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VAN DE INTERIM VOORZITTER
Zo vroeg in het jaar worden er alweer “Weerrecords gebroken”, gisteren was het in De Bildt de warmste 25
februari sinds de metingen begonnen zijn. Vandaag mat ik in Giessenburg 18 graden Celsius. Ik weet dat het
klimaat over veel langere perioden bekeken wordt maar uit de afgelopen jaren is duidelijk dat er veranderingen
gaande zijn. Het is goed dat veel mensen allemaal een kleine bijdrage leveren aan een duurzamer manier
van leven. De één vervangt tegels door gras of gravel, de ander schaft zonnepanelen aan, weer een ander
scheidt zijn afval, gebruikt minder plastic of koopt in een kringloop winkel. En dan noem ik nog niet eens het
beter isoleren van een huis, het afkoppelen van het gas, of (zeldzaam) rijden met een elektrische auto. Alle-
maal nuttige verminderingen van de belasting die we de aarde opleggen. Laten we allemaal ons steentje
bijdragen!
 
Overigens geniet ik wel van zo’n vroeg voorjaar, er komt door de bloembollen nu al kleur in de tuin, knoppen
worden dik, veel bomen lopen al uit. Alleen door de nachtvorst sjouw ik wel veel planten uit de kas elke avond
weer naar binnen. Elk voordeel heeft zijn nadeel! Inmiddels ben ik al weer bij de zaadhandel geweest en
probeer al weer tafelruimte te maken voor het zaaien in de kas. Elk jaar vraag ik mijzelf weer af “zal ik dit jaar
wel zelf zaaien?”. Maar ook elk jaar besluit ik het stoppen nog maar een jaar uit te stellen. Het plezier van het
ontkiemende zaad, het krijgen van planten van het zelf geoogste of gekochte zaad, de verwachting van de
kleurenpracht, het is verslavend. Of om het in plantentermen te zeggen: “er is geen kruid tegen gewassen”.
Misschien is het u al eerder overkomen dat je op tuingebied een stapje terug moest doen. Misschien overkomt
het u nog lang niet. In elk geval vind ik het een troost dat ik ook geniet van tuinen van anderen. De open
tuinen dagen, een tuinreis, een tuinfietstocht etc. vind ik een genoeglijke ervaring. Ik zie ook uit naar Garde-
nista, heeft u daar al van gehoord?
 
Aankomende 15 tot 19 mei heeft onze landelijke vereniging KMTP Groei en Bloei, een nieuwe tuinmanifes-
tatie voor ons in petto. Gardenista, te houden bij kasteel Ophemert. Het belooft een prachtige gelegenheid
om te genieten van een in Nederland, buiten de Floriades,  unieke groenervaring. Wij hebben het geluk dat
Ophemert niet ver weg is en via de A 15 goed bereikbaar is. Mocht u niet zelf kunnen gaan en graag willen
dat onze afdeling een bezoek organiseert stuurt u dan een mailtje aan onze afdelingssecretaris, info@alblas-
serwaard.groei.nl  Ik wens ons allemaal een prachtige lente! Aan het eind ook nog even enkele afdelingsza-
ken.
 
Helaas is het ook de ledenvergadering van 21 februari weer niet gelukt een definitieve voorzitter te vinden.
Gelukkig kon wel Martin Romeijn, sinds vorig jaar vrijwilliger in het bestuur, met algemene stemmen tot lid
gekozen worden. Hij zal nu officieel het secretariaat voortzetten. Dank Martin!! Het verslag leest u verderop
in dit blad.
 
Als bestuur hopen wij u bij de lezingen, de planten- en stekkenruilbeurs, de workshops of de bloemschik
activiteiten te zien.
 
Een hartelijke groet
Aart Bogerd, voorzitter ad interim.
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HELPENDE HANDEN
Ook in 2019 willen we weer graag ons laten zien op markten en
braderieén, daar verkopen we de stekjes die we van Florensis
krijgen, en de bloemstukjes die een dag van tevoren gemaakt zijn,
maar dit kan alleen als u ons wilt helpen, hetzij met bloemstukjes
maken, wat heel gezellig is met elkaar, of een gedeelte van de dag
in de kraam te staan om deze bloemstukjes en plantjes te verkopen.
Onderstaande gaat alleen door met voldoende vrijwilligers.
 
Ik voeg hier alvast een lijstje bij met datums:
23 maart Intratuin, Tegel eruit, plant erin 
13 april streekmarkt bij De koperen knop Hardinxveld-Giessendam
10 mei braderie bij De zes molens Hoornaar
11 mei braderie Bleskensgraaf
1 juni Streekparade Hoornaar
13 juli Dag van de Heerlijkheid Papendrecht

OPROEP: WIE VIND HET LEUK OM ZIJN TUIN OPEN
TE STELLEN EN TE LATEN BEZICHTIGEN!
 
Heeft u een leuke tuin, hoeft niet groot te zijn, en vind u het leuk om
uw passie voor tuinieren te delen met andere tuinliefhebbers, geef
u dan op om op zaterdag 16 juni uw tuin open te stellen op de open
tuinendag. 
 
Opgeven kan tot 15 mei. 

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

           8 tot en met 16 juni

          Zaterdag 23 maart
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Lezing: Inspirerende Tuinideeën, van stadstuin en kwe-
kerij 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 4 april                                                                 
Locatie: "De Lockhorst" Sportlaan 1, 3364 AT, Sliedrecht                       
Aanvang: 20.00 uur, Leden gratis, niet leden € 2,50
 

PROEVERIJ-MARKT 13 APRIL
Bij  Museum de Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam is er zaterdag
13 april een proeverij-markt.
 
Daar kunnen we genieten van alles wat lekker is. Een gezellige markt in
en om het museum, waar veel uit de streek te proeven en te koop is.
 
Wij staan daar ook als afgevaardigden van Groei en Bloei en hopen daar
weer de mooie bloemstukjes te verkopen die we de dag daarvoor gaan
maken met elkaar. 
Kunt U niet meehelpen kom ons dan zeker opzoeken.
 
Zet de datum in uw agenda, en wilt U wel meehelpen de vrijdag, of
de zaterdag tijdens de markt kunt U zich opgeven bij Alie Stout,
e-mail: aliestout@kpnplanet.nl of tel. 0184-612224.
 
 
 

KOFFERBAKRUILBEURS
Op  dinsdagavond 7 mei is er
weer een kofferbakruilbeurs.
Alles wat met tuinieren of bloem-
schikken te maken heeft, mag hier
worden geruild of weg gegeven, dit
gebeurt met gesloten beurs, er
mag geen handel worden bedre-
ven.
Stekjes graag voorzien van een
kaartje met indien mogelijk de
naam van de plant of bekende ge-
gevens (kleur, bloeimaanden,
hoogte etc.)
Aanvang 18.30 uur, en er mag pas
worden geruild, zodra het bestuur
hier het startsein voor  geeft, voor-
af mogen spullen wel al uitgeladen
worden en bekeken.
Koffie/thee zijn gratis, maar een
vrijwillige bijdrage voor de vereni-
gingskas wordt op prijs gesteld.
Ook als u niets heeft te ruilen bent
u welkom, graag tot 7 mei 2019!
 
Locatie: parkeerterrein van Es
glas en verf, Sportlaan 351 in
Sliedrecht
Aanvang: 18.30 uur. 
Leden gratis; niet leden € 2,50
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WORKSHOP HANGING
BASKET
Op 9 mei aanstaande  organiseren
we een workshop hanging basket 
maken. 
 
Deze zal worden gegeven in De
Ducdalf aan de Scheldestraat 1  te
Hardinxveld-Giessendam.
 
We beginnen om 20.00 uur en de
kosten zijn € 20,00 voor leden, en
€ 25,00 voor niet leden.
 
Opgeven kunt U tot 1 mei, bij Alie
Stout e-mail: aliestout@kpnplanet.
nl of tel. 0184-612224.
 

BRADERIE BLESKENSGRAAF ZATERDAG 11 MEI
Vorig jaar stonden we voor het eerst op de Braderie in Bleskensgraaf.
Wat was het daar gezellig!
 
Dus ook dit jaar willen we daar weer staan.
 
De vrijdag ervoor gaan we met een aantal bloemschiksters bloemstukjes
maken om te verkopen. En van Florensis hopen we weer de jaarlijkse
sponsoring van stekjes te krijgen.
 
We gaan ook proberen om in een aparte kraam het kinderbloemschikken
te organiseren. Dat moet storm lopen, want het is de zaterdag voor
Moederdag. Kinderen kunnen dan voor een klein bedrag zelf een
bloemstukje maken. Succes verzekerd bij alle moeders.
 
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 11 mei a.s. Braderie Bleskens-
graaf.

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. P. Koedood Ridderkerk
Mevr. R. de Graaf Giessenburg
Mevr. J.M. den Adel Molenaarsgraaf
Mevr. L. Ghantous-Verhaar Nieuw-Lekkerland

EXCURSIE NATUURGE-
BIED "DE KOOI"
STREEFKERK
Op woensdagmiddag 12 juni willen
we een bezoek brengen aan het
natuurgebied "De Kooi" in Streef-
kerk, dit is bij de Fam. van de
Graaf. 
 
We gaan hier op eigen gelegenheid
naar toe, maar wilt u meerijden,
geef het dan aan ons door, dan
zorgen wij dat u met iemand mee
kunt rijden.
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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

"CROCUS" 50 JAAR
Onze bloemschikclub bestaat dit
jaar 50 jaar.

 TERUGBLIK ALV AFD. ALBLASSERWAARD, EN
EEN FOTOPRESENTATIE VAN VIER LEDEN-
TUINEN
Ledenvergadering d.d. 21 febr. 2019 in de Lockhorst te Sliedrecht.
 
Na de opening door interim voorzitter Aart Bogerd met enkele medede-
lingen over de structuurveranderingen die de landelijke vereniging tot
stand wil brengen, starten we met de in ons eigen kwartaalblad opgeno-
men agenda.
 
Het verslag van de ledenvergadering van 15 februari 2018 (dank Teuny
Bakker) en het door Alie Stout gemaakte jaarverslag over 2018 vinden
de goedkeuring van de leden. Ook het financieel verslag gepresenteerd
door penningmeester Bapke Adriaanse, wordt met een goedkeurende
verklaring van de kascommissie vastgesteld. De penningmeester be-
dankt de Rabo bank voor een gift, onze adverteerders voor hun steun,
de voorzitter memoreert ook de steun die we altijd krijgen van Florensis
en de Stichting Kaai in Sliedrecht.
 
De kascommissie bestaande uit dhr A. Hoogeveen en H. Colenbrander
krijgt een attentie voor het werk. dhr. H. Colenbrander blijft aan en wordt
versterkt met het reservelid mevr. A. den Breejen. Als nieuw reservelid
stelt zich beschikbaar dhr. B. den Hoed. 
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AFSCHEID MIRIAM VAN HEEST EN
Na vele jaren trouwe dienst aan Groei en Bloei, zowel voor onze afdeling
als als lid in Gorinchem neemt Miriam van Heest afscheid. Zij zat toen
voorzitter Aart Bogerd zijn eerste vergadering ergens rond 1995 van onze
afdeling bijwoonde al in het bestuur en toen ze na in Asperen gewoond
te hebbe weer terugkeerde in ons gebied, was ze bereid opnieuw be-
stuurslid te worden. Ook hielp ze vaak bij verenigingsactiviteiten en zelfs
bij haar afscheid nu blijft ze bereid deze hulp te blijven geven. Miriam
wordt met een passend cadeau geëerd.
 
