
In dit nummer: 18 januari lezing over sneeuwklokjes door Hanneke van Dijk / 15 fe-
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maart geur- en smaakbeleving met Jacques Coolen / 1 april workshop kip van pa-
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           Maar allereerst wensen we je een gezond, kleurig en bloemrijk 2017!
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Van de voorzitter
Beste mensen,
 
Er is alweer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel.
Net als de planten onder de grond al bezig zijn zich
voor te bereiden op het komende jaar, zo is het bestuur
al druk bezig geweest met de planning voor volgend
jaar. Dat voelde deze keer wel een beetje dubbel
omdat we niet wisten of we voor volgend jaar genoeg
bestuursleden zouden hebben om door te gaan. Ge-
lukkig hebben zich nieuwe mensen voor het bestuur
gemeld waardoor dit probleem van de baan is. Tijdens
de jaarvergadering van 15 februari stellen wij ze graag
aan jullie voor!
 
En niet alleen het bestuur is druk bezig geweest, ook
de reis- en excursiecommissie! Naast een aantal leuke
excursies heeft de reiscommissie dit jaar gekozen
voor een reis naar Surrey. Het uitgebreide programma
van de reis kun je lezen op onze website. Een klein
voorproefje wat we in 2017 verder voor jullie in petto
hebben: Hanneke van Dijk komt vertellen over
sneeuwklokjes, Alma Huisken over biologisch moes-
tuinieren en Jacques Coolen verzorgt voor ons een
fantastische avond over geur en smaak. Kom ruiken,
kom proeven, we weten zeker dat je er geen spijt van
krijgt! En voor de Pasen gaan we een (tuin)kip maken
van paverpol in de Groenschuur van Marjo de Vries;
je leest er alles over in deze nieuwsbrief.
 
Dit is mijn laatste stukje, want tijdens de jaarvergade-
ring van 15 februari a.s. treed ik af na acht jaar be-
stuurslid te zijn geweest. Ook Marjan van ’t Hof zal
dan na drie jaar het bestuur verlaten. Het zal best
wennen zijn, maar we zullen elkaar zeker blijven zien.
Rest mij nog jullie ook namens Tineke, Marjan en
Miranda een groeiend en bloeiend 2017 toe te
wensen!
 
Harriët Kleijn

Meerdaagse Tuinenreis naar Surrey
De jaarlijkse tuinenreis vindt plaats van 9 tot 12
juni.
Dit keer ontdekken we het prachtige Surrey in Enge-
land. Deze mooie reis biedt de mooiste tuinen in het
gebied, maar ook kunst en prachtige huizen, een
publunch en een high tea.
Kijk voor het complete programma en het aanmel-
dingsformulier op onze site.



www.lelystad.groei.nl

Lezing Sneeuwklokjes door Hanneke
van Dijk
Woensdag 18 januari, aanvang 20.00 uur, in de
Krakeling, Atolplaza
 
IJskoud de eerste
 
Over de zomer kan ik zingen
Ook de lente krijgt mijn lied.
Maar ik kan me niet bedwingen
Bij de eerste sneeuwklokjesspriet.
 
Die eigenwijze witte donder
Die zich door de korstgrond spiest
Is voor mij een wilskrachtwonder,
Want wie bloeit nou als het vriest?
 
En daarom, als de kou de grond kust,
Laat ik mijn wanten in de kast
En kniel met blote handen
Voor mijn eerste voorjaarsgast.
 
(Jan Balkon (Adriaan van Dis) uit Tuin in de branding,
Gianotten 2007)

 
Sneeuwklokjes
Sneeuwklokjes zijn fascinerend. Iedereen kent ze,
maar niet iedereen weet dat er meer dan één sneeuw-
klokje bestaat. Er zijn zo’n 19 soorten en een paar
duizend cultivars. Over sneeuwklokjes is veel te ver-
tellen.
Hanneke van Dijk schreef er twee boeken over en is
nog lang niet uitgepraat. Nog maar even en de
sneeuwklokjesgekte barst weer los. Dan gaan men-
sen op zoek naar sneeuwklokjes, vertellen elkaar de
meest wonderlijke verhalen en trotseren de kou en de
sneeuw voor dit dappere bloemetje.
Hanneke inspireert ons op deze avond met verhalen
en beelden van sneeuwklokjes, een levenslange
fascinatie.
 
