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VAN DE VOORZITTER
Hoe is uw zomer verlopen? Ik bedoel natuurlijk uw zomer in de tuin?
 
Hoe het bij mij was? Het was vaak droog en winderig, mijn tuin heeft daar behoorlijk onder geleden. Ook heb
ik nog nooit mijn zaai- en stekgoed zolang in de kas gehad. Dan was het te droog, dan te nat, dan te winderig.
Of er werd te veel zon verwacht zodat het zaaigoed zou verbranden…., dahlia’s te laat gepoot, bessen niet
gesnoeid…. Kortom ik lijk wel een boer die altijd wat te klagen heeft over het weer.
 
Uiteraard ligt het gewoon aan mijzelf, Ik wil te veel en plan te slecht. Vorig najaar en winter niet geruimd en
gespit. Dat betekent dat ik te veel grond eerst moet ontginnen voor ik nieuwe planten kan zetten… en dat kost
tijd. Daarom zijn sommige delen van de tuin mooi en andere versierd met te veel onkruid. Wat wel goed lukte
zijn de kuipplanten. Brugmansia’s in wit, créme en rood, fuchsia’s, salvia’s, melati, hedychium (hydechium?),
abutilon, prachtige volle iochroma, lantana’s in geel, oranje en rood en een paar planten waarvan ik de namen
niet eens weet. ( En me de tijd niet gun om het op te zoeken natuurlijk).Uiteraard heb ik altijd tijd voor dingen
die ik leuk vind. Ik bezocht in Granada in juni de tuinen van het Alhambra, prachtige “Moorse” tuinen. Het
geurde heerlijk van de jasmijn die ze myrthe noemden, veel waterpartijen, heerlijke rozen en een mooie
tuinarchitectuur. Met de afdeling Gorcum ging ik mee met enkele mini excursies o.a. naar de Festina Lenthe
tuinen, een tuinreis naar België met bezoeken aan tuinen rond Antwerpen en een tuinfietstocht rond Waalwijk.
Het is maar waar je voorrang aan geeft hé?
 
Onze afdeling heeft voor het nieuwe winterseizoen weer het nodige in petto. Eerst op 12 sept een lezing over
de magie van tuinieren, dan de zaden en stekkenbeurs, dan ……, kortom u leest hierover weer het nodige in
deze nieuwsbrief.
Ik wens u een mooi najaar en veel plezier in uw tuin. En….. ik neem mij voor in het najaar mijn tuin zo te
prepareren dat ik volgend voorjaar mijn zaai- en stekgoed makkelijk en op tijd kan planten…..
 
Een hartelijke groet,
 
Aart Bogerd, voorzitter ad interim.
 

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. G. de Jong Barendrecht
Hr. J.Tazelaar Brandwijk
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KOFFERBAKRUILBEURS
Op maandagavond 23 september
hebben wij weer onze traditionele
kofferbakruilbeurs.
Iedereen die planten over heeft en
wil ruilen, is van harte welkom. Heb
jij niets te ruilen, maar wel interesse
in planten, kom dan ook om te zien
wat andere plantenliefhebbers
voor jou kunnen betekenen.
Het is altijd weer een gezellig sa-
menzijn. Onder het genot van kof-
fie/thee vindt er levendige ruilhan-
del plaats.
 
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: Parkeerterrein Glas & Verf
Van Es, Sportlaan 351, 3364 DK
Sliedrec

RUILTUINEN IN PAPENDRECHT
Mensen die plantjes, bolletjes en stekjes over hebben, hoeven die niet
weg te gooien. Als een plant te groot geworden is, kan die misschien
naar een andere tuin. 
 
Iedereen kan bij Tuin bij De Spil of bij de Heerlijkheid planten inleveren.
Ruilen betekent niet dat je ook iets mee moet nemen, maar het mag wel.
Ophalen mag ook zonder plantjes en stekjes in te leveren.
 
De plantjes kunnen zonder kosten worden meegenomen. Zo wordt het
vervangen van tegels door planten voor iedereen mogelijk. 
 
Brengen? Er komt op de locaties een inleverbak.
Ophalen? Maak een afspraak met één van de vrijwilligers en we geven
de planten mee of we spreken samen af waar en wanneer je de plantjes
kunt ophalen. 
 
