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VAN DE VOORZITTER
Van harte gefeliciteerd allemaal, dit jaar bestaat onze afdeling “Crocus” 50 jaar, ja vijftig !!  jaar. Weliswaar
had “Crocus” ooit een grotere omvang, maar nog steeds heeft men een belangrijke rol voor meer dan zestig
bloemschiksters. Ik zie en geniet elke maand weer van de prachtige bloemstukken die onder de instructie en
begeleiding van Marcel en Ria tot stand gekomen zijn. Dank ook aan de bestuursleden die het hele jaar door
de voortgang bewaken en de communicatie naar de leden verzorgen!
 
Voor de leden die voornamelijk lid zijn wegens hun tuinliefde en genieten van het blad en de informatie, roep
ik graag de lezingen en de recente tuinruilbeurs in herinnering. Goede informatie, mooie voorbeelden en het
delen van planten, stekken en zaaigoed is een prachtige kans voor leden van Groei en Bloei in de Alblasser-
waard. De workshops, recent over het maken van hanging baskets, blijken steeds in een behoefte te voorzien.
Misschien bent u ook naar de Gardenista, tuinmanifestatie in Ophemert geweest? Ik vond het een groot
succes.
 
Ook dit jaar weer had onze afdeling weer perkplanten gesponsord gekregen. Een groot en bescheiden bedrijf
in onze regio schenkt ons planten in plugjesvorm. Klein, makkelijk te poten en verkopen. We gebruikten ze
bij het maken van de baskets en verkochten ze bij de ruilbeurs, op de braderie in Bleskensgraaf en bij “Crocus”.
Mooie bijdrage voor onze overige activiteiten. Op de Braderie in Bleskensgraaf kwamen de “Crocus” en
tuinactiviteiten samen. Niet alleen hadden bloemschiksters en liefhebbers hanging baskets en bloemstukjes
gemaakt maar op de braderie was er voor kinderen ook de mogelijkheid om zelf een bloemstukje te maken.
 
Voor de komende maanden is er de Nationale tuinweek van 8 tot 16 juni. Op zaterdag 15 juni stellen veel
leden weer hun tuin open.
 
Ik wens u een mooie tuintijd en veel goed weer!
 
Aart Bogerd, voorzitter ad interim.
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DEELNEMERS OPEN TUINEN
1   Fam. Grooteman         Boezem 2                    2959 AE Streefkerk
 
2   Fam. van de Berg        Dorpsstraat 28            2959 AG Streefkerk
 
3   Fam. de Graaf             Schippersweg 6           2965 AV Nieuwpoort
 
4   Fam. Stout                  Graafdijk-oost 11         2973 XA Molenaargraaf   tot 15.00 uur
 
5   Hr. van der Esch         Abbekesdoel 38           2971 VB Bleskensgraaf   tot 15.00 uur
 
6   Fam. Hoogeveen        Kloevelaan 49              3381 LG Giessenburg

ZATERDAG 15 JUNI OPEN TUINENDAG
Er zijn weer een aantal mensen die hun tuin openstellen voor u, u bent op zaterdag 15 juni van harte welkom
bij onderstaande adressen.
 
De tuinen zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 
Bij de hr. van der Esch en Fam. Stout tot 15.00 uur.
 
We hopen op een zonnige en gezellige dag.

WELKOM NIEUWE LEDEN
Hr. F. van Genderen Bleskensgraaf
Hr. C.P. Kok Dordrecht
Mevr. A.T.M. van der Kuijlen Sliedrecht
Mevr. P.A. Mostert Sliedrecht
Mevr. J. de Zwart Alblasserdam
Hr. N. Klomp Hardinxveld-Giessendam
Hr. G.S. van der Rhee Alblasserdam
Mevr. G. Boer Nieuwpoort
Hr. M. Romeijn Sliedrecht
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LEZING: DE MAGIE VAN TUINIEREN
De lezing is een uitnodiging om door een andere bril naar tuinen en
tuinieren te kijken. Een bril die niet alleen aandacht geeft aan verschil-
lende tuinen in binnen- en buitenland, en prachtige bloemen en planten.
Het laat je ook stilstaan bij vormgeving, sfeer, creativiteit en een filoso-
fische benadering.
 
De tuin en het tuinieren als spiegel voor je leven.
 
Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Wat je hoort en ziet
tijdens de lezing zal je vast ideeën brengen die je in je eigen tuin kan
toepassen. Dat is het mooie van tuinieren. Er is meer mogelijk dan je op
voorhand zou denken. Dynamiek is een constante factor van verandering
in de tuin. Daardoor is er altijd iets dat je kan doen zodat je nog meer
van je eigen tuin kan genieten.
 