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-.
 

T u i n r e i z e n  n a a r  a l l e  w i n d s t r e k e n

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

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. 
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Uitnodiging Jaarvergadering
Jaarvergadering op 15 februari 19.30 - 20.00 uur
in de Krakeling, Atolplaza
 
Wij verwelkomen onze leden graag op onze jaar-
vergadering van 15 februari a.s. 
Vanaf 19.00 uur staat er een gratis kopje koffie voor
je klaar! We starten om 19.30 uur stipt.
 
We informeren je over de ontwikkelingen binnen de
afdeling Lelystad en over de stand van zaken bij de
landelijke vereniging. Wij hebben jullie input van
vorig jaar zeer gewaardeerd. Ook nu is er weer
volop ruimte om met ons mee te denken over de
koers van de afdeling Lelystad.
De agenda van de jaarvergadering met de bijlagen
liggen vanaf 19:00 uur ter inzage. Op aanvraag
worden die je toegestuurd.
 
Ambieer je een functie binnen het bestuur of als
vrijwilliger? Graag! Er is volop ruimte voor initiatief-
rijke en creatieve mensen. Neem gewoon contact
op met één van de bestuursleden.
 

Lezing Biologisch Moestuinieren
Op woensdag 15 februari verzorgt Alma Huisken
de lezing 'Biologisch moestuinieren' in de Krake-
ling (Atolplaza). De lezing start om 20.15 uur, na
de jaarvergadering.
 

Je kent Alma mogelijk van haar stukken voor Groei &
Bloei, NRC, LandIdee, Tuinseizoen en Onze Eigen
Tuin. Ook schreef ze zeven culinaire moestuin-kook-
boeken zoals Groentje in de moestuin, Van het land
en Met mest en vork.

Gratis mest voor de tuin!
Prima paardenmest gratis af te halen. Van vlasstro,
dus zonder harde stengels, om fruitbomen, moes-
tuin, rozen en alles wat mest nodig heeft te bemes-
ten. Wel zelf komen halen, neem bijvoorbeeld ste-
vige plastic zakken mee.
Een mailtje naar dashof24@hotmail.com is vol-
doende om een afspraak te maken.

Alma zal vertellen over het enorme plezier van moes-
tuinieren (en ja, ook tegenslagen komen voorbij). Ze
is iemand die graag eer betoont aan haar inspiratie-
bronnen, onder wie haar Twentse grootmoeder, die
lang geleden al liefdevol groente kweekte. Smakelijk
vertelt ze over de plekken waar ze startte met moes-
tuinieren, zoals in haar Haarlemse volkstuin.
Sinds 2003 woont ze op het platteland van Noord-
Groningen, waar ze direct een biodynamische moes-
tuin met boomgaard inrichtte die zoveel schatten
voortbrengt dat ze er een groot deel van het jaar door
gevoed wordt.
Alma is ook ecologisch hovenier en biodynamisch
imker. In haar tuin De Groene Luwte wonen kippen,
ganzen en honingbijen. Zoals ze zelf zegt: 'De tuin is
behoorlijk groen, in de zin van ecologisch, en de
dieren spelen daarin een belangrijke rol. Er draaien
allerlei kringlopen, zodat we ook voor wat betreft
voeding-voor-de-tuin inmiddels bijna zelfvoorzienend
zijn.'
 
Verwacht een spreekster die met grote kennis, vol
vuur en schwung - en doorspekt met humor - haar
verhaal brengt. Vanzelfsprekend krijgen toehoorders
alle ruimte voor vragen. Na afloop is er de mogelijkheid
Alma's eigen boeken in te zien en (gesigneerd) aan
te schaffen, vergezeld van een attentie voor elke
koper.
Zie ook:www.almahuisken.nl, www.degroeneluwte.nl
en www.hetgroenehuisje.com
 
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-
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Voorjaarsexcursie  Tuin van Kasteel
Sypesteyn in Loosdrecht
Op zaterdag 4 maart gaan we naar Kasteel Sy-
pesteyn voor een tuinrondleiding door Henny van der
Wilt. Op 9 maart 2016 heeft ze een geweldige lezing
gehouden en de rondleiding is daar een vervolg op.
 
