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VAN DE VOORZITTER
Bloemen houden van mensen, het was ooit een reclame-term.  De tekst kan niet waar zijn, welke bloem kan
dat gezegd hebben?. Ook het omgekeerde is waarschijnlijk maar half waar: Mensen houden van bloemen.
Anders zouden we veel meer leden hebben of zou er geen Groei en Bloei hoeven te zijn, immers niks nieuws
te vertellen als iedereen hetzelfde vindt. Ik ben dus blij dat u als lezer en lid bij ons hoort. Daarom hebben we
voor komend jaar weer een leuk programma gemaakt.
 
Uiteraard gaan we met Crocus op dezelfde voet door, we hebben nog steeds voldoende leden om met twee
instructeurs en twee zalen verder te gaan. Dit jaar houden we op zaterdag 28 maart de Tegel eruit, plant erin
dag. Opnieuw stelt Intratuin planten beschikbaar. Wel moeten we de spelregels, zo is tussen Intratuin en
Landelijk Groei en Bloei afgesproken, iets strenger bewaken. Minstens een 30 bij 30 tegel en opletten dat per
huishouden maar één tegel wordt ingeleverd en men dus niet drie keer opnieuw komt.
 
Er komt in mei weer een Gardenista in Ophemert, de nationale Tuinweek blijft in juni en de Open tuinen
worden in meerdere seizoenen gehouden. Dit gaan we samen met Gorcum doen. Het is afgeleid van de
Noordelijke provincies die een Tuinencarroussel organiseren, wij willen in februari, in juni, in juli en september
tuinen open stellen. Bij deze vragen wij jullie of je tuinen wilt melden bij het bestuur. Als er mensen zijn die
bijvoorbeeld een bloembollentuin willen laten zien eind maart dan horen wij het ook graag.
 
Onze website is vernieuwd. We hebben echter al langer niemand die de website wil bijhouden. Is er iemand
van de leden of een vriend of familielid die dit voor ons wil doen? Instructie en evt. opleiding kan door ons
betaald worden.
 
Uiteraard blijven we vragen om versterking van het bestuur of deelname aan werkgroepen (als bestuurslid je
niet past). Ook de webmaster (dure term voor het bijhouden van website en digitale nieuwsbrief resp. facebook
pagina) kan lid zijn van het bestuur maar is geen verplichting.
 
Ik wens u een tuinvriendelijke                                                                                                                             
winter en een mooi tuinseizoen.
 
Een hartelijke groet,
 
Aart Bogerd, voorzitter ad interim.
 

DE ECHTE KERST.
Als het kerst is,
doen we de lichtjes aan.
als het Kerst is denken we aan,
dat Jezus Christus geboren is!
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen iedereen mooie kerst-
dagen en een voorspoedig en ge-
zond 2020 toe.

Wie wil zitting nemen in de LEDENRAAD van Groei &
Bloei?
Per 2020 wordt voor de landelijke vereniging een ledenraad in het
leven geroepen. Het rayon Zuid Holland Zuid, waarvan onze afde-

ling deel uitmaakt, mag hiervoor twee kandidaten voorstellen. 
 
Als lid van de LEDENRAAD krijg je naast een blik in de bestuurlijke
keuken ook de mogelijkheid om voor de groenliefhebbers van onze
vereniging invloed uit te oefenen op het beleid en activiteiten van Groei
en Bloei landelijk.
 
Nieuwsgierig geworden en wil je je kandidaat stellen voor deze functie, -
voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Aart
Bogerd.
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WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. E.M.D. Fontijn Hardinxveld-Giessendam
Mevr. T.J. Huisman Hardinxveld-Giessendam
Mevr. H. Bezemer Sliedrecht
Mevr. G. Koorevaar Wijngaarden
Hr. P. Mastenbroek Giessenburg
Mevr. C.H.E. de Groot-den Ouden Groot-Ammers
Mevr. L.P. Elbers Streefkerk

LEZING: INTERNATIONALE TUINEN
 
Tuinliefhebbers vindt je in heel veel landen. Soms hebben mensen
vermaarde tuinen nagelaten. Ik kan het nooit laten om bij een bezoek
aan een buitenland een mooie tuin op te zoeken en daar een poos rond
te dwalen en te fotograferen. Aan veel tuinen heb ik mooie herinneringen
en ik houd er vaak mooie foto’s aan over. Op de ledenvergadering wil ik
ter inspiratie voor het nieuwe tuinseizoen een selectie daarvan laten zien.
De tuinen van Yves Saint Laurant in Marakesh, de Generalife tuinen van
het Alhambra in Grenada, Andalusië, een aantal tuinen uit Frankrijk en
Engeland, de Eram Gardens in Shiraz, Butchart Gardens op  Vancouver-
Island, een orchideëntuin in Kuala Lumpur, Maleisië en afhankelijk van
de tijd wellicht nog enkele andere.
 
Ik weet zeker dat ik u verrassen ga.

UITNODIGING ALV EN LEZING
Algemene Ledenvergadering KMTP Groei en Bloei afd. Alblasserwaard
13 februari 2020 in De Lockhorst. Aanvang 20.00 uur.
 
AGENDA
1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
2.  Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2019
3.  Jaarverslag 2019 secretaris Groei & Bloei en Crocus
4.  Verslag penningmeester 2019 en begroting 2020 Groei & Bloei en
Crocus
5.  Verslag kascontrolecommissie
6.  Benoeming kascontrolecommissie 2020
7.  Vaststelling Jaarprogramma 2020 w.o. samenwerking met Groei en
Bloei Gorinchem voor    nieuwe opzet open tuinen.
8.  Bestuursmededelingen
     -Bestuur Groei & Bloei en Crocus valt onder één bestuur, gevormd
door:
      Aart Bogerd, voorzitter (ad interim)
      Martin Romeijn, secretaris
      Bapke Adriaanse, penningmeester
      Alie Stout, ledenadministratie en redactie
     Teuny Bakker, bestuurslid
    -Het bestuur zoekt versterking, er zijn vacatures voor voorzitter,
webmaster en
     bestuursleden, kandidaatstellingen graag vooraf maar zijn mogelijk
tot de
     behandeling van dit punt.
    -Ook leden die commissies willen vormen of voor hand- en spandien-
sten beschikbaar zijn 
     kunnen zich melden.
    -Ledenverloop
 9.  Indien mogelijk, verkiezing
      van voorzitter, webmaster
      en/of lid voor het bestuur.
10.  Huldigen jubilarissen
11. Rondvraag
12. Pauze ca. 20.45 uur
 
Na de pauze: Lezing 
Internationale Tuinen,   
Meer en minder bekende 
tuinen in het buitenland.
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LEZING: INSPIRERENDE TUINIDEEËN
Van stadstuin en kwekerij tot landelijke tuin door Hans Clauzing
 
Na aanleiding van het verschijnen van mijn tuinboek in maart 2015,
“Inspirerende Tuinideeën, van stadstuin en kwekerij tot landelijke tuin”,
heb ik deze lezing samengesteld.
Verschillende tuinen, van groot tot klein en van stads- tot landelijke
passeren de revue.
Planten uit de tuinen noem ik met naam en toenaam en ook een toelich-
ting op het ontstaan en bijzondere anekdotes sla ik niet over.
Voor de fotografen onder de bezoekers van de lezing, vertel ik regelma-
tig hoe een foto tot stand is gekomen.
Zo nu en dan sta ik tijdens de lezing weer even in de schoenen van mijn
oude beroep als biologieleraar en geef ik uitleg over botanische bijzon-
derheden die ik in tuinen ben tegengekomen.
Kortom een zeer gevarieerde lezing met voor ieder wat wils!
 