Genieten van tuinieren in het hier en nu. Genieten is het doel. Tuinieren
is het middel.
 
Het is een lezing met momenten voor actieve deelname door de aanwe-
zigen.
 
Wim Paul van der Ploeg.

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

EXCURSIE "DE KOOI" 
Woensdag 12 juni gaan we naar
het natuurgebieddekooi in Streef-
kerk met eigen vervoer. 
 
We willen daar om 14.30 verzame-
len, we gaan er een gezellige mid-
dag van maken.
                         
Dus geef je op bij Alie Stout en wie
vervoer nodig heeft, dit graag even
doorgeven, dan gaan we dat rege-
len.

Natuurgebied "DE KOOI" ligt in Streefkerk aan de tiendweg tussen de
veerweg en de halfweg,
Deze weg is verboden voor auto's .
Bezoekers parkeren hun voertuig aan de halfweg in de berm en
maken dan een heerlijke wandeling van 800 meter naar het oosten.
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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

TERUGBLIK TEGEL ERUIT- PLANT ERIN
23 maart bij Intratuin Sliedrecht
 
In tegenstelling tot de vorige keer een doorslaand succes.
Mede doordat een aantal enthousiastelingen op FaceBook
aan het linken zijn geweest was de opkomst boven verwachting!
 
De mensen stonden te dringen om hun tegel of een ander stuk steen
in te kunnen leveren.  Uiteindelijk hadden we twee pallets vol.
 
De deze keer uitstekende ondersteuning van Intratuin, die op tijd
voor afvoer van het puin en voor aanvoer van nieuwe plantjes zorgde,
werd het een geslaagde actiedag.
 
Martin Romeijn.
 

TERUGBLIK LEZING 4 APRIL
Deze verliep helaas anders dan was gepland.
Door autoproblemen kon Hans Clauzing niet tijdig meer in Sliedrecht
aanwezig zijn.
 
Maar Groei & Bloei zou Groei & Bloei niet zijn, wanneer er niet een plan
“B” klaar zou liggen.
 
Dit plan was in de hoedanigheid van Aart Bogerd, die mede aan de hand
van prachtige foto’s over zijn botanische reis naar Iran vertelde.
 
Hoewel het ontbrak aan inspirerende tuinideeën werd het toch een
interessante en leerzame avond, waarin naar voren kwam hoeveel
van de aanwezigen toch iets van uitheemse planten afwisten.
 
Martin Romeijn.
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TERUGBLIK
PROEVERIJMARKT
Op 13 april zijn we weer actief ge-
weest  met bloemschikken en dat
alles om de kas van Groei en Bloei
te spekken. En dat is weer goed
gelukt. We hebben zo’n 45 bloem-
stukken verkocht op de Proeverijen
markt bij de Koperen Knop in Har-
dinxveld.
 
De dag daarvoor hebben we met
een aantal Crocusleden de stukken
gemaakt wat weer heel gezellig
was met elkaar.  Het was een erg 
koude dag maar we hadden een
super mooi plekje toegewezen ge-
kregen. Iedereen moest langs ons
heen. De verzorging van de inwen-
dige mens was ook heel erg goed.
Kortom we gaan graag weer terug
naar die locatie.
 
Ook hebben er weer nieuwe leden
zich aangemeld. En daar doen we
het ook voor.
 
Fijn om op deze manier ons te
kunnen  presenteren.
 
Teuny Bakker.

TERUGBLIK RUILBEURS PLANTEN, ZADEN EN
STEKKEN
Op dinsdag 7 mei vond onze voorjaars-ruilbeurs weer plaats. De gastvrije
locatie van Van Es verf en glashandel in Sliedrecht was weer snel gevuld.
De meesten arriveerden met auto’s vol planten en alles wat verder in en
voor de tuin te gebruiken is. Ook waren er dit jaar weer plantjes van een
grote maar bescheiden kweker. Met deze plantplugjes sponsort Floren-
sis onze afdeling. Een mooie aanvulling voor de verenigings-kas.
 
Om half zeven, eigenlijk enkele minuten later gaf ondergetekende het
startsein voor de ruilbeurs. Iedereen zocht naar de planten of stekken
die hij of zij op eigen balkon of in de tuin goed kan gebruiken. De instruc-
tie is altijd: Wat op de grond staat kan gekozen worden, wat in of achter
de auto’s staat is al van eigenaar gewisseld, afblijven dus.
Door het mooie weer, de goede sfeer, was het weer een gezellige bij-
eenkomst. Natuurlijk wordt er direct na het begin geconcentreerd gezocht
naar wat van ieders gading is. Maar als er al eens twee personen het-
zelfde plantje willen wordt het de ander ook gauw gegund.. Want we
noemen het ruilbeurs maar er wordt nooit 1:1 geruild. De ” meebrengers”
zetten hun spullen neer voor iedereen die wat nemen wil. De “halers”
mogen ongeacht wat ze mee gebracht hebben, nemen van het aanbod.
Wat na ca. een half uur nog over is wordt weer keurig meegenomen door
degenen die het meebrachten.
 
En…. dat is nooit veel.
 
Misschien is terug nemen voor het laatst. Want  er is een nieuw initiatief
(van Arjan Korteland) om in Papendrecht een permanente ruilbeurs o.a.
bij de Heerlijkheid, op te zetten. Die zal veel kunnen gebruiken.
De verkoop van de plantplugjes leverde deze avond al € 50 op. ( in
Bleskensgraaf bij de braderie een paar dagen later ca. € 500 bruto.)
Op deze prachtige avond had Corrie Buizert weer voor koffie en thee
gezorgd, het werd dus een gezellige ontmoeting. Dank dus Corrie!  voor
de verzorging.
Tegen achten was er niets meer te merken van de ruilbeurs. We
wachten nu op de volgende die op 23 september weer om half zeven
gehouden zal worden.
 
Aart Bogerd.
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TERUGBLIK BRADERIE BLESKENSGRAAF 
Ook nu waren we weer aanwezig.
Echter deze keer met twéé kramen, één voor de verkoop van bloemstuk-
jes en stekjes en één voor kinderbloemschikken.  
 
Zoals gebruikelijk kregen we de stekjes gesponsord door Florensis,
waarvoor we hen natuurlijk erg dankbaar zijn.
De bloemstukjes en hanging baskets waren daags ervoor door een
aantal enthousiaste bloemschiksters bij Bapke thuis in elkaar geknutseld.
Voor het bloemschikken hadden we een aantal bossen rozen ingekocht.
 
Hoewel de weersvoorspellingen niet “roos”kleurig waren, werd het een
zonnige dag.
Vrijwel alle bloemstukjes zijn verkocht en ook een groot deel van de
stekjes.
Hoewel er best wel wat belangstelling voor het kinderbloemschikken was,
en ook voldoende ondersteuning door onze vrijwilligers, bleek het voor
een aantal kinderen toch een brug te ver.

Omdat de hanging baskets niet volgroeid waren, trokken deze helaas te
weinig aandacht.
 
Niettemin een geslaagde dag om met veel plezier op terug te kijken,
en niet te vergeten, mede door de inzet van onze onvermoeibare vrijwil-
ligers.
 
Martin Romeijn.

TERUGBLIK WORKSHOP HANGING BASKET
Op de Kofferbakruilbeurs hoorde ik dat er maar weinig mensen hadden
aangemeld, alsnog op gegeven.
Zo, dus 9 mei in de Ducdalf in Hardinxveld-Giessendam.
Een klein groepje dames met groene vingers, (en leuk, ook een man
erbij), gingen we aan het werk.
Basket gevuld met aarde en wat meststof, daarna 2 groene hangplantjes
als basis erin.
Verder naar eigen smaak, aanvullen met kleine stekplantjes zoals petu-
nia en vlijtigliesje en bacopa.
Heel veel verschillende soorten en kleuren.
Iedereen was fanatiek bezig om het tot een mooi geheel te maken.
Was een gezellige avond, ook nog tijd om even bij te praten onder genot
van kopje koffie.
Nu maar groeien en heel mooi bloeien, en er maar lang van te mogen
genieten.
 
Heel leuke workshop!
Kijk alweer uit naar de volgende…     herfst vogeltaartje !!
Hoop voor de organisatie….dan op een grotere opkomst.
 
Matty Spruijt
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Indien onbestelbaar retour: Peulenlaan 65, 3371 XH Hardinxveld-Giessendam

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 augustus 2019

PROGRAMMA 2019
 
PROGRAMMA ALBLASSERWAARD
 
12 juni excursie "De Kooi"
Streefkerk
 
8 t/m 16 juni Landelijke open
tuinenweek
15 juni open tuinen afd. Alblasserwaard
 
12 september Lezing: De magie
van tuinieren
 
23 september Kofferbakruilbeurs
 
24 oktober Workshop Vogeltaartje
 
7 november Lezing: De tuin alle
seizoenen
 
12 december Kerstworkshop
 
 
PROGRAMMA GORINCHEM
 
15 juni Open tuinen afd. Gorinchem
 
6 juli Tuinenreis
 
24 augustus fietstocht
 
23 september Lezing: Biologisch is
best logisch
 
5 oktober Zaden- en stekjesruilbeurs
 
28 oktober Lezing: Alblasserwaard
nu
 
25 november Lezing: Planten met
een imagoprobleem
 

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 
 
Els Chrispijn
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