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Dringend nieuwe bestuursleden en
vrijwilligers gevraagd!
Nog steeds zijn we als bestuur dringend op zoek naar extra
hoofden en handen.
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekaart, we zijn met
z'n drieën en dat is echt te weinig voor al het werk dat ons
te doen staat. Eén of liefst twee extra bestuursleden zijn
dan ook écht nodig voor de continuïteit van onze afdeling.
 
Daarnaast blijven extra handen welkom voor concrete, af-
gebakende werkzaamheden zoals (hulp bij) de organisatie
van de open tuinen, lezingen, excursies 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 in overleg met het bestuur:
maatwerk dus! 
Zonder nieuwe bestuursleden, coördinatoren en vrijwilli-
gers wordt het volgend jaar moeilijk, zo niet onmogelijk om
de afdeling zo levendig te houden als deze nu is. 

Zie jij jezelf in het bestuur of op een andere manier bijdragen
aan Groei & Bloei Lelystad, stuur dan een mail naar in-
fo@lelystad.groei.nl of neem contact op met één van de
bestuursleden. Onze contactgegevens vind je op de ach-
terzijde van deze nieuwsbrief. 

Maar het meest opmerkelijk was toch het succes van een
nieuwe activiteit: een fiets-autoroute door het buitengebied
van Lelystad. In het kader van 50 jaar Lelystad hebben we
in samenwerking met de initiatiefgroep Boer zoekt Burger
een mooie route samengesteld en konden vele agrarische
bedrijven en tuinen worden bezocht. De bijna 100 bezoe-
kers werden overal gastvrij ontvangen en rondgeleid en
kregen bij Bouwman Buitenleven een prachtige pluimhor-
tensia cadeau. De deelnemende bedrijven waren eveneens
zo enthousiast, dat we een vervolg in 2018 overwegen.
 
Ook landelijk staat tuinieren, ondanks het zomerreces, in
de belangstelling. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan
bij de Operatie Steenbreek om te stimuleren dat er een halt
wordt toegeroepen aan de verstening van de tuinen in ons
land. Dat is hard nodig om de toenemende neerslag door
de klimaatverandering op te vangen, maar ook voor de flora
en fauna én om de dreigende temperatuurstijging in steden
tegen te gaan. Gaan de Flevolandse gemeenten ook
meedoen? Deze beweging kreeg onlangs een steun in de
rug vanuit onverwachte hoek: dagblad Trouw kopte 23
augustus “Tuinieren kan ook krachtsport zijn”. In een nieuw
bewegingsadvies van de Gezondheidsraad werd aangege-
ven dat tuinieren voor jong en oud een wezenlijke bijdrage
kan vormen aan de gezondheid, zonder daarvoor naar de
sportschool te hoeven gaan. Wij, Groei & Bloeiers weten
dat allang, maar toch goed dat dit officieel nog eens bena-
drukt wordt.
Het stimuleert ons, als bestuur, extra om de komende
maanden weer te vullen met een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Wat er allemaal op touw staat, valt te lezen in deze
verse najaarsnieuwsbrief.
 
Marika Schnitker 

Van de voorzitter
Beste mensen,
Na een warme, droge augustusmaand staat de tuin er
doorgaans verkommerd bij: maar niet dit jaar! Door het
frisse zomerweer is mijn tuin nog groen en kleurrijk.
 
Ook voor Groei & Bloei Lelystad was het een vruchtbare
zomer vol activiteiten. De tuinenreis naar Surrey in Enge-
land was weer een succes, dankzij de organisatie door Alie
en Gerrit, helaas voor de laatste keer. Na 15 jaar sluiten zij
dit hoofdstuk af, dus zijn we op zoek naar een opvolger.
Daarnaast waren er de gebruikelijke activiteiten, die de
nodige belangstelling trokken, zoals de open tuinen eind
mei en diverse excursies. Vooral de dagexcursie naar de
historische groenteveiling in het Westfriese Broek op Lan-
gedijk met vaartocht langs en bezoek aan diverse tuinen
was een schot in de roos: er moest vanwege de grote be-
langstelling zelfs een tweede boot worden ingezet.
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Dank je wel Saskia!
Saskia van der Hout ruilt Lelystad in voor een nieuwe woon-
en werkomgeving in Zweden. We willen haar graag bedan-
ken voor haar inzet als bestuurslid (o.a. voorzitter) en vrij-
williger (coördinator bloemschikken) voor Groei & Bloei
Lelystad in de afgelopen jaren.
We wensen haar heel veel succes en geluk!

Nieuwe manier van aanmelden &
"Spelregels" voor deelname aan
activiteiten
Met ingang van september 2017 is de procedure voor
het aanmelden voor activiteiten gewijzigd; je kunt je
alleen nog via de website aanmelden. 
Alleen in bijzondere gevallen (je hebt bijvoorbeeld geen
toegang tot internet) is telefonische aanmelding bij de
contactpersoon voor die activiteit nog mogelijk. Het aan-
meldformulier vind je op de website onder Diversen. 
 
Na je aanmelding rekenen we op je komst. Kun je onver-
wacht niet, meld je dan tijdig af zoals vermeld staat in de
Spelregels, zodat we niet op je blijven wachten.

Spelregels
In de "Spelregels" (te vinden op de website onder Diversen)
vind je alle informatie over aanmelden, betalen en afmel-
den, inclusief  reiskosten en extra voordeel voor (nieuwe)
leden. We raden iedereen aan deze pagina tenminste één
keer goed door te lezen!
 
Heb je vragen, stel ze dan gerust. Je vindt de contactgege-
vens achterop deze nieuwsbrief. 
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Excursie naar Kwekerij Flevo Siergras
op 23 september
Op zaterdag 23 september brengen wij een bezoek aan
de kwekerij van Tineke Barneveld en haar man Gerbert in
Marknesse. Deze kwekerij is gespecialiseerd in siergrassen
en bamboe.
 
Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een serieuze
kwekerij met ongeveer 130 soorten siergrassen en de 15
meest toepasbare bamboe’s in de gemiddelde Nederland-
se tuin.
 
Siergrassen en bamboe’s zijn een aanwinst voor iedere tuin
en hebben een enorme sierwaarde vooral in het najaar en
winter. Ze kunnen prachtig gecombineerd worden met
bomen, heesters en bloeiende vaste planten, zodat de tuin
het gehele jaar door aantrekkelijk en dynamisch is.
 
Je kunt bij Flevo Siergras ook terecht voor een ontwerp of
aanleg van een (siergrassen)tuin.  
Sinds eind vorig jaar is er nog een 2e tak binnen het bedrijf
namelijk groene dakbedekking, waardoor de tuin op een
hoger niveau ‘beleefd’ kan worden. Naast de wellicht be-
kende sedum-matten kunnen zij ook diverse andere vege-
tatie-matten aanbieden. Niet alleen voor op het dak, maar
ook het aankleden van border of talud.
 
Kortom genoeg te zien en ontdekken.

Vertrek: 13.00 uur vanaf Zuiderwagenplein, Lelystad
Kosten: leden € 3,50 / niet-leden € 8,50 (waarvan € 3,50
reiskosten), inclusief koffie / thee
Opgeven: uiterlijk 15 september via het aanmeldformulier
op de website (onder het kopje Diversen)
Je aanmelding is definitief na betaling. Je kunt het be-
drag overmaken op rekening NL34INGB0670611042 t.n.v.
Afdeling Lelystad Groei & Bloei.  Zie ook de spelregels op
www.lelystad.groei.nl/diversen. 
Contactpersoon: Miranda Römer, 06 494 00 888
Adres Flevo Siergras: Leemringweg 5, Marknesse

Lezing Andries Bierling over 'Salvia,
Echinacea en andere prairieplanten'
Woensdag 27 september, aanvang 20.00 uur, in de
Krakeling, Atolplaza.
 
Andries Bierling, één van de twee eigenaren van speciali-
teitenkwekerij Tuingoed Foltz in het Groningse Meeden,
neemt ons mee in de kleurrijke wereld van Salvia, Echina-
cea en andere prairieplanten.
 
Aan de hand van veel eigen fotomateriaal geeft hij informa-
tie over de achtergrond van deze zonminnende soorten en
laat hij op inspirerende wijze hun toepassingsmogelijkhe-
den zien. Ook neemt hij planten mee voor de verkoop.
 
In het jaar 2000 kochten Andries Bierling en Bob Foltz een
boerderij met bijna 4 hectare grasland, waarop ze hun
droom verwezenlijkten: een specialiteitenkwekerij met tui-
nen. Zeventien jaar later biedt Foltz één de grootste plan-
tencollecties van Nederland en is het tuingoed uitgegroeid
tot een inspirerende ontmoetingsplek voor plantenliefheb-
bers uit binnen- en buitenland.
 
Tuingoed Foltz is houder van de Nederlandse Planten
Collecties Salvia en Echinacea, soorten die ze rijkelijk
toepassen in hun tuinen, waaronder een aparte Echinacea-
en prairietuin en een Salvia- en grassentuin.
Daarnaast biedt de kwekerij grote collecties Dahlia, Hosta,
Agapanthus, Geranium en Clematis en vooral veel botani-
sche rariteiten.
 
De laatste jaren legt Tuingoed Foltz zich sterk toe op het
verzamelen en kweken van bijzondere schaduwplanten,
waaronder Arisaema, Podophyllum en Epimedium, wat
heeft geresulteerd in de aanleg van een nieuwe bostuin.
Ook is in 2016 een jungletuin aangelegd.
Je kunt alvast een kijkje nemen op www.tuingoedfoltz.nl
 
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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Plantenruilbeurs op zaterdagochtend
14 oktober
De tuinen zijn in deze tijd van het jaar zo ongeveer dicht-
gegroeid. Tijd voor snoeien, verplanten en... de plantenruil-
beurs. Neem al je overtollige stekken, zaden en bollen mee
naar de najaarsbeurs op zaterdag 14 oktober. En scoor
natuurlijk zelf ook nieuwe aanwinsten voor in je tuin. 
 
Vanaf 9.45 uur kun je als lid van de afdeling al je plantjes
uitstallen (graag de naam van de plant vermelden, bijvoor-
beeld op een houten wasknijper). Om 10.00 uur kun je als
aanbieder van planten - als je dat wilt - iets vertellen over
je aanbod. Om 10.15 uur geven we het startsein om met
ruilen te beginnen. Met gekleurde rietjes kan worden aan-
gegeven welke planten een nieuwe eigenaar hebben.
 
Kom gerust kijken en je tuin vernieuwen, ook zonder
planten ben je welkom en de koffie staat klaar!
Locatie: de overdekte kapschuur van Ada Robers op
de Groene Velden 153-155.

Lezing, bedrijfsbezoek & workshop
'bloembollencultuur en bollenmand
maken'
Op zaterdag 4 november zijn we van 10.00 tot 12.30 uur te
gast bij Willem van Bentem van Van Bentemsierteelt in
Marknesse. 
 
Na de koffie en/of thee met wat lekkers vertelt Wim Klink,
de voorzitter kring Flevoland van de Koninklijke Algemeene
Vereeniging voor Bloembollencultuur, ons iets over toene-
mende bloembollencultuur in onze provincie.
Aansluitend geeft Willem van Bentem uitleg over zijn bedrijf
en leidt ons rond door de kassen. Ook laat hij zien hoe het
planten van bollen voor de ‘broei’ (voor de verkoop van
vroegbloeiende bolbloemen) in zijn werk gaat.
 
Na de rondleiding gaan we in de workshopruimte een bol-
lenmand vullen. Wij leren over laagbeplanting, kleur, vorm
en opvolging van bloei, zodat je wekenlang kunt genieten
van de voorjaarspracht. 
 
Vertrek: om 9.30 uur vanaf het Zuiderwagenplein
Kosten: leden € 25,- / niet-leden € 34,-. Dit is inclusief
reiskosten (€ 4,-) koffie/thee, mand en bollen.
Aanmelden: uiterlijk 27 oktober via het aanmeldformulier 
op de website (te vinden onder Diversen). Je aanmelding
is definitief na ontvangst van het bedrag op rekening
NL34INGB0670611042 t.n.v. Afdeling Lelystad Groei&-
Bloei ovv 'workshop bloembollenmand'.
Contactpersoon: Miranda Römer, 06 494 00 888
Adres Van Bentem Sierteelt: Oosterringweg 2a, 8316RX
Marknesse

Extra voordeel voor nieuwe
leden
In principe zijn de activiteiten die G&B Lelystad organi-
seert 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!
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Kerstworkshop bloemschikken op za-
terdag 16 december bij Adam Factory
De kerstdagen lijken nog zover weg, maar over ongeveer
3 maanden is het alweer zo ver. En wat is het dan fijn om
te weten dat je een fantastisch kerststuk hebt om de sfeer
te versterken. Hoef je je daar tenminste geen zorgen om te
maken; je hebt al genoeg te regelen.
 
Op zaterdagmiddag 16 december gaan wij aan de slag
onder de deskundige en o zo gezellige leiding van Dolf
Adam. We maken een alternatieve kerstboom, die je
naar wens binnen of buiten kunt zetten.
 
De ‘boom’ wordt opgebouwd uit 3 boomstamschijven, die
naar eigen inzicht gevuld kunnen worden met kerstgroen
en/of kerstversieringen. Je kunt het zo moeilijk of gemak-
kelijk maken als je zelf wilt. Als je het stuk wilt opfleuren met
lichtjes en/of kerstballetjes dan is het het handigst dat je die
van huis meeneemt. Na de kerst hoef je de basis niet weg
te gooien, want gevuld met andere bloemen is het opeens
een etagère of gevuld met bessenplantjes of –takken,
noten, vetbollen en zaadsticks een heerlijke voedertafel
voor vogels.
 
Kosten: € 20,- voor leden en € 25,- voor niet-leden. Als je
heel bijzondere dingen uit de winkel wilt verwerken in het
stuk, moet je dat ter plekke apart met Dolf afrekenen.
Meld je snel aan want vol is vol.
Dat kan tot uiterlijk 8 december via het aanmeldformulier dat
je vindt op de website onder Diversen. Heb je echt geen
beschikking over internet, dan kun je bellen met
contactpersoon Tineke Burger (06 194 847 82) 
Waar: Adam Factory, Lelycenter, Weverstraat 2, 8223 AC
Lelystad
Wanneer: 16 december 2017 van 13.00-15.00 uur
Meenemen: snoeischaar, scherp mesje, draadtangetje
en – desgewenst – lichtjes en andere kerstversieringen.

'

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

NK Bloemschikken in Nieuwegein

Laat je op 8 oktober verrassen tijdens de tentoonstelling
van de prachtige stukken van de deelnemers, de workshops
en andere activiteiten. Alle informatie vind je op de website.
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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!

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

Bl� evo enpad 
& Doolhoven

Nunspeet

bloemenhart van de Veluwe

Kijk op onze website of contact ons voor meer informatie

TIP VOOR 2017Word voor €30 
'Liefhebber van 

Kijktuinen Nunspe� ' 
en kom zovaak 

geni� en als u wilt!!

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 foto's op van de activiteiten die al
hebben plaatsgevonden, tips en waardevolle informatie. 
 
Kijk bijvoorbeeld eens bij onze adverteerders op 'Groen-
tips & Groeninfo' als je een hovenier zoekt, planten nodig
hebt of een uitstapje wilt plannen.

Heb jij iets wat het delen waard is, een vraag aan ande-
re 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!

Wij willen de initiatiefgroep Boer zoekt Burger en de deel-
nemende agrarische bedrijven en open tuinen nogmaals
bedanken voor hun medewerking aan een succesvolle
eerste editie van de Buitenroute!
Het was een bijzondere dag met boeiende en verrassende
kennismakingen. De reacties van de bezoekers waren
unaniem positief.

"Tegel eruit, plant erin" met kinderbloemschikken. Inge-
spannen aan de slag en trots op het resultaat. Wij smelten
van deze koppies!

Terugblik Nationale Tuinweek
Een kleine impressie

Een van de prachtige tuinen tijdens de tuinreis naar Surrey 
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Welkom nieuwe leden
Als nieuw lid van Groei & Bloei Lelystad begroeten wij
mevrouw L. Bult, mevrouw A.T. Kooijman-Huijsmans,
mevrouw T. Mann-van Piggelen, de heer C.J. Breg,
mevrouw J.E. Tebbes-Niemeijer,  mevrouw  C. van der
Wal, mevrouw C.M.M. den Oudsten, de heer H. Vos,
mevrouw S. Hart en mevrouw R. van Melle.
Van harte welkom!
Wij zouden het heel fijn vinden jullie een keer te ontmoe-
ten bij één van onze afdelingsactiviteiten.

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