In het bos en de tuin rondom het kasteel staan meer
dan dertig soorten stinzenplanten. Met een beetje
geluk staan deze vroege voorjaarsbloeiers waaronder
het sneeuwklokje volop in bloei. Met gastvrouw Henny
van der Wilt zijn wij verzekerd van een boeiende
rondleiding.

 
Vertrek: 9:00 uur vanaf Zuiderwagenplein
Kosten: leden € 5,-; niet-leden € 10,-. Beide bedragen
zijn inclusief € 3,50 reiskosten.
Opgeven uiterlijk 24 februari bij Alie Unij: telefonisch
0320-227172 of per mail a.unij@planet.nl. Svp aan-
geven of je wilt rijden of meerijden. 
Adres Sypesteyn: Nieuw Loosdrechtsedijk 150, 1231
LC Loosdrecht
 
Je aanmelding is definitief na betaling. Zie ook de info
over 'aanmelden & betaling excursies' elders in dit
nummer.
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Geur- en smaakbeleving met Jacques
Coolen
Woensdag 15 maart, aanvang 20.00 uur, in de
Krakeling, Atolplaza
 
Is het je al eens opgevallen dat de snijbloemen van
tegenwoordig niet meer zo betoverend geuren als
vroeger?
Jacques Coolen, bloemsierkunstenaar met nadruk op
olfactorische bloemcreaties (voor je neus dus), wenst
een toekomst waarin wij ons geurzintuig weer meer
en meer gaan gebruiken. Dat bloemen weer heerlijk
gaan ruiken en dat er steeds meer belangstelling komt
voor natuurlijke bloemen en plantengeuren.
 
Hij komt ons deze avond daarom alles vertellen over
geur en smaak. Het belooft een bijzondere en vooral
interactieve avond te worden, waarin u gaat ruiken en
proeven. En verder... Laat je verrassen!
 
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-
 

Paasworkshop Kip van Paverpol
Zaterdag 1 april om 13.30 uur kan je deelnemen aan
de paasworkshop. Deze workshop duurt 2 tot 3 uur,
afhankelijk  van hoe snel er gewerkt wordt.
Adres: De Groenschuur van Marjo de Vries, Groene
Velden 165, 8211 BD Lelystad
 
De liefhebbers weten het al: wat je van paverpol
maakt, blijft jarenlang goed in de tuin. Tijdens eerdere
workshops maakten we al vogeltjes en een uil. Tijdens
deze paasworkshop gaan we een kip maken die je
gezellig in de tuin kunt zetten.  
 
Je kunt kiezen of je een grote kip van 35 cm hoog wilt
maken of een kleinere kip van ong. 25 cm. Je kunt zelf
bepalen welke kleur je de kip wilt geven. De grote kip
kan voor de stevigheid desgewenst op een plank
bevestigd worden.
Het lijf van de kip wordt gemaakt van piepschuim dat
we gaan bewerken met een verharder. Deze verhar-
der heet paverpol en is een milieuvriendelijk alternatief
voor polyester. 

Het aantal deelnemers voor deze workshop is beperkt,
dus wacht niet te lang om je aan te melden want vol
= vol!
 
Kosten:
Grote kip: leden € 25,- / niet-leden € 30,-.
Kleine kip: leden € 17,50 / niet-leden € 22,50.
 
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar
info@lelystad.groei.nl en het bedrag over te maken
op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v. Afdeling
Lelystad Groei & Bloei onder vermelding van Paas-
workshop.
Op de workshop zijn onze inschrijvingsvoorwaarden -
van toepassing. Deze vind je op de website.

Extra voordeel voor nieuwe
leden
Als je als niet-lid deelneemt aan een activiteit en
besluit in dezelfde week lid te worden, dan krijg je
het ledenvoordeel voor die activiteit van ons
cadeau!



www.lelystad.groei.nl

Bezoek aan kwekerij Morning Glory 
Op zaterdag 6 mei gaan we ons voorbereiden op het
nieuwe tuinseizoen. Heb je je boodschappenlijstje al
klaar?
 
Na de sprankelende lezing over wisselbeplanting van
Joyce Oomen kunnen wij er niet omheen: een bezoek-
je aan een éénjarigenspecialist. Onze excursiecom-
missie heeft gekozen voor Morning Glory in Aalsmeer.
 
