. We zetten dit twee keer
om en aan het einde van de zomer dekken we dit af om
uitwateren te voorkomen en in het vroege voorjaar wordt
dit gebruikt op de groentetuin en de rest van de tuin.
Als eerste hebben we de grond verbeterd met zelfgemaakte compost. Een proces van een aantal jaren, waardoor je
na verloop van tijd ziet dat je groenteopbrengst steeds
mooier en beter van kwaliteit wordt: groente uit eigen tuin
van goede kwaliteit, betere smaak en je pakt wat je nodig
hebt. Snel in huis en gezond. Soms zijn er ook tegenslagen,
denk o.a. aan slakken, konijnen, aardvlooien en rupsen.
Hier leer je ook weer mee leven of oplossingen te bedenken
We kweken een breed assortiment groente, kruiden en klein
fruit.
Kom kijken op 31 mei en ga het zelf zien.

Open Tuinen Praktisch
Alle tuinen zijn op genoemde datum tussen 19.00 en
21.00 uur gratis te bezoeken voor leden. Let op de
bordjes van Groei&Bloei bij de ingang van de tuinen.

Bianca over haar tuin:
Wij zijn hier 13 jaar geleden komen wonen.
Toen was de tuin echt aan een grote opknapbeurt toe. Dat
hebben we stap voor stap gedaan. Tsja... wat valt er te
vertellen? Wij houden erg van in de tuin zijn en dan vooral
van genieten in de tuin. Daarom moet hij voor ons vooral
onderhoudsvriendelijk zijn.

Tuin Karveel 39-55
In de winter willen we graag dat er voldoende groen overblijft
en in de zomer voegen we graag bloeiende bloemen toe.
De palmen hebben we pas toegevoegd voor een extra
zomerse sfeer.
In de vijver hebben we vissen en kikkers, helaas moet daar
een net over want de reigers bezoeken dagelijks de tuin
voor een lekker hapje.
We genieten volop van het leven in de tuin want 's morgens
hebben we de zon aan het huis en 's middags achter in de
tuin waar we graag zitten om te BBQ-en. Daar hebben we
een buitenkeuken laten maken door Rico Kastelijn. Hij
maakt geweldige dingen op maat van steigerhout.
Tuin Groene Velden 182 - de composteermolen

Je bent op 31 mei welkom om mee te genieten van ons
mooie plekje!
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BOUWMAN BUITENLEVEN
DE SPECIALIST IN EXCLUSIEVE TUINEN
VAN ONTWERP TOT EN MET DE UITVOERING

Opentuinenroute in het buitengebied
van Lelystad
Lelystad is jarig!!! Dat willen wij vieren in onze Nationale
Tuinweek.
Samen met de initiatiefgroep ‘Boer zoekt Burger’ werken
wij aan een fiets- en autoroute op 17 juni. Deze routes
worden uitgezet in het buitengebied van Lelystad, waarbij
je niet alleen een bezoek kunt brengen aan de vaak grote
tuinen rond de boerderijen maar ook een kijkje kunt nemen
in het boerenbedrijf.
Kijk en verwonder je over de jongste ontwikkelingen in de
agrarische wereld. Niet alleen boerenbedrijven doen mee;
bij Bouwman Buitenleven ben je bijvoorbeeld van harte
welkom om te genieten van planten voor huis en tuin in
supergroot formaat en een kopje koffie. Op vertoon van je
ledenpas ontvang je een gratis plantje van Bouwman Buitenleven! Hier staan wij ook met een Groei & Bloei tent om
je bijvoorbeeld te informeren over onze verdere activiteiten.
En natuurlijk hebben we ook een paar prachtige tuinen in
de route opgenomen.

'

Alles voor het ultieme buitenleven
GROTE BOMEN & SIERBESTRATING

WISENTWEG 64 - LELYSTAD - 0320-793000

Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan deelname aan de routes verbonden. De routes zijn t.z.t te
downloaden via de website.
De definitieve afspraken met tuineigenaren en boerenbedrijven voor deze bijzondere Open Tuinen Dag worden op
dit moment verder uitgewerkt. Zodra wij meer weten, melden wij dat via de website www.lelystad.groei.nl en via de
nieuwsflits. Ontvang je de nieuwsflits nog niet dan kun je je
daarvoor aanmelden via een mailtje aan info@lelystad.
groei.nl. Nadere informatie is t.z.t. ook te vinden op
www.50jaarlelystad.nl.
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Excursie De Beukenhof en De Briellaerd op 1 juli
Op deze dag bezoeken we twee mooie tuinen in Barneveld.
We starten bij De Beukenhof van Elly en Henk Lubbers.
In 2000 is een begin gemaakt met de aanleg van de tuin,
aanvankelijk op een terrein van ong. 3.000 m2. Vanaf 2004
is de tuin uitgebreid tot ruim één hectare. Bij het eigen
ontwerp is gekozen voor een strakke en formele indeling,
met aandacht voor bijzondere planten, kleuren en bladvormen. De structuur van de tuin wordt bepaald door beukenhagen, groenblijvende elementen zoals buxus en taxus en
een terras aan een grote strakke vijver. De diverse tuinkamers geven de tuin de nodige intimiteit.