 
 
 
 

 
 
Helaas zijn er geen kandidaten beschikbaar of voorgedragen voor het voorzitterschap. Algemeen lidmaatschap
van het bestuur noch als webmaster of commissielid. De voorzitter doet nogmaals een oproep en wijst er op
dat de huidige leden van het bestuur hun best doen maar het voortbestaan van de vereniging bij gebrek aan
bestuursleden zomaar in het gedrang kan komen. Ook  lijden de activiteiten er onder omdat het huidige bestuur
onderbemensd is en soms activiteiten aan de afdeling voorbij moet laten gaan.
 
In de rondvraag biedt mevr. Hoogeveen nog een aantal lege hanging baskets aan. De suggestie volgt om ze
op te maken met Florensis planten en zo weer een bijdrage te leveren aan de verenigingskas. Dank!

Na de pauze en de wisseling van beamer krijgen we een mooie presen-
tatie van foto’s die Saskia van de Berg, Miriam van Heest en Bapke
Adriaanse maakten in hun eigen tuin. Prachtig om te zien hoe verschillend
maar steeds hoe mooi tuinen kunnen zijn. Soms springt de ligging er uit,
soms de schitterende planten of de bijzondere wijze waarop een tuin tot
stand gekomen is. Altijd weer blijkt hoe de passie van de eigenaren
weerspiegeld wordt in het resultaat. Een vriend van de familie Hoogeveen
maakt al lang elk jaar een foto DVD over hun tuin. Eén daarvan met drie
filmpjes laten zij zien. Een prachtige Albizia Julibrissin steelt de show.
Aanvankelijk bijna doodgegaan is het nu een prachtige boom. In de
andere filmpjes zien we de mooi aan het water gelegen tuin. De voorzit-
ter sluit af met een korte introductie van zijn tuin en kas. Hij zegt na
enkele minuten toe bij gelegenheid zijn hele presentatie te zullen tonen.
 
Gezien de tijd sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan
alle leden die bijdragen aan Groei en Bloei Alblasserwaard!

 HULDIGEN KEES VAN
DER ESCH 25 JAAR LID
De voorzitter betuigd zijn dank aan
alle vrijwilligers die altijd weer be-
reid zijn te helpen. Eén daarvan is
Kees van der Esch. Kees wordt
naar voren gehaald omdat hij vijf-
entwintig jaar lid is van Groei en
Bloei! Ook hij werft bijna elk jaar de
leden die meedoen aan de open
tuinen, haalt planten van Florensis
op voor de sponsor plantverkoop
en is nooit te beroerd even bij te
springen.  Met applaus danken en
eren we Kees voor zijn jubileum.

Vanwege de al langer openstaande vacature van secretaris heeft het
bestuur vorig jaar dhr. Martin Romeyn bereid gevonden ons als vrijwilli-
ger te ondersteunen. Met dank voor wat hij al gedaan heeft draagt het
bestuur hem formeel voor als secretaris. Hij wordt met algemene
stemmen gekozen! Martin veel dank voor het afgelopen jaar en succes
met de formele rol als secretaris.
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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 mei 2019

PROGRAMMA 2019
PROGRAMMA ALBLASSERWAARD
 
4 april Lezing: Inspirerende
tuinideeën
 
7 mei Kofferbakruilbeurs
 
9 mei Workshop Hanging basket
 
8 t/m 16 juni Landelijke open
tuinenweek
12 juni excursie "De Kooi"
Streefkerk
15 juni Open tuinendag 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
 
25 februari Lezing: Wat eet er van
mijn plant
 
13 april  Planten, zaden en
stekjesruilbeurs
 
29 april Lezing: Vlinders en libellen
 
15 juni Open tuinen afd. Gorinchem
 
6 juli Tuinenreis
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