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Nu, in 2022, staat de ledenteller van Groei & Bloei op 27.000
en zijn er nog altijd 127 afdelingen. Ook al is het ledental
de laatste negentien jaar met meer dan de helft teruggelo-
pen, Groei & Bloei is nog steeds het grootste tuintijdschrift
en de grootste vereniging voor tuinliefhebbers.”
 
Ook Groei en Bloei afdeling Lelystad heeft een jubileum.
Volgend jaar bestaat afdeling Lelystad 50 jaar, want het is
opgericht in 1973. De eerste poging van het oprichten van
de Lelystadse afdeling is volgens mij door een vliegende
storm verstoord. Men moest huis en haard beschermen.
De tweede poging is wel gelukt, waardoor we nu een jubi-
leum kunnen vieren met de leden van onze afdeling.  We
hopen jullie allemaal in 2023 een keer te ontmoeten bij onze
activiteiten waarvan een aantal extra feestelijk zullen zijn.
 Op de avond van de jaarvergadering willen we wat lezingen
door en voor leden laten zien en horen en dit omlijsten met
hapjes en drankjes.
 
Veel leden beschikken over kennis over planten, dat valt
me elke keer op als er een uitje of lezing is van onze afde-
ling. De Latijnse namen vliegen me om de oren, net als de
beste standplaats voor een plant en hoelang hij bloeit.  Jul-
lie kunnen het me allemaal vertellen.  Ik heb in die paar jaar
dat ik lid ben al heel veel opgestoken.
 
Nu leek het ons bestuurders mooi als jullie je kennis over
groeien en bloeien  tijdens de feestavond willen delen met
ons.
Dus bij deze een oproep:
Wie kan en wil ons kort iets laten zien of vertellen over een
onderwerp dat past bij Groei en Bloei waar je veel van af
weet?
Bv:
Hoe ontwerp ik een border of tuin en waar moet ik op letten
Wat doe je met kruiden, behalve er mee koken
Vaste planten, op welke plek moeten ze staan en wat zijn
goede combinaties
Vermeerderen afleggen, zaaien, kortom, goedkoop extra
planten kweken
Hoe zorg je dat dieren je tuin bezoeken en ook blijven komen
Wie kan ons iets vertellen over de moestuin?
Welke planten zijn geschikt voor droge zomers?
Laat ons zien hoe je een eenvoudig bloemstuk maakt
Ben je al heel lang lid en kan je ons iets vertellen over de
geschiedenis van afdeling Lelystad
 
Geef je op voor eind januari 2023 als je iets wil vertellen,
het hoeft geen avondvullend programma te zijn, 10 tot 15
minuten zou al geweldig zijn!
En kun je iets lekkers bakken voor deze avond? Dan nodi-
gen we je uit om dit te doen.  Nu denk je misschien, dit kan
een cateraar ook verzorgen, dat is ook zo, maar we kunnen
ons geld maar één keer uitgeven en we willen een busreis
organiseren en daarbij een groot deel voor jullie betalen als
je mee gaat.
 
Wil je iets vertellen of iets voor ons bakken (zoet of hartig)?
Meld je aan via info@lelystad.groei.nl voor eind januari.
Wij kijken uit naar een gezellige, informatieve avond, met
diverse leden die ons van hun kennis laten meegenieten!
 
Marion Kamsteeg

Van de voorzitter
Groei en Bloei bestaat 150 jaar, dat zal niemand ontgaan
zijn. Edwin Oden (de psycholoog en tevens tuinman uit
Groei en Bloei) heeft een stuk geschreven over de geschie-
denis van Groei en Bloei. Ik citeer enkele stukjes:
 
“De wereld zag er heel anders uit toen op 17 december
1872 in de Haagse herensociëteit ‘De Vereeniging’ 28
keurige heerschappen bijeen kwamen om de vereniging op
te richten die nu Groei & Bloei heet. Niemand had nog een
typemachine: de eerste officiële stukken van de ‘Nederland-
sche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde NMTP’
(zoals Groei & Bloei toen nog plechtig heette) werden in
zwierig geschreven krullenletters te boek gesteld.
 
De interesse voor sierplanten was halverwege de negen-
tiende eeuw ontstaan met de komst van de eerste planten-
verzamelaars, die de wereld over reisden en honderden
gewilde, onbekende planten meenamen naar Europa. Rijke
families met landgoederen ‒ dat waren destijds zo ongeveer
de enigen die zich een beetje tuin konden veroorloven ‒
wilden hun groene paradijzen maar al te graag verfraaien
met die schitterende planten en hadden daar veel geld voor
over. Dat zorgde ervoor dat de kweek van sierplanten voor
liefhebbers een eerste push kreeg.
 
De ‘Maatschappij’ zoals de leden hun vereniging onderling
noemden, bestond uit een bont gezelschap heren van uit-
eenlopende rangen en standen die elkaar vonden in hun
liefde voor planten en tuinieren. Onder de leden waren
verder bloemenkwekers, bloemisten en bloemen- en bol-
lenhandelaren. De minderheid was beroepskweker van
groente en fruit, of ‘tuinbaas’ of ‘tuinknecht’ (tuinman in
dienst bij een particulier)  ‒ de NMTP gaf hen, als arme
'werklieden', heel coulant een fikse korting op de contribu-
tie.
 
De NMTP was begin twintigste eeuw de drijvende kracht
geweest achter de oprichting van de bloemenveiling in
Aalsmeer, organiseerde destijds de eerste nationale
boomplantdag en introduceerde in 1925 Moederdag: door
Nederlanders aan te sporen die dag een bloemetje voor
hun moeder te kopen.
 
Begin vorige eeuw ontstonden er steeds meer beroepsor-
ganisaties in de tuinbouw, waardoor de NMTP uiteindelijk
definitief een vereniging voor tuinier liefhebbers werd. Er
werd van alles georganiseerd, zoals dia- en later ook film-
voorstellingen, lezingen, cursussen, excursies, tentoonstel-
lingen, het keuren van tuinen en het uitreiken van medailles
daarvoor, en het nationaal kampioenschap bloemschikken.
Al die maatschappelijke betrokkenheid van de NMTP ont-
ging het koningshuis niet: vanaf 1923 mocht de NMTP zich
‘koninklijk’ noemen en veranderde de naam in KMTP.
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50 jarig bestaan van Groei en Bloei af-
deling Lelystad!
Feestelijke avond voor en door onze leden en de jaarver-
gadering 2023 op dinsdag 21 februari. De afdeling Lelystad
is jarig, tijd voor een feestje! We nodigen jullie van harte uit
om samen met ons het 50jarig jubileum van onze afdeling
te vieren. Wij willen er gezellige avond van maken met
lekkere hapjes en drankjes en minipresentaties van onze
eigen leden zoals al uitgebreid beschreven staat in ‘Van het
Bestuur’. Zoals de titel al aangeeft is deze avond alleen
toegankelijk voor leden en hun partner/huisgenoot.  
Jaarvergadering
We starten deze avond met de jaarvergadering. Op het
programma staan de algemene en financiële verantwoor-
ding over 2022, activiteiten en begroting voor 2023 en de
verkiezing van nieuwe bestuursleden.
We nemen afscheid van Tineke Burger die ons acht jaar
heeft bijgestaan als penningmeester en van Reny Jonker
die vier jaar algemeen bestuurslid was. We zijn ze allebei
heel dankbaar voor de tijd en het vele werk dat ze gestoken
hebben in onze vereniging.
Jetty Keijzer heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe
penningmeester, ze heeft al behoorlijk wat uren meege-
draaid met Tineke. Indien jullie bezwaar hebben tegen de
aanstelling van Jetty dan kun je dat schriftelijk kenbaar
maken. Uiteraard kunnen jullie ook tegenkandidaten
voorstellen zodat sprake kan zijn van echte verkiezingen.
Ook dat moet schriftelijk met een intentieverklaring van de
kandidaat in kwestie. Bezwaren en/of aanmeldingen kun je
indienen vóór 1 februari 2023 via mail (info@lelystad.groei.
nl) of post (Secretariaat Groei en Bloei, Kamp 27 9, 8225
EK Lelystad).
Wij stellen de stukken voor de jaarvergadering vanaf 14
februari aan jullie beschikbaar. Je ontvangt de stukken thuis
na schriftelijke aanvraag via de bovengenoemde adressen.
Je aanvraag moet uiterlijk 13 februari (post) of 19 februari
(mail) in ons bezit zijn. Wil of kun je de jaarvergadering niet
bijwonen dan kun je schriftelijk reageren. Je reactie wordt
dan meegenomen in de verslagen en je stem telt ook mee.
Feestavond
Om 20.00 uur start het feestprogramma. Het is nog niet
helemaal rond, maar we willen jullie deze avond laten in-
vullen. Bv met een bloemschikdemonstratie of iemand die
vertelt over zijn of haar kennis over de tuin of over bemes-
ting of vul het zelf maar in.   
Als je iets kunt vertellen over je hobby (die moet wel
groen-gerelateerd zijn) dan mag je ook je spullen verkopen.
Dus teken je prachtige kaarten van bloemen, kom dan
uitleggen en laten zien hoe je dit doet en je kunt ze deze
avond verkopen! Of vertel kort iets over je kruidenthee, je
moestuinzaden of je bij-vriendelijke stekken en verkopen
maar … Overigens weggeven mag ook hoor.
Het gaat in alle gevallen om korte presentaties van 5-15
minuten.
Ook zoeken we mensen die lekkere hapjes willen maken,
hartig of zoet. Zie voor meer informatie het stuk ‘Van het
bestuur’.
Tijd Jaarvergadering: Zaal open om 19.15 uur, start om
19.30 uur                                            Tijd: Feestavond:
vanaf 20.00 uur 
Locatie: BinnenInn, Neringpassage 54 (tegenover Ce-
nA)                                             Kosten: Geen
Let op: Je moet je voor deze avond wel aanmelden via

Leuk om naar uit te kijken; een
opzet voor ons programma
2023
Op dit moment zijn wij bezig om voor 2023 een leuk en
interessant programma op te stellen. Nog niet alles is
rond en nog niet alle data zijn bekend. Desondanks
willen wij jullie een “kijkje in de keuken” geven en laten
zien wat wij voor jullie in petto hebben.
21 februari starten wij met onze jaarvergadering. Die
krijgt dit keer een feestelijk karakter vanwege ons 50 jarig
bestaan.
14 maart kunnen de liefhebbers weer bloemschikken.
28 maart hebben wij een interessante lezing van Vera
Greutink over de klimaatbestendige eetbare tuin.
19 april kunnen wij weer volop voorjaarsbloemen pluk-
ken in Hanneke’s Pluktuin.
13 mei kunnen er weer stekjes en planten geruild worden
tijdens de tuinkringloop.
27 mei brengen wij een bezoek aan Gardenista. Hét
tuinevenement om ideeën op te doen en te genieten van
al de bloemen en planten.
23 juni. Een datum om alvast in de agenda te zetten.
Vanwege ons jubileum organiseren wij tegen geredu-
ceerd tarief een leuke busexcursie met lunch naar de
botanische tuinen in het Belmonte Arboretum in Wage-
ningen.
Natuurlijk proberen wij opnieuw in de maanden mei, juni,
juli en augustus de door jullie gewaardeerde opentuin
avonden  te organiseren. Wil je mee doen of ken je
mensen met een mooie tuin? Laat ons dat weten.
Augustus brengen wij een bezoek aan een pom-
poenkwekerij en bij voldoende animo kunnen wij een
pompoenwedstrijd organiseren.
8 september de excursie naar de Hessenhof. Een bio-
logische kwekerij met bijzondere planten.
14 oktober is er weer een tuinkringloop.
Oktober, ook de maand om samen met afdeling Harder-
wijk hanging baskets voor de winter te maken.
14 november Omdenken in het groen, een lezing over
planten voor barre plaatsen door Gerard van Buiten,
hortulanus Botanische Tuin Universiteit Utrecht.
Eind november workshop Onderhoud Tuingereedschap
.In december sluiten wij het jaar af met een workshop
kerst bloemschikken.
Ons programma zal nog aangevuld worden met onze
koffieochtenden en eventuele andere activiteiten.
Via Lelybladen, Lelymails en onze website houden wij
jullie op de hoogte. Je krijgt dan ook meer informatie over
de activiteiten van 2023, de kosten en laten wij je weten
wanneer je je kunt aanmelden.
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Koffieochtend/middag op 13 januari,
13 maart, en 11 mei 2023.
Omdat Groei en Bloei 11 november j.l. een reuze gezellige,
drukbezochte koffieochtend bij BinnenInn heeft gehouden,
hebben we dit volgend jaar nog drie keer gepland. Neem
gerust iemand mee die geen lid is van Groei en Bloei!
 
Hieronder een stukje van BinnenInn, voor degene die dit
niet gelezen hebben in de Lelymail:
Stichting Binneninn bestaat uit de Fairtrade cadeauwinkel
De Wereldwinkel, Christelijke boekhandel De Fakkel,
kringloopwinkel De Groene Sluis, De Ontmoetingskerk en
Het Anker. Je kunt bij ons genieten van een heerlijke kop
koffie van de Lelystadse koffiebrander: Man met de Baard
en lekkere taart van Bakker Prins. Je kunt de leukste
(duurzame) cadeaus en boeken bij ons kopen of een goed
gesprek maken of inplannen met onze medewerkers.
Kijk op de website voor leuke activiteiten: Denk aan een
first dates avond, het concept van de uitgestelde koffie,
bloemstukjes maken met kinderen enz.
Chef Plant:
Wij hebben een echte Chef Plant in huis. Zij stekt leuke
plantjes en plaatst deze dan in mooie kop en schotels van
De Groene Sluis. Deze worden dan weer verkocht
Samenwerking Steiger en De Groene Sluis
Wij bedenken af en toe leuke cadeautjes die met hout ge-
maakt kunnen worden door leerlingen van de praktijkschool
De Steiger. De Groene Sluis levert dit hout aan.
Stempelkaart
Wij geven stempelkaarten uit. Bij elke 5 euro krijg je een
stempel. Bij 20 stempels mag je kiezen: of 5 euro voor jezelf,
of 5 euro voor een goed doel (BinnenInn doneert aan een
goed doel, dit wisselt)
Data:
Vrijdag ochtend 13 januari vanaf 10 uur
Maandagmiddag 13 maart vanaf 14 uur
Donderdagochtend 11 mei vanaf 10 uur
De kosten voor een consumptie zijn helaas voor jezelf, maar
je krijgt er een gezellige ochtend of middag voor terug
waarbij je lekker kunt bijpraten of kennis kunt maken met
iemand die je nog niet kent.
 
Voor leden en niet-leden

Even Voorstellen......
Beste leden van Groei en Bloei Lelystad,

Afgelopen zomer las ik een herhaalde oproep voor een
penningmeester.
Inmiddels was ik al meer betrokken geraakt bij Groei en
Bloei, omdat ik als vrijwilliger op de Floriade werkte in het
greenhouse( kassen). Ik doe veel vrijwilligerswerk maar ik
dacht; dit heb ik nog nooit gedaan, dus dat kan ik.

Inmiddels heb ik kennisgemaakt met het bestuur en wat
uren doorgebracht met de huidige penningmeester en ik
denk dat ik het bestuur kan ondersteunen hierin.

Nog iets over mezelf; ik ben met pensioen, de laatste 15
jaar heb ik bij de politie gewerkt, met name in Amsterdam
als teamchef op de politieacademie. Onderwijs en leider-
schap kon ik daar combineren.  Ik ben bijna 50 jaar ge-
trouwd met Dick, we hebben 5 kinderen, 4 schoonkinderen
en 10 kleinkinderen. Ik houd van mijn gezin en familie, de
natuur en mijn tuin, van reizen, van mijn kerk de Pijler .
Daarnaast heb ik veel hobbies; creatieve zoals quilten,
tekenen, borduren en breien, maar ook nieuwe recepten
uitproberen, mode, lezen en wandelen en parken en
markten bezoeken.

Mijn doelen voor Groei en bloei Lelystad; leden leuke acti-
viteiten aanbieden, verbindingen leggen, financieel gezond
zijn.

Met vriendelijke groet,
Jetty Keijzer
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Lezing op 28 maart: Klimaatbestendi-
ge, eetbare tuin door Vera Greutink
Het klimaat verandert en wij als tuiniers moeten mee ver-
anderen, of wij nu willen of niet. Maar hoe pak je dat nu
precies aan?
 
In deze lezing komt Vera Greutink ons een handje helpen
met haar theorie achter het klimaatbestendiger maken van
de tuin aan de hand van de eetbare tuin, maar het principe
is natuurlijk ook toe te passen in de siertuin.
Ze legt uit hoe je met bepaalde technieken uit het perma-
cultuur repertoire (zoals niet spitten en mulchen) je tuin
beter bestand kunt maken tegen onvoorspelbaar weer,
zowel droogte als een overvloed aan water.
Ook laat ze zien hoe je een eetbare tuin kunt ontwerpen als
een weerbaar ecosysteem dat weinig externe input nodig
heeft. Tenslotte komen enkele van haar favoriete klimaat-
bestendige, eetbare planten aan bod, zoals honingbes,
olijfwilg en brave hendrik. 
 
VERA GREUTINK is moestuinier, groenschrijver en ont-
werper van eetbare tuinen. Vanaf 1999 tuiniert ze volgens
de principes van de permacultuur.  Ze schrijft voor verschil-
lende Nederlandse en Engelse tuintijdschriften, onder an-
dere  Groei & Bloei, De Tuin op Tafel, Tuinseizoen, Buiten-
leven en Permaculture Magazine. Haar eerste boek ’TUIN
SMAKELIJK' over permacultuur in de praktijk verscheen in
november 2015 en haar Engelstalige boek EDIBLE PARA-
DISE in 2019. Meer informatie over de activiteiten van Vera
vind je op www.tuinsmakelijk.nl
 
Tijd: zaal open om 19.45 uur; start om 20.00 uur
Locatie: BinnenInn, Neringpassage 54, Lelystad
Kosten: Gratis voor leden; niet-leden betalen € 5,-.
 

Zaterdag 27 mei naar Gardenista.
De derde editie van Gardenista wordt wederom in Laag
Zuthem gehouden op historische buitenplaats Den Alerdin-
ck van 24 tm 27 mei.
 
Het thema van deze editie is: GEZOND GROEN.
 
Gardenista is hét groenfestival in Nederland. Het 4-daagse
festival biedt tuinontwerpers, bloemarrangeurs, hoveniers,
kwekers, moestuinierders maar ook studenten, hobbyisten,
kunstenaars en cateraars een podium waar ‘Leven in het
Groen’ centraal staat. Ben je in voor een dagje waar al jouw
‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? Kom dan in 2023 naar
Gardenista.
 
Gardenista is er voor iedere bloem- en tuinliefhebber!
Of je nu een pluktuin, moestuin, Engelste tuin, patio, balkon
of postzegeltuin hebt. Op Gardenista doe je inspiratie op
die je direct kan gebruiken bij jou thuis. In 2022 gaven tal
van enthousiaste tuinprofessionals zoals Lodewijk Hoeks-
tra en Harry Pierik workshops en lezingen, kwam je meer
te weten over eetbare bloemen, kon je workshops volgen
over o.a. duurzame borders of struinde je lekker langs alle
kwekers en exposanten met prachtige producten voor in
jouw tuin.
 
Op de hoogte blijven van Gardenista en het programma
voor 2023? Meld je aan voor de Gardenista Nieuwsbrief op
www.Gardenista.nl.
Je kunt alleen naar Gardenista gaan, maar hoe gezellig en
handig is het als je kunt samen rijden met andere tuinlief-
hebbers? Wij gaan op 27 mei, we delen de benzinekosten
en de parkeerkosten en verder betaal je de entree en eten
en drinken zelf. Let op, met je Groei en Bloei pas krijg je
korting en als je online bestelt, dan is er extra voordeel.
Vertrek om 9 uur vanaf het Zuiderwagenplein.
Kosten voor benzine en parkeren: € 9,-                    
Aanmelden en betalen voor 10 mei op lelystad.groei.nl
 
Vind je het leuk om te helpen met de voorbereidingen voor
Gardenista of een van de dagen zelf? Meld je dan aan als
vrijwilliger. Er zijn diverse taken te verdelen, bijvoorbeeld in
de marketing, vrijwilligers werven, secretarieel, een kinder-
programma vorm geven, enz enz. Ben je geïnteresseerd in
een van deze taken of heb je vragen? Neem dan contact
op met Frits Hoogers, via hoogers@gardenista.nl of
0651602861.
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Busreis op 23 juni 2023 naar Botani-
sche tuinen Belmonte en Bea's Hof in
Valburg 
 
 
Na de positieve ervaring  van de vorige busreis, hebben we
weer een excursie gepland waarbij we gebruik maken van
een touringcar. Dit wordt onze jubileumreis en daarom extra
korting ! Ditmaal  gaan we naar Gelderland en wel op 23
juni 2023.  We vertrekken bij het Zuiderwagenplein in Lely-
stad uiterlijk om 9.00 uur. De bus staat er om 8.45 uur. Zorg
dat je op tijd bent!
Rond 10.15  komen we aan bij de Botanische tuinen Bel-
monte. We proberen een rondleiding te regelen van een
deskundige over alle bijzondere bomen en er zijn overal
bankjes als we daarna zelf rondkijken. Maar we beginnen
met een lekkere kop koffie met iets erbij. Op de site staat
de volgende tekst :
 Alleen al de bijzondere ligging van Belmonte maakt een
bezoek aan deze tuin de moeite waard. Niet voor niets kreeg
het landgoed de naam Belmonte, wat mooie berg betekent.
Wanneer u langs de bergrand aan de zuidkant van de tuin
wandelt, wordt u verrast door schitterende vergezichten.
Hier kunt u genieten van het uitzicht over de Neder-Rijn,
met aan de overkant het karakteristieke Betuwse land: de
dijken, de weilanden met knotwilgen en de boerderijen. Bij
helder weer kunt u tot aan de Waalstad Nijmegen kijken.
Daarnaast is deze tuin (of dit park) van ruim 10,7 hectare
één van de grote botanische tuinen in Nederland met bij-
zondere collecties bomen, struiken en heesters. En die zijn
ook nog allemaal voorzien van een eigen naambordje.
Zorgvuldig en verantwoord omgaan met onze collecties
geeft deze tuin de status van Geregistreerd Museum!
De ligging, de collecties maar ook het gebruik als wandel-
of stadspark maken het Belmonte Arboretum tot een bijzon-
dere plek. Een plek waar velen een dierbare herinnering
aan hebben, een plek waar vele malen het ja-woord is
gegeven. Er is ook een rozentuin en bloementuin.
 
 Om 12.30 uur lopen we naar het Fletcher hotel , dat is
vlakbij en gaan we de  lunch gebruiken en rond 13.30 uur
vertrekken we naar Bea’s hof te Valburg. Na een half uur
rijden komen we hier aan.  Bea’s hof is een hortensia-
kwekerij met een prachtige tuin. Je kunt er  wandelen en
daarnaast de hortensia’s bewonderen en kopen. Er zijn 150
verschillende hortensia’s te koop, waaronder bijzondere
soorten .
 
Rond 15.00 uur lopen we naar Café Valburg, voor een
drankje en rond 16.30 uur vertrekken we zodat we rond
18.00 uur weer terug zijn in Lelystad.
 
Minimum aantal deelnemers is 35. Bij minder personen zijn
we genoodzaakt de reis te annuleren. Wil je op eigen ge-
legenheid gaan en niet met de bus mee, dan is dat mogelijk,
maar je betaalt dan dezelfde prijs als de busreizigers.
Aanmelden vóór 1 juni ; vol is vol!
Speciale actie: elk Groei&Bloei lid mag één persoon mee-
nemen voor de lidmaatschapsprijs. Leden betalen € 37.50 en
niet-leden: € 49.50
Kijk op de website Lelystad.groei.nl voor aanmelden en
betalen.
 

Opentuindagen in 2023; Wie doet
mee?
Dit jaar waren de opentuinavonden voor onze leden een
groot succes. Daarom willen wij ook volgend jaar in de
maanden mei, juni en augustus weer “open tuindagen”
organiseren. Wij zoeken nu tuinliefhebbers die het leuk
vinden om hun tuin te laten zien. Kleine tuinen, grote tuinen,
tuinen met een speciaal thema bv. onderhoudsvriendelijk,
ecologisch of duurzaam etc.  Het kan allemaal. Aarzel niet
en geef je op voor de “open tuindagen”. Je kunt dat doen
via ons website info@groei.Lelystad.nl
Je kunt zelf aangeven in welke maand je tuin op zijn mooist
is. Mocht je een mooie foto van je tuin hebben, dan is het
fijn als je die meestuurt. Heb je nog vragen of twijfel je of je
tuin wel geschikt is?  Dan kun je contact opnemen met
Tjoukje Wijnstra,  telefoon 06.19748923 bespreken wij
samen de mogelijkheden.



ww
w.

ed
ito

o.
nl

www.lelystad.groei.nl

Kennismaken met........
ENJOY & MEERENS  
Bij binnenkomst van de tweewielerspecialist Enjoy &
Meerens in de Palazzo valt meteen de enorme oppervlak-
te op van 800 m2, waarop de winkel en werkplaats zich
bevinden. In totaal zijn er 9 personeelsleden werkzaam.
Tijdens het interview met Edwin Marseille, mede-eigenaar,
duiken we de geschiedenis in. Rijwielzaak Meerens, vanaf
1978 gevestigd aan de Waagpassage in de Gordiaan, was
bij de meeste Lelystedelingen bekend. In 2007 kwam er
een tweede zaak in de Palazzo. Wegens gemeentelijke
renovatieplannen verdween Meerens uit de Gordiaan en
enige tijd later was er de samenvoeging met Enjoy an ac-
tive life. De start van Enjoy & Meerens.
De rijwielverkoop bestaat voor 80% uit elektrische fietsen,
zowel ‘gewone’ e-bikes als elektrische bakfietsen en elek-
trische mountainbikes. Uiteraard kan bij aankoop de fiets
door middel van een proefrit worden uitgeprobeerd.
Bij lang niet iedereen is bekend dat er bij reparatie en on-
derhoud van fietsen een haal- en brengservice is, maar ook
dat als men zelf met de fiets komt er een elektrische leenfiets
kan worden verstrekt.
Naast de verkoop van diverse producten, denk aan regen-
kleding en diverse benodigde fietsmaterialen, is er ook een
fitness lijn, waar apparaten als hometrainers, crosstrainers,
roeitrainers en loopbanden worden verkocht met de bijbe-
horende service van installatie thuis en instructie.
Enjoy & Meerens neemt deel aan beurzen zoals kampeer-
en caravanbeurs en 50+ beurs, met o.a. het door hen
ontwikkelde ‘stop zadelpijn zadel, dat door heel Nederland
wordt geleverd. Van dit zadel zijn 18 soorten, waarvan de
zadels van elkaar verschillen in hardheid en maten, zodat
het zadel persoonlijk kan worden ‘aangemeten.’ Een aan-
rader voor mensen die bij langere tochten zadelpijn ervaren!
Wij, als inwoners van Lelystad, kunnen trots zijn op zo’n
rijwielspeciaalzaak binnen ‘hand (fiets)bereik.’

Bloemschikken met gastdocent Mach-
teld Buitenhuis.
Omdat de belangstelling voor het bloemschikgroepje Lely-
bloem wat afneemt, hebben we besloten om hiervoor weer
terug naar de keukentafel te gaan. Wanneer er weer meer
deelnemers komen en de keukentafel te klein wordt, gaan
we weer naar de Duurzaamheidswinkel.
Een uitdaging in het bloemschikken is heel inspirerend,
daarom hebben we voor komend voorjaar Machteld Buiten-
huis weer uitgenodigd om als gastdocent een bloemschik-
les te verzorgen. De opdracht is nog niet bekend, maar het
zal in ieder geval weer een uitdagende techniek zijn. Zo
gauw het bekend is vermelden we dat in de lelymail. De
weeftechniek die we in november hebben gedaan heeft
gezorgd voor een leerzame avond.
De les wordt gegeven 14 maart om 19.30 uur in de Duur-
zaamheidswinkel, Stadhuisplein 51.
De kosten voor deelname zijn €12,50 voor leden en €17,50
voor niet leden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier
op lelystad.groei.nl



ww
w.

ed
ito

o.
nl

www.editoo.nl
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Voorzitter:
Marion Kamsteeg 0646277455
Penningmeester:
Vacant
Secretaris:
Joke Meijer
Algemene Bestuursleden:
Reny Jonker, Tjoukje Wijnstra en Petra Bergsma
Webmaster:
Petra Bergsma
Lezingen, excursies, workshops:
Marion Kamsteeg
Bloemschikcoördinator:
Reny Jonker 0320-253112
 
Aanmelden: Meld je aan voor de uiterste datum via www.
lelystad.groei.nl en ga naar activiteiten. Kies onder pro-
gramma 2023 de activiteit waarvoor je je wilt opgeven.
Direct na aanmelding krijg je een mail dat je aanmelding
door ons is ontvangen. Zonder tegenbericht gaat de
activiteit door. Bij annulering nemen wij contact met je op.
Betaling: Als er kosten verbonden zijn aan deelname is
je aanmelding pas definitief na ontvangst van je betaling
op IBAN: NL34INGB0670611042 t.n.v. afdeling Lelystad
van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkun-
de onder vermelding van de activiteit waarvoor je je hebt
opgegeven en je voor- en achternaam. Kijk voor de
spelregels omtrent betaling en annulering op de website.
 
Website: www.lelystad.groei.nl 
Emailadres: info@lelystad.groei .nl
Postadres: Kamp27-09
8225EK LELYSTAD
 
 
 

Plant van het seizoen - De
Helleborus

De Helleborus is een prachtige plant. Zeker in de grauwe
wintertijd fleurt deze plant je tuin enorm op.
Je tuin is aan het overwinteren maar de Helleborus plant
bloeit dan juist uitbundig, hoe leuk is dat! Deze winterko-
ningin staat graag beschut in de tuin, op je balkon of terras
en doet het ook heel goed in potten.
Half schaduw is de beste standplaats. Ze verdragen zon,
maar niet te fel en dan mag de grond niet uitdrogen. Plant
haar het liefst in vruchtbare,  goed doorlatende grond.
De Helleborus of nieskruid behoort tot de familie van de
boterbloemachtigen en telt zo’n 20 soorten.
Oorspronkelijk komen ze uit de wouden van Centraal- en
Zuid-Europa en Klein-Azië. In hun natuurlijke omgeving
treffen we ze aan in de Alpen, de Karpaten en de Apennij-
nen.
Helleborus niger is de soort die we het meeste kennen, ook
wel kerstroos genoemd. Deze bloeit van november tot
maart met grote zuiver witte bloemen.
Helleborus oriëntalis geeft gele, roze, donkerpaarse en
soms gespikkelde bloemen en bloeit van januari tot april.
Veel hybridensoorten bieden een uitgebreide kleurenvarië-
teit- van roze tot paars en vaalgeel. De kleur verandert
naargelang de bloemen zich verder ontplooien.
De Helleborus is wel giftig dus na aanraken even je handen
wassen.
Je kan ze eventueel als kamerplant gebruiken en na de
bloei kunnen ze in de tuin worden uitgeplant.
Echt een aanrader deze plant, makkelijk en mooi en ook
heel leuk om de komende tijd in een kerststukje te verwer-
ken.
Je kan zelfs de bloem in een ondiepe waterschaal als
drijfplant gebruiken dit geeft ook een aparte beleving.
 
Joke Meijer