Wanneer: donderdag 16 april Locatie: "De Lockhorst" Sportlaan 1, 3364
AT, Sliedrecht
Aanvang: 20.00 uur, Leden gratis, niet leden € 2,50

5-daagse tuinenreis naar Engeland 8-12 juli 2020
In het jubileumjaar gaan we naar Engeland om te genieten van de En-
gelse sfeer en de prachtige tuinen.
We vertrekken vanuit Oud-Beijerland met overtocht per Eurotunnel en
overnachten in het mooi gelegen 4* Tudor Park Marriot Hotel by
Maidstone.
 
Ook brengen we een bezoek aan de Hampton Court Flower Show.  Het
eerbiedwaardige paleis en de al even klassieke tuinen biedt onderdak
aan deze beroemde show.  In tegenstelling tot de Chelsea Flower Show
is hier veel meer ruimte voor de bezoekers.
Verder staan  op het voorlopig programma:  Restoration House,  Mar-
chants,  Losely Park, Goodnestone Park, Great Dixter en Sissinghurst.
Het definitieve programma zal worden vermeld in de eerstvolgende
nieuwsbrief.
 
Prijs 625 euro p.p.  (bij 30 pers,)  toeslag 1 pers.kmr. 120 euro
Dit is excl. alle entrées en lunches.
Aanmelden kan via mail naar  jacqueline.raat.dejager@gmail.com of via
tel. 0186 691603 (b.g.g. 0623 627734)
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OPEN TUINENDAGEN
In 2020 willen we OPEN TUINEN IN ALLE SEIZOENEN organiseren  in
samenwerking met de afdeling Gorinchem.
 
Zo hopen we dit jaar een gevarieerd aanbod te komen en elkaar uitno-
digen om eens te “ gaan gluren bij onze buren”.
 
U kunt zelf bepalen wanneer uw tuin opengesteld wordt. Dus niet zoals
voorheen alleen in het 3e weekend van juni en in één woonplaats, maar
op het moment dat u vindt dat uw tuin op z’n mooist is. 
 
Dat kan al zijn in het vroege voorjaar, als de eerste bloembollen in volle
bloei staan, in het zomerseizoen met de bloei van vele vaste planten of in
het najaar als de najaarsbloemen het mooist zijn. 
 
Het is helemaal aan u om te beslissen wanneer u open tuin wilt hou-
den. Onze ervaring is dat bezoekers op één dag liever meer dan 1 tuin
als aanbod hebben. Dus we stellen de volgende zaterdagen van 10.00
uur tot 17.00 uur voor: 22 februari (vroegbloeiers), 20 juni (open tuinen-
week Groei en Bloei), 11 juli (de rozen zijn dan vaak het mooist) en 19
september (najaar). 
 
We verwachten op deze manier een gespreid aanbod van tuinen te
krijgen. Graag horen we of u wilt meedoen met uw tuin en wanneer u uw
tuin wilt openstellen. Graag uw reactie per e-mail aan Elly Koole, elly.
koole@gmail.com.
 

Bezoek nu onze

volledig vernieuwde showtuin

en showborden!

Vego Papendrecht, 

al ruim 47 jaar uw 

vertrouwde adres voor 

kennis en kwaliteit!

Geopend:

Maandag t/m Vrijdag

van 7:00 tot 17:00 uur

Zaterdag

van 8:30 tot 12:00 uur

www.vegopapendrecht.nl

Verlichting vanuit huis bestellen via

www.vegopapendrecht.nl/webshop.html

Ketelweg 10, 3356 LE  Papendrecht

T: 078-6151236 E: info@vegopapendrecht.nl

TUINENREIS KENT EN SUSSEX INCLUSIEF DE
CHELSEA FLOWER SHOW!
Op initiatief van afdeling Hoeksche Waard en Rotterdam, speciaal voor
leden van Groei&Bloei, rayon Zuid-Holland Zuid.
 
De droom van elke tuinliefhebber: een keer de Chelsea Flower Show
bezoeken.
In overleg met Garden Tours komt er speciaal voor ons een 3-daagse
reis: van donderdag 21 mei t/m zaterdag 23 mei 2020. Vertrek vanaf
Capelse Brug (en eventueel nog een ander handig opstappunt). De bus
gaat via de Eurotunnel. Met onderweg nog prachtige tuinen: op de
heenreis een bezoek aan Sissinghurst Castle Garden en op de 3e dag
Goodnestone Park Gardens. Inclusief hotel, ontbijt, twee diners en
toegang tot de Chelsea Flower Show gaat dit €405,- kosten per persoon.
Toeslag 1 persoonskamer €90,-.
 
Boeking direct bij Garden Tours: https://www.gardentours.nl/vereniging/-
groei-bloei-rotterdam/. Daar vind je ook de uitgebreide info. Doe dat liefst
voor 1 januari, want dan gaan de kaarten voor de Chelsea Flower Show
besteld worden. In maart 2020 hoort u of de reis definitief doorgaat.
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TERUGBLIK
KOFFERBAKRUILBEURS
Het was deze keer goed druk op de
parkeerplaats bij van Es Verf &
Glas!
Naast de vaste kern van onze eigen
leden was er ook een aantal nieuw-
komers, die de gezellige sfeer
onder het genot van een kopje
koffie eens van dichtbij wilden
meemaken.

De meesten hiervan kwamen wel-
iswaar met een lege kofferbak,
maar het uitgangspunt is uiteinde-
lijk, dat al het overtollige groen van
eigenaar wisselt.
 
Dat gebeurde soms zo enthousi-
ast, dat enkelen met meer groen
naar huis gingen dan waarmee ze
waren gekomen.
 
Vrijwel alle plantjes had men van
een naamkaartje voorzien, zodat
de nieuwe eigenaars thuis konden
nazoeken wat de ideale stand-
plaats is voor de nieuwe aanwinst.
Om 20.00 uur was het al aardig
donker geworden en hadden de
laatsten het terrein aangeveegd en
keerden huiswaarts.
 
Wij kijken alweer uit naar de vol-
gende kofferbakruilbeurs die plaats-
vindt op maandag 11 mei 2020 en
aanvangt om 18.30 uur.

Spoorweg 8a
Hardinxveld – Giessendam

0184-616024
www.autobedrijfnederlof.nl

Onderhoud alle merken Reparaties Schade reparatie Taxaties APK keuringen Airco service

Uitlijnen Trekhaken Banden Uitlaten Accu's Verkoop nieuwe auto's Verkoop occasions
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TERUGBLIK VOGELVOEDERTAART MAKEN OP 24
OKTOBER
 
Niet wetende wat ons te wachten staat reizen we af naar Hardinxveld--
Giessendam.
 
Daar aangekomen staat al het materiaal al klaar op de tafels. Het ziet er
nu al leuk uit, zonder dat we iets gedaan hebben. Alles is al perfect
voorbereid en we gaan vol goede moed aan de slag.
 
Na een poosje hebben we even pauze met een heerlijk kopje koffie en
iets lekkers erbij. Daarna gaan we de taart afmaken die bij iedereen
prachtig wordt. Eigenlijk is het zonde om hem aan de vogels te voeren!
 
Bij mij was het na een dag al een slagveld op de tuintafel maar een maand
later zitten er nog steeds vogels te snoepen van de eens zo mooie taart.
Al met al een groot succes!
 
Groetjes Saskia
 

TERUGBLIK LEZING 'DE TUIN IN ALLE SEIZOENEN
 
Deze avond was een goedbezochte en interessante avond.
Onze spreker was Hans van Horssen uit Gorinchem. Hij heeft een eigen
tuinontwerpbureau en plantservice.
 
Hans vertelde aan de hand van zijn zelfgemaakte foto’s alle aspecten
van het aanleggen van een tuin.
We hebben ons verbaasd over de manier waarop je van een basisteke-
ning een prachtige tuin kunt ontwerpen. Het ging met name over het
gebruik van vaste planten in combinatie met siergrassen, de ‘Dutch
Wave’ genoemd. Aan de hand van prachtige beelden zagen we hoe
bijzonder mooi en levendig deze plantstijl kan zijn in alle seizoenen!
 
Hans is ook een getalenteerde fotograaf. Hij toonde ons prachtige foto’s
van het aanleggen van de Vlinderhof in het Maximapark in Vleuten waar
hij, samen met andere vrijwilligers, onder leiding van de ontwerper Piet
Oudolf deze prachtige tuin heeft aangelegd.
Een bezoek aan De Vlinderhof is meer dan de moeite waard.
 
Tijdens de pauze zagen we hoe onze leden en ook niet-leden elkaar
opzochten om hun tuinnieuwtjes met elkaar te delen. Ook daar is zo’n
avond zeer geschikt voor!
 
Bapke Adriaanse
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Indien onbestelbaar retour: Peulenlaan 65, 3371 XH Hardinxveld-Giessendam

AFDELINGSBESTUUR
GROEI EN BLOEI EN
CROCUS
 
 
VOORZITTER
 
Aart Bogerd (interim), Tel: 0184-659057
E-mail: bogerd.aart@gmail.com
 
SECRETARIS 
 
Martin Romeijn, Tel: 0184-410908
E-mail: j.romeyn1@chello.nl
 
PENNINGMEESTER
 
Bapke Adriaanse, Tel: 06-44655878
E-mail: bapke01@kpnmail.nl
 
BESTUURSLID/LEDENADMINISTRA-
TIE +  REDACTIE EN SECRETA-
RIAAT CROCUS
 
Alie Stout, Tel: 0184-612224
E-mail: aliestout@kpnplanet.nl
 
 
BESTUURSLID 
 
Teuny Bakker, Tel: 0184-616028
E-mail: teuny.bakker@hetnet.nl
 
WEBMASTER 
 
VACANT
 
 
 
 

COLOFON
 
LEDENADMINISTRATIE

Alie Stout,Tel: 0184-612224
Peulenlaan 65,3371 XH Hardinxveld-
Giessendam
E-mail: aliestout@kpnplanet.nl
 
WEBSITE 
 
www.alblasserwaard.groei.nl
info@alblasserwaard.groei.nl
 
BANKGEGEVENS
 
NL50RABO0107175037 BIC
RABONL2U
t.n.v. K.M.T.P. Afd Alblasserwaard
 
AFMELDEN "CROCUS"
 
Indien u door omstandigheden
niet aanwezig kunt zijn en niet
voor vervanging kunt zorgen,
dan kunt u dit voor 12.00 uur
melden aan ons bestuurslid Alie
Stout.
 
ADRESWIJZIGINGEN EN
OPZEGGINGEN
 
Groei & Bloei, Postbus 485, 2700
AL Zoetermeer
of per E-mail: leden@groei.nl
 
NIEUWSBRIEF 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt in
maart, juni, september en de-
cember.
 
 
Redactie: Alie Stout
 
 
SLUITINGSDATUM KOPIJ:
21 februari 2020

PROGRAMMA 2020
 
PROGRAMMA ALBLASSERWAARD
 
13 februari ALV + lezing
 
28 maart Tegel eruit, plant erin
 
16 april Lezing: Inspirerende
tuinideeën
 
11 mei Kofferbakruilbeurs
 
28 mei Excursie: Biesbosch
 
13 t/m 21 juni Nationale tuinweek 
                                                       
                                       22-2, 20-6,
11-7, 19-9 Open tuinendagen
 
17 september Lezing
 
22 september Kofferbakruilbeurs
 
13 oktober Workshop
 
19 november Lezing eigen foto's
 
15 december Kerstworkshop
 
 
PROGRAMMA GORINCHEM
 
13 januari Inloopavond
 
27 januari Lezing: Tuinen van de
afgelopen 100 jaar
 
1 februari Mini excursie plantentuin
Esveld
 
24 februari Lezing: Bol- knolgewas-
sen en wortelstokken
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