Aansluitend rijden we naar De Briellaerd, gelegen op een
oud landgoed. Hier kunnen we onze zelf meegebrachte
lunch nuttigen en ons laten inspireren in de bezoekerstuinen. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de kwekerij en tuinwinkel waar De Briellaerd om bekend staat. Ook
genieten we hier nog van een kopje thee of koffie met iets
erbij.

Belangrijke informatie:
Vertrektijd: 9.00 uur vanaf Zuiderwagenplein
Kosten: leden € 10,00 / niet-leden € 17,50 (inclusief
meerijdkosten: € 5,50)
Aanmelden: tot uiterlijk 23 juni bij Alie Unij, mail: a.
unij@planet.nl of tel: 0320-227173. S.v.p. aangeven of je
wilt rijden of niet.
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v.
Afdeling Lelystad Groei & Bloei. Zie ook de inschrijvingsvoorwaarden op www.lelystad.groei.nl/diversen en de
achterzijde van de nieuwsbrief.
Adres De Beukenhof: Valkseweg 285, 3771 SG Barneveld
Adres De Briellaerd: Plantagelaan 20 3772 MB Barneveld

Gratis mest voor de tuin!
Prima paardenmest gratis af te halen. Van vlasstro, dus
zonder harde stengels, om fruitbomen, moestuin, rozen
en alles wat mest nodig heeft te bemesten. Wel zelf
komen halen, neem bijvoorbeeld stevige plastic zakken
mee. Zo lang de voorraad strekt.
Een mailtje naar dashof24@hotmail.com is voldoende
om een afspraak te maken.
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Avondexcursie inclusief koffie met
eetbare bloemtraktatie op 13 juli
De avondexcursie voert ons op donderdag 13 juli naar
kwekerij Joosten in Rutten. Kwekerij Joosten is gespecialiseerd in Hemerocallis, Iris germanica, Iris sibirica en Iris
ensata.
Tijdens ons bezoek in juli staat de daglelie (Hemerocallis)
centraal. Van de daglelie heeft Joosten ongeveer 1200
verschillende soorten in het assortiment.
fotocredits: www.onh.nl

Dagexcursie Rijk der Duizend Eilanden: vaartocht en tuinbezoek op 29
juli
Vanuit Broek op Langedijk maken we een rondvaart in het
Rijk der Duizend Eilanden. Onderweg bezoeken we drie
prachtige tuinen: de Dijktuin, de Variatietuin en de Fantasietuin. De rondvaart zal, inclusief ons bezoek aan de tuinen
ongeveer vijf uur duren. Onderweg worden wij getrakteerd
op een compleet verzorgde lunch. Tijdens de rondvaart
vertelt de schipper ons alles over het gebied.
Veel van die soorten zijn te bewonderen in de showtuin.
Daglelies met grote of kleine bloemen, in de meest uiteenlopende kleuren, gevlekt, gestreept, meerkleurig of juist uni.
De tuin is 2400 m2 en is aangelegd in de vorm van een
irisbloem, al is dat eigenlijk alleen maar goed te zien op
luchtfoto’s. Je kunt er genieten van de rijke bloei van Hemerocallis en ideeën opdoen voor combinaties met vele
andere vaste planten waaronder Hosta, Geranium, pioenen, papavers, rozen en Allium.
Bijzonder is dat de bloemen van de daglelie eetbaar zijn.
Ze kunnen zowel in zoete als in hartige gerechten verwerkt
worden. Wij zullen onder het genot van een kopje thee of
koffie kennismaken met de zoete variant.
Hebberig geworden? Dan op naar de verkoophoek. Daar
staan niet alle 2600 cultivars uitgestald, maar wel heel veel.
En wat er niet staat, is (online) te bestellen.
Belangrijke informatie:
Vertrek: 19.15 uur vanaf het Zuiderwagenplein
Kosten: Leden € 5,- en niet-leden € 15,-. Beide bedragen
zijn inclusief € 5,- reiskosten.
Opgeven uiterlijk 1 juli bij Alie Unij via 0320-227172 of a.
unij@planet.nl. Svp aangeven of je wilt rijden of meerijden.

We leggen onderweg aan bij 3 tuinen: De Dijktuin van Afra
en Jan Tromp is gelegen op een polderdijk met aan de ene
kant hoog water en aan de andere kant laag water. In de
Variatietuin van Agnes en Cees Janssen zijn mooie borders en bijzondere bomen. Ook krijgen we hier een presentatie over het ontstaan van het gebied en de tuin. De
Fantasietuin is een tuin vol bloemen, een aparte hoek met
bonsaibomen en andere verrassingen.
Belangrijke informatie:
Vertrek: 9.00 uur vanaf Zuiderwagenplein
Kosten: Leden: € 25,- (inclusief € 4,50 reiskosten), nietleden: € 46,- (inclusief € 4,50 reiskosten)
Opgeven: uiterlijk 21 juli bij Alie Unij, per mail a.unij@planet.nl of telefonisch: 0320-227173. Svp aangeven of je wilt
rijden of niet.
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v.
Afdeling Lelystad Groei & Bloei. Zie ook de inschrijvingsvoorwaarden op www.lelystad.groei.nl/diversen en de
achterzijde van de nieuwsbrief.
Adres opstapplaats boot: bij het Museum BroekerVeiling,
Museumweg 1-4, 1721 BW Broek op Langedijk.

Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v.
Afdeling Lelystad Groei & Bloei. Zie ook de inschrijvingsvoorwaarden op www.lelystad.groei.nl/diversen en de
achterzijde van de nieuwsbrief.
Adres Kwekerij Joosten: Ruttensepad 7-2, 8313 PM Rutten
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Excursie naar Dahlia kwekerij Geerlings op 26 augustus
Op deze zaterdag gaan we ons verbazen bij Dahlia kwekerij Geerlings te Heemstede over de mooiste soorten en
natuurlijk zijn ze te koop om de komende jaren thuis van te
genieten!
Cor Geerlings begon op 22-jarige leeftijd, net na de Tweede Wereldoorlog, zijn eigen dahliakwekerij.
Hij vestigde zich in de Bollenstreek, een streek op steenworp afstand van de duinen, die bekend staat om zijn
geestgrond. Deze zanderige grond is uitermate geschikt
om dahlia's te telen. Zijn eerste veredelingssucces stamt al
uit 1947, het geboortejaar van de fameuze waterlelie-dahlia "Glorie van Heemstede". De kwekerij wordt nu geleid
door zijn zoon.
Er is een show- en een pluktuin. Het plukken van een
boeket is tegen betaling mogelijk.

Belangrijke informatie:
Vertrek: 9.00 uur vanaf Zuiderwagenplein
Kosten: € 7,- (reiskosten. Entree is gratis)
Opgeven: uiterlijk 18 augustus bij Alie Unij: mail: a.
unij@planet.nl of tel: 0320-227173. Svp aangeven of je wilt
rijden of niet.
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het bedrag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v.
Afdeling Lelystad Groei & Bloei. Zie ook de inschrijvingsvoorwaarden op www.lelystad.groei.nl/diversen en de
achterzijde van de nieuwsbrief.
Adres: Kadijk 38, 2104 AA Heemstede
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TIP:
Om te zorgen dat alle leden altijd hun ledenpas bij zich
dragen is deze nu ook digitaal - voor zowel smartphone en
tablet - beschikbaar. Inclusief alle kortingen en de agenda!
Op de Groei & Bloei website staat meer informatie over de
app en hoe deze te downloaden.

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 mooie foto's op van de activiteiten,
die al hebben plaatsgevonden, tips en waardevolle informatie.
Heb jij iets wat het delen waard is, of 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!
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Welkom nieuwe leden

Aanmelden & betaling excursies

Als nieuw lid van Groei & Bloei begroeten wij mevrouw
M.J. Konradt, mevrouw A.B.M. Koren en mevrouw T.
Brökling. Van harte welkom! Wij zouden het heel fijn
vinden jullie een keer te ontmoeten bij één van onze
afdelingsactiviteiten.

Bij excursies is het voor de organisatie van belang om het
aantal deelnemers te weten in verband met de catering en
het plannen van het vervoer. Daarom is aanmelding
noodzakelijk. Na je aanmelding rekenen we op je komst en
ga je een betalingsverplichting aan.
Kun je onverwacht niet, meld je dan tijdig en telefonisch af
bij Alie Unij, zodat we niet op de parkeerplaats op je blijven
wachten. Bij afmelding na het verstrijken van de uiterste
aanmeldingsdatum vindt er geen restitutie plaats, tenzij er
sprake is van overmacht én wij deze kosten niet in rekening
gebracht krijgen door de locatie.
De kosten voor een excursie (inclusief de kosten voor het
meerijden) kun je direct na aanmelding overmaken op het
rekeningnummer van Groei & Bloei afdeling Lelystad onder
vermelding van je naam en het betreffende uitje. Je bent
dan verzekerd van deelname.
Meer informatie vind je op de website, www.lelystad.groei.
nl/diversen/inschrijvingsvoorwaarden.

Bestuur & Coördinatoren
voorzitter, lezingen
Marika Schnitker
06-11604421
penningmeester
Tineke Burger
06-19484782
secretaris, webmaster
Miranda Römer
06-49400888

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!
Wij kweken onze planten zonder gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen, goed voor mens én dier!

excursies en tuinenreis
Alie Unij en Gerrit Vink
0320-227173
bloemschikcoördinator
Reny Jonker
projecten
Joke Jessurun
bankrekening:
IBAN nr. NL34INGB0670611042
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 op onze website of contact ons voor meer informatie
www.kijktuinen.nl | 0341-260656 | info@kijktuinen.nl
Kienschulpenweg 26 | 8071 ZK | Nunspeet