We hebben twee adressen:
 
De Tuin van de Spil, Stellingmolen 176, Papendrecht brengen op
dinsdagmiddag van 14:00 - 16:00 of op afspraak
 
Heerlijkheid van Papendrecht, Kerkbuurt 56, 3354 XK Papendrecht,
brengen tijdens openingstijden Landwinkel (dinsdag tot zaterdag)
 
Website:https://puurpapendrecht.nl/groep/ruiltuinen-in-papendrecht .

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

WORKSHOP VOGELVOEDERTAARTJE
We willen op donderdag 24 oktober met jullie een feesttaartje gaan maken
voor de vogels, geef je dus zo snel mogelijk op want vol is vol, je kunt je
opgeven tot 19 oktober bij Alie Stout. Graag per mail: aliestout@kpnpla-
net.nl of telefonisch 0184-612224 of op een van de clubavonden.
 
De kosten  hieraan verbonden zijn voor leden 15 euro en voor niet leden
20 euro. Het juiste bedrag kunt U overmaken op rekeningnummer
NL50RABO0107175037tnv KMTP afd. Alblasserwaard o.v.v. vogelvoe-
dertaart. De avond begint om 20.00 uur.
 
Waar gebouw “De Ducdalf” Scheldestraat 1, Hardinxveld-Giessendam
 

Deze foto's zijn maar een idee,
we weten nog niet precies hoe
het gaat worden.
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LEZING DOOR HANS VAN HORSSEN
DE TUIN IN ALLE SEIZOENEN
Hans van Horssen heeft een eigen tuinontwerpbureau in Gorinchem.
Zijn lezing gaat over het gebruik van vaste planten in combinatie met siergrasssen. Dit is een dynamische
plantstijl en wordt ook wel de ‘Dutch Wave’ genoemd.
Het is een naturalistische plantstijl, geïnspireerd op de natuur.
U zult op deze avond niet alleen tuinen zien, maar ook vele sfeervolle natuurbeelden, waaruit wij onze inspi-
ratie kunnen halen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zal hij foto’s van zijn eigen tuinontwerpen laten zien, een herkenbare stijl die veelal geïnspireerd is op de
‘Dutch Wave’.
Na de pauze krijgt u een kijkje achter de schermen van De Vlinderhof. Deze tuin is ontworpen door Piet Oudolf.
Hij is een internationaal bekende Nederlandse tuinarchitect.
De Vlinderhof ligt in het Maximapark bij Leidsche Rijn aan de westkant van Utrecht.
 
Een groep vrijwilligers heeft in het voorjaar van 2014 de tuin aangelegd aan de hand van het ontwerp van Piet
Oudolf. Deze groep verzorgt ook wekelijks het tuinonderhoud.
Hans van Horssen is vanaf het begin als vrijwilliger betrokken geweest bij de aanleg.
In 2014 heeft hij samen met een oud-collega het bloembollen-plan voor De Vlinderhof gemaakt. Dit plan zal
worden toegelicht en tevens worden er verschillende korte video’s getoond van deze prachtige tuin.
Kortom: een avond met veel sfeervolle beelden van een heel dynamische plantstijl.
 

Naast tuinontwerper is Hans ook
een ervaren tuinfotograaf.
 
Hij heeft inmiddels 4 Internationale
foto-Awards op zijn naam staan en
Hans fotografeert o.a. voor de ‘Piet
Oudolf Collection’
 
Aan de hand van prachtige beelden
laat hij zien hoe bijzonder mooi en
levendig deze plantstijl kan zijn
gedurende alle seizoenen!
 
 

KERSTWORKSHOP
Op donderdag 12 december gaan wij weer een kerstworkshop organi-
seren. Deze keer gaan we wederom bloemschikken in het gebouw "De
Ducdalf" Scheldestraat 1, in Hardinxveld-Giessendam. Dit is al weer voor
de derde keer dat we dit gebouw huren, en omdat het ons goed bevalt.
 
We gaan weer proberen een mooie ondergrond in te kopen en sterke
materialen  zodat het stuk er met de Kerst ook nog mooi bij zal staan.
 
Natuurlijk gaat de avond alleen  door bij voldoende deelname maar dat
is in het verleden nooit een probleem geweest, maar vol is vol, dus als
je graag mee wilt doen, geef je dan tijdig op.
 
De kosten  hieraan verbonden zijn voor leden 25 euro en voor niet leden
30 euro. Het juiste bedrag kunt U overmaken op rekeningnummer
NL50RABO0107175037tnv KMTP afd. Alblasserwaard o.v.v. Kerstwork-
shop. De avond begint om 20.00 uur.
 
Opgeven kan tot en met 5 december bij Alