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Van de voorzitter
Beste Groei & Bloeiers,
Het jaar loopt al weer teneinde. Het tuinseizoen zit er
voorlopig weer op. De eenjarigen zijn uitgebloeid en de
potten met niet winterharde planten staan al weer beschut
in de berging. Het tuinwerk voor dit jaar is gedaan. Zo af en
toe wat bladeren wegvegen om de paden begaanbaar te
houden, maar daar blijft het wel bij. Eigenlijk hoef je niet
zoveel meer te doen: alleen maar kijken. Naar de prachtig
door de vorst berijpte grassen en de mooi gekleurde takken
van de esdoorns en kornoeljes die nu volop de aandacht
trekken. Het meeste werk bestaat voornamelijk uit het da-
gelijks voeren van massa’s hongerige vogels.
 
Het afgelopen jaar hebben wij vele leden mogen verwelko-
men tijdens de lezingen over Sneeuwklokjes van Hanneke
van Dijk, Moestuinieren van Alma Huisken, Geuren en
Smaken van Jacques Coolen en de Salvia’s en Echnicea’s
van Andries Bierling van Tuingoed Foltz. Ook troffen we
jullie bij de open tuinen, workshops en excursies. Wij waren
twee keer met een Groei & Bloei-stand aanwezig: ter gele-
genheid van de opening van de Nationale Tuinweek bij
Intratuin en bij Bouwman Buitenleven tijdens de fietsroute
Boer zoekt Burger. Ook daar mochten we op jullie belang-
stelling rekenen.
Dat stimuleert ons om ook voor het komende jaar een af-
wisselend programma samen te stellen. Minstens eenmaal
per maand is er een activiteit. Dat kan een lezing zijn, een
excursie, een cursus beplantingsplannen maken, een
workshop en -terug van weggeweest- een cursus bloem-
schikken. Ook is er komend jaar weer een Nationale
Tuinweek, die deze keer in het teken staat van Moestuinie-
ren. Samen met een aantal moestuinverenigingen in Lely-
stad organiseren wij een aantal activiteiten op dit gebied.
Ondanks dat we het nu zonder excursiecommissie moeten
doen, staan er een aantal leuke excursies op de agenda.
Verder onderzoeken wij of we samen met de andere Fle-
volandse afdelingen nog een paar activiteiten kunnen or-
ganiseren. Kijk vooral op onze website voor de actuele in-
formatie.
Wij zien er naar uit dat jullie weer te ontmoeten tijdens één
van deze activiteiten.
 
In deze donkere dagen van december is het heerlijk met je
neus in de tuinboeken en tijdschriften te duiken en plannen
te maken voor volgend jaar. Wij hopen dat onze activiteiten
jullie daarbij helpen en inspireren.
Wij, Miranda, Marion, Tineke en ik, wensen jullie allen een
heel goed, gezond en groen 2018 toe.
 
Marika Schnitker

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!

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

Kienschulpenweg 26  |  8071 ZK  |  Nunspeet

Kwekerij
Tuinen

Blotevoetenpad 
& Doolhoven

Nunspeet

bloemenhart van de Veluwe

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

TIPWord voor €30 
'Liefhebber van 

Kijktuinen Nunspeet' 
en kom onbeperktgenieten!!

Wist je dat....
- de kortingskalender en de bonnen die we elk jaar in het
januarinummer bij het blad krijgen, korting geven op kwe-
kerijen, tuincentra en evenementen in het hele land?
 
- er tot wel 15 % korting te krijgen is in Lelystad? Bij diver-
se bloemen-en (tuin)plantenbedrijven, maar ook bij zaken
die decoratie voor huis en tuin verkopen? Kijk op lelystad.
groei.nl onder "groentips" welke bedrijven korting geven.
Ga dus altijd op pad met je Groei & Bloei pas!!
 
- het bestuur ook dit keer haar uiterste best heeft gedaan
om een groen, mooi en gevarieerd programma voor jullie
neer te zetten in 2018? Kom eens kijken wat we allemaal
doen, door een lezing, workshop of een excursie te bezoe-
ken. Je bent meer dan welkom en leert altijd iets over
planten en andere groene zaken!
 
- als je je buurman of vriendin of wie dan ook meeneemt
naar een activiteit van Groei & Bloei en diegene direct lid
wordt, hij of zij de (meer) kosten van deze activiteit
terugkrijgt?
 
- er heel veel nieuwtjes en weetjes op onze website staan?
Ook kun je hier terecht met vragen over je planten of je tuin.
Kijk maar eens op lelystad.groei.nl.
 
- wij (het bestuur) heel erg blij worden van al jullie opmer-
kingen, kritische noten, vragen of ideeën voor het program-
ma? Mail naar info@lelystad.groei.nl of bel één van de
bestuursleden.
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Lezing Wat eet er van mijn plant?
door Kees Boele
Woensdag 24 januari, aanvang 20.00 uur in de Krake-
ling, Atolplaza
 
Taxussnuitkever, Groot Avondrood en Trips. Onder de loep
of als foto zijn het schitterende insecten maar op Lavas,
Fuchsia en Olifantsvoet zijn het maar lastige knagers.
Bioloog Kees Boele (Natuurpresentaties, Tilburg) presen-
teert met “Wat eet er van mijn plant” een bonte parade van
kleine en grote dieren die in elke kamer- of tuinplant een
rijk gedekte tafel zien.
Soms is de dader nog aanwezig, maar vaak zijn er alleen
maar sporen te zien. En dan begint de grote puzzel, is het
een knager of toch een virus of een schimmel die het
vlekkenpatroon veroorzaakt heeft? Zijn er uitwerpselen te
vinden of duidelijk sporen van hapjes? Vaak lijkt het ant-
woord niet verder te komen dan kever of rups maar dan
wordt het tijd voor het planten lexicon of de kennis als lid
van Groei & Bloei.
Bijna alle knagers zijn gebonden aan een beperkt aantal
voedselplanten.
Superspecialisten zijn al helemaal gemakkelijk. Larfjes op
lelie kan alleen maar een leliehaan zijn want voor alle an-
dere kevers zijn deze prachtige bloeiers veel te giftig.
Lastig wordt het met exoten. Door handel in planten worden
knagers letterlijk de wereld over gesleept. Bladpootwantsen
uit Noord-Amerika, boktorren uit China en stokroossnuitke-
vers uit het Middellandse Zee gebied zijn inmiddels net zo
gewoon als Nederlandse eikenbladrollers. Bij elk groep
knagers worden ook voorbeelden van biologische bestrij-
ding genoemd. Met uitzondering van enkele migranten is
vrijwel elke knager met Nederlandse wilde of gekweekte
roofdiertjes te bestrijden.
 
Heb je zelf aangetaste planten in huis of tuin waarvan je
wilt weten wat voor knagers bij jouw planten bezig geweest
zijn? Neem ze mee en hopelijk krijg je de determinatie mee
naar huis. Heb je foto’s? Stuur ze op naar info@natuurpre-
sentaties.nl en ze worden in de presentatie verwerkt.
 
Zaal open om 19.45 uur.
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-. Inclusief een
kopje koffie of thee in de pauze.

Cursus Bloemschikken
Altijd al eens willen leren hoe je een Biedermeier, een
spetterend tafelstuk of een prachtige krans maakt? Of wil
je juist je technieken op het gebied van bloemschikken
verder ontwikkelen?
 
Zowel beginners als gevorderden kunnen terecht bij de
nieuwe cursus bloemschikken van Groei&Bloei Lely-
stad. Je maakt op elke cursusavond een mooi stuk, dat
je uiteraard ook mee naar huis neemt om nog lang van
te genieten.
 
Onder leiding van Sabina Bijl van Bloemendingen starten
wij op 8 februari met een serie van 5 cursusavonden
waarin uiteenlopende technieken aan de orde komen.
Voorafgaand aan de cursusavond stuurt Sabina de deel-
nemers per mail een thema/voorbeeld met een lijstje van
het benodigde materiaal dat door de cursist meegenomen
moet worden. Je kunt ook (een deel van) de bloemen via
Sabina bestellen en rechtstreeks met haar afrekenen.
 
Cursusdata: 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart en
12 april steeds van 19.30-21.30 uur.
Locatie: het atelier bij Sabina thuis (Waterland 33, Lely-
stad). Er is een beperkt aantal plaatsen.
Kosten: Leden betalen € 40,-, niet-leden € 55,-. Bloemen
en groen zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
Aanmelden:uiterlijk 31 januari via het aanmeldformulier 
op de website (onder het kopje Diversen). Je aanmelding
is definitief na ontvangst van het bedrag op rekening NL 34
INGB 0670 611 042 t.n.v. Afdeling Lelystad Groei & Bloei,
o.v.v. 'cursus bloemschikken'.
Contactpersoon: Tineke Burger, 06 194 84 782
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Uitnodiging Jaarvergadering
Jaarvergadering op 21 februari 21.30 - 22.00 uur
(direct aansluitend aan de lezing in de Krakeling,
Atolplaza)
 
Graag nodigen wij je uit om het wel en wee van de ver-
eniging met elkaar te bespreken op de jaarvergadering.
Om zoveel mogelijk ruimte te maken voor jullie inbreng,
sturen wij je de stukken voorafgaand aan de vergadering
per post toe. Je kunt dan op je gemak de stukken door-
nemen en een eventuele reactie voorbereiden.
Nieuw is ook dat wij de jaarvergadering dit jaar in aan-
sluiting op de lezing houden en niet er voor. In de pauze
tussen lezing en jaarvergadering staat er een drankje
voor je klaar.
 
Wij zouden het heel fijn vinden als jullie nog even willen
aanschuiven bij onze vergadering, want zonder leden is
er geen vereniging!

Lezing De verborgen stadstuin door
Harry Pierik
Woensdag 21 februari, aanvang 19.15 uur in de Krake-
ling, Atolplaza.
 
Tuinontwerper en fotograaf Harry Pierik, onder andere
bekend van het televisieprogramma "Binnenstebui-
ten", leidt je in zijn presentatie door de seizoenen in zijn
verborgen stadstuin in Zwolle, met het accent op het
voorjaar.
 
Van een hobbelig veldje vol onkruid en afval maakte hij een
tuin waarop men niet uitgekeken raakt. Het meest opval-
lende aan deze tuin in hartje Zwolle is, dat je je niet in de
stad waant. Op vernuftige wijze heeft hij de stad verborgen
achter bomen en struiken. Daarnaast heeft de tuin verras-
sende hoogteverschillen en contrast tussen zon- en scha-
duwplekken speelt een belangrijke rol. Verdiepte paden
slingeren in vloeiende lijnen onder oude fruitbomen en door
transparante borders met heesters, grassen en voorname-
lijk wilde planten.
Die vloeiende lijnen zijn kenmerkend voor de tuinen van
Harry. De tuinen van Harry’s hand zijn in balans: tussen
kleur en groen, tussen natuurlijk en gestileerd, tussen rust
en spanning, etc. Misschien dat daarom dichters de tuin als
inspiratiebron ervaren. De grote plantencollectie van de tuin
omvat sneeuwklokjes, Helleborus, longkruid, varens, hor-
tensia, buxus en Rhododendron. Er is bloei in alle seizoe-
nen, zelfs bij vorst. Het hele jaar door is er dus wat te be-
leven en Harry vertelt er vol passie over.
Daarnaast neemt hij ons ter lering en inspiratie mee door
andere tuinen en openbare ruimtes die hij ontworpen heeft.
Voor meer informatie: www.tuinharrypierik.nl.
 
Gratis entree voor leden. Niet-leden betalen € 5,-. Dit is
inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
Let op de aanvangstijd: deze lezing start om 19.15 uur! 
Zaal open om 19.00 uur.

Verkiesbaar!!
Nog niet zo heel lang geleden ben ik verhuisd naar een huis
met een redelijk grote, zeer verwaarloosde tuin. De tuin was
helemaal dichtgegroeid met grote struiken, veel grote en
kleine bomen en geen enkele plek was bestraat.
Zoals jullie wel begrijpen moest hier enorm veel gebeuren.
We hebben zo'n 35 kuub groenafval afgevoerd.
Daarna werd het tijd voor een ontwerp. Dus een cursus
tuinontwerpen gevolgd en een tekening gemaakt, die een
paar keer bijgeschaafd is.
 
Toen kon een abonnement van Groei & Bloei niet ontbre-
ken! Tot mijn grote verrassing werd ik ook gelijk lid van
afdeling G&B Lelystad. Na het bijwonen van enkele lezin-
gen ben ik eens meegegaan met een excursie en toe begon
ik het pas echt leuk te vinden. Hier kon ik heel veel bekijken,
leren over planten en tegelijkertijd fotograferen.
Met mijn eigen tuin gaat het dus wel goed komen!
 
Op de terugweg van zo'n excursie heb ik Miranda uitge-
hoord over haar bestuursfunctie. Dit klonk zo leuk, dat ik bij
de eerstvolgende vergadering aanwezig was als geïnteres-
seerde. Omdat het best veel werk is om het programma
voor 2018 rond te krijgen, ben ik meteen in het diepe ge-
sprongen om de andere drie leden te helpen. In eerste in-
stantie kwam er veel op me af, maar ik begin nu al redelijk
mijn draai te vinden. In februari stel ik mij verkiesbaar en
mag ik (tenminste als jullie mij kiezen) officieel aan de slag
als bestuurslid.
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Cursus beplantingsplannen:  Maak
van je tuin een plantenparadijs
Droom je er ook wel eens van: je tuin te veranderen met
een andere indeling en andere beplanting? Je ziet
mooie planten maar weet niet of ze geschikt zijn voor
jouw tuin?
 
Daar hebben wij een oplossing voor: volg deze cursus! 
In 3 avonden leer je je tuinwensen te vertalen naar een
concreet plan, rekening houdend met de tuinsfeer die bij
jou en bij de architectuur van je huis past en ook met de
manier waarop je de tuin wilt gebruiken. Daarnaast spelen
vorm, ligging, grondsoort, zon of schaduw, ruimtelijke ele-
menten en water een belangrijke rol bij het plannen van je
beplanting.
 
Je eigen tuin vormt het uitgangspunt, dus geen adviezen
waar je helemaal niets aan hebt. 
 
Onder leiding van docent Liezeke Bianchi leer je goed naar
je tuin te kijken en deze te analyseren, je werkt je ideeën
uit en maak je een beplantingsplan voor je eigen tuin.
Kortom: leuk, leerzaam en gezellig.
 
Cursusdata: Woensdag 14 en 28 februari en 21 maart, van
19.30 tot 22.00 uur.  
Locatie: We maken deze keer gebruik van een nieuwe en
inspirerende locatie: de Urban Green Store, Zeilweg 2,
8243PK Lelystad (industrieterrein Noordersluis).
Kosten: Leden betalen € 60,- niet-leden betalen € 75.,-
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 februari via het aanmeldfor-
mulier op de website (onder het kopje Diversen). Je aan-
melding is definitief na ontvangst van het bedrag op reke-
ning NL 34 INGB 0670 611 042 t.n.v. Afdeling Lelystad
Groei & Bloei, o.v.v. 'beplantingsplan'.
Contactpersoon: Marika Schnitker, 06 116 04 421

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 bijzon-
dere 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. 

Wat houdt deze bestuursfunctie voor mij nou eigenlijk in?
Excursies, workshops en lezingen zoeken die interessant
zijn voor de leden, contact leggen en afspraken maken.
Daarbij letten we er op dat het programma afwisselend en
leuk is voor de leden. Vergaderen met de andere drie be-
stuursleden, een keer per maand een gezellige, productie-
ve avond waarin we lopende zaken doornemen. We hebben
twee keer per jaar een Polderoverleg, heel erg nuttig, om
te kijken waar we nog meer kunnen samenwerken met
andere afdelingen uit Flevoland; zoals o.a. de tuinenreizen.
Ik ben bij een algemene vergadering geweest die voor alle
bestuursleden in Nederland en de grensstreek van België
is. 's Middags was er een rondleiding door Amersfoort en
een museum bezoek. Door deze activiteiten zie je dat
Groei& Bloei de bestuursleden in het land erg waardeert.
Ook ben ik naar een kaderdag geweest, bedoeld voor
nieuwe bestuursleden. Hier kregen we een rondleiding op
het hoofdkantoor waar het blad gemaakt wordt en heel veel
tips en ideeën. Een erg leuke dag!
 
Inmiddels heb ik een uitje georganiseerd voor de vrijwilligers
van onze afdeling. En ik heb een bloemschiklerares gevon-
den zodat iedereen die wil bloemschikken niet meer naar
Dronten hoeft! Met deze actie zit ik natuurlijk goed, ik word
nu vast wel gekozen tot bestuurslid op 21 februari (haha,
grapje).
 
Ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vind tot nu toe, ik
houd van regelen, samenwerken, stukjes schrijven voor
website en nieuwsbrief, open tuinen organiseren en adver-
teerders zoeken, kortom: me ermee 'bemoeien'.
Ik ben ook heel benieuwd wat het volgende jaar allemaal
gaat brengen. Ik heb er zin in!
 
Oproep
Nu is er vast wel iemand die ook een echte regelneef is en
zit te popelen om ons te komen helpen. Als we een be-
stuurslid extra hebben dan kunnen we de taken nog meer
verdelen. Er is veel afwisseling in je werkzaamheden en je
kunt aangeven wat jij leuk vindt om te doen. Verder is het
echt niet zo dat het een dagtaak is, het is prima te doen
naast andere werkzaamheden!
 
Begint het bij jou te kriebelen? Neem contact op met een
van de bestuursleden of via info@lelystad.groei.nl.
Tot ziens!
Marion Kamsteeg
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Lezing Bijen en drachtplanten door
Renske Bos
Woensdag 14 maart, aanvang 20.00 uur, in de Krake-
ling, Atolplaza
 
Renske Bos ontwerpt natuurlijke tuinen waar mens en dier
zich thuis voelen. Ze is naast tuinarchitect bij Tuin Natuur-
lijk! ook imker en is daarom extra geïnteresseerd in bijen-
planten.
In deze lezing vertelt ze ons alles over het leven van wilde
bijen en honingbijen. Ze vertelt over de ontwikkeling van de
bijen door de seizoenen heen en over drachtplanten,
planten die voedsel bieden aan insecten. 
 
Je hebt vast wel gehoord dat de bijen het moeilijk hebben.
Je kunt ze helpen door bijvoorbeeld gebruik te maken van
drachtplanten in de tuin. Wist je bijvoorbeeld dat het heel
belangrijk is om al heel vroeg in het jaar de juiste bloeiende
planten in de tuin te hebben? Anders zijn er soorten bijen
die het niet kunnen overleven.
 
Renske bespreekt verschillende drachtplanten, de bloeitijd,
de standplaats en de toepassing.Ze neemt ook planten mee
die na afloop van de lezing te koop zijn. Zet ze in de tuin,
geniet van de bloemen en help de bijen te overleven. 
 
Zaal open om 19.45 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,-.
Inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. 

Plantenruilbeurs op zaterdagochtend
21 april
Het tuinseizoen is weer begonnen. Tijd om de tuin eens
goed te bekijken. Wat heeft de winter overleefd? Is die ene
plant ook zo gegroeid? En waar is die andere gebleven?
Ach, verdwenen.. Een gat in de border?
 
Daar is wat aan te doen: kom naar onze voorjaar-planten-
ruilbeurs. Daar vind je de leukste planten. Neem stekken,
zaailingen en zaden mee (wel graag even de naam erbij
vermelden), maar ook tuinboeken en tijdschriften die je uit
hebt. Evenals potten en manden die je wilt afstaan.
 
Vanaf 9.45 uur kunnen de plantjes en het overige groenge-
relateerde materiaal worden uitgestald. Om 10.00 uur
kunnen de aanbieders iets vertellen over hun meegebrach-
te groen en om 10.15 uur kan het ruilen beginnen. Met
gekleurde rietjes wordt aangegeven dat er een nieuwe ei-
genaar is. Maar voordat we beginnen wordt de procedure
nog even uitgelegd.
 
Dus kom vooral, ook zonder inbreng kun je nieuwe plantjes
voor je tuin 'ruilen'. Alle leden zijn welkom en de koffie staat
klaar!
 
Wanneer: zaterdag 21 april, vanaf 9.45 uur
Waar: In de kapschuur in de tuin van Ada Robers, Groene
Velden 153-155
Contactpersoon: Marika Schnitker, 06 116 04 421
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Workshop Mos-collage
Op woensdagavond 23 mei om 19.30 uur staat onze
voorjaars workshop gepland. Ditmaal kiezen we voor het
maken van een schilderij van mos (en eventueel andere
natuurlijke elementen). We zijn deze avond te gast bij Urban
Green Store.
 
Het belooft een leuke avond te worden, waarna je met een
prachtig kuntstwerk naar huis gaat! Tijdens deze mos
workshop leer je eerst de technieken en daarna mag je zelf
aan de slag met een creatie naar eigen keuze. Niet alleen
leerzaam en lekker ontspannend, maar vooral ook gezellig.
Koffie, thee en een lekker hapje en drankje zullen dan ook
zeker niet ontbreken.
De workshop duurt ongeveer 2 uur. 
 
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen frame:
40cm * 40cm: leden € 25,- / niet-leden € 30,-
40cm * 60cm: leden € 35,- / niet-leden € 40,-
60cm * 60cm: leden € 50,- / niet-leden € 55,-
 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 14 mei via het aanmeld-
formulier op de website (onder het kopje Diversen). Je
aanmelding is definitief na ontvangst van het bedrag op
rekening NL 34 INGB 0670 611 042 t.n.v. Afdeling Lelystad
Groei & Bloei, o.v.v. 'moscollage'.
Contactpersoon: Marion Kamsteeg, 06 462 77 455
Adres: Urban Green Store, Zeilweg 2F, Lelystad (industrie-
terrein Noordersluis).

Bloemschikshow ‘Rauw’ met Frits
Hoogers en Lucinda van der Ploeg
Op vrijdag 18 mei gaan we naar een heel bijzondere
bloemschikshow de Schouwburg in Deventer!
Rauw is een aangrijpende show in het teken van bloemen,
emotie en passie.
Frits Hoogers & Lucinda van der Ploeg laten je tijdens deze
show letterlijk en figuurlijk zien dat bloemen emotie zijn.
Bloemen voor trouwen of spijt, bloemen voor geboorte of
overlijden, bloemen voor…
Live op het podium worden bijzondere bloemcreaties tot
stand gebracht, omlijst door optredens van verschillende
artiesten. Zang, dans, cabaret en nog veel meer.

De show is van 20.00 tot 22.30 uur. Echter, voorafgaand
aan de show worden in de verschillende foyers je zintuigen
geprikkeld. De deuren zijn daarom al vanaf 17.00 uur geo-
pend.
 
Kosten:
Leden € 40,- (inclusief € 9,- reis- en parkeerkosten)
Niet-leden € 45,- (inclusief € 9,-reis- en parkeerkosten)
Vertrektijd vanaf Zuiderwagenplein is afhankelijk van de
(meest-gekozen) optie om respectievelijk 15.30 uur of 18.15
uur.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 februari (i.v.m. reservering
kaarten) via het aanmeldformulier op de website (onder het
kopje Diversen). Je aanmelding is definitief na ontvangst
van het bedrag op rekening NL 34 INGB 0670 611 042 t.n.
v. Afdeling Lelystad Groei & Bloei, o.v.v. 'Rauw'.
Contactpersoon: Tineke Burger, 06 194 84 782

'

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



Bestuur & Coördinatoren
voorzitter
Marika Schnitker
06-11604421
penningmeester
Tineke Burger
06-19484782
secretaris 
Miranda Römer
06-49400888
 
workshops, lezingen en excursies
Tineke Burger en Marika Schnitker
 
webmaster, nieuwsbrief
Miranda Römer
 
bloemschikcoördinator
Reny Jonker
 
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

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