Dit is een kwekerij met een groot en uniek assortiment
eenjarige planten waar je potten, bakken, hangman-
den en tuinborders mee kunt vullen. Ook voor deco-
ratieve bladplanten en grassen, exotische klimplan-
ten, onbekende tomaten, kruiden en een grote collec-
tie bijzondere Pelargoniums kun je bij de kwekerij
terecht.
 
Vertrek: 9:00 uur vanaf Zuiderwagenplein
Kosten: Leden en niet-leden € 4,- (dit zijn alleen
reiskosten)
Opgeven: uiterlijk 28 april bij Alie Unij, telefoon
0320-227173 of per mail a.unij@planet.nl. Svp aan-
geven of je wilt rijden of niet. 
Adres Morning Glory: Noordpolderweg 6, 1 432 JH
Aalsmeer 
 
Je aanmelding is definitief na betaling. Zie ook de info
over 'aanmelden & betaling excursies' elders in dit
nummer.

Plantenruilbeurs op zaterdagochtend
29 april
Stekken, zaden en bollen wisselen van eigenaar
tijdens de plantenruilbeurs van onze afdeling.
Locatie: de overdekte kapschuur van Ada Robers
op de Groene Velden 153-155.
 
Vanaf 9.45 uur beginnen we met plantjes uitstallen.
Om 10.00 uur kunnen aanbieders van planten - als ze
dat willen - iets vertellen over hun aanbod. Om 10.15
uur wordt het startsein gegeven om met ruilen te be-
ginnen. Met gekleurde rietjes kan worden aangegeven
welke planten een nieuwe eigenaar hebben.

Dus bewaar knollen, bollen, zaden, zaailingen en
stekjes en kom gezellig naar de plantenruilbeurs. Wel
graag de naam van de plant vermelden, bijvoorbeeld
op een houten wasknijper. Kom gerust kijken, ook
zonder planten ben je welkom en de koffie staat klaar!
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website: www.lelystad.groei.nl
e-mail: info@lelystad.groei.nl

Welkom nieuwe leden
Als nieuw lid van Groei & Bloei begroeten wij me-
vrouw V.J. Graber, de heer H. de Bruin, mevrouw
H. Buskens, mevrouw C.L.H. Heemskerk-Warnik,
mevrouw M. Hennephof en mevrouw M. Kamsteeg.
Van harte welkom! Wij zouden het heel fijn vinden
jullie een keer te ontmoeten bij één van onze afde-
lingsactiviteiten.

Aanmelden & betaling excursies
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 in
de meeste gevallen aanmelding noodzakelijk. Na
aanmelding rekenen we op je komst! 
 
De kosten voor een excursie kun je direct na aanmel-
ding overmaken op het rekeningnummer van Groei &
Bloei afdeling Lelystad onder vermelding van je naam
en het betreffende uitje. Je bent dan verzekerd van
deelname. 
 
Met ingang van 2017 worden de kosten voor het
meerijden opgenomen in de prijs voor de excursies. 
 
Meer informatie vind je op de website, www.lelystad.
groei.nl/diversen/inschrijvingsvoorwaarden.

Excursies en dagje uit in 2017
Ook dit jaar is onze excursiecommissie er in ge-
slaagd om een gevarieerd programma samen te
stellen. We bezoeken kwekerijen en prachtige tuinen
en er staat een bijzonder compleet eendaags uitje
gepland. Noteer -naast de uitjes in het voorjaar- ook
de volgende data alvast in je agenda.
 
Zaterdag 1 juli 
In de ochtend bezoeken wij de in Barneveld bijzonde-
re tuin De Beukenhof, terwijl in de middag kwekerij en
tuinwinkel De Briellaerd op het programma staat.
 
Zaterdag 29 juli
Dagtocht in het “Duizend Eilandenrijk”. Vanuit Broek
op Langedijk maken we een rondvaart met een bezoek
aan drie prachtige tuinen. Aan boord genieten we van
een verzorgde lunch.
 
Zaterdag 26 augustus
Bij Dahlia kwekerij Geerlings te Heemstede verbazen
we ons over de mooiste soorten en natuurlijk zijn ze
te koop om de komende jaren thuis van te genieten!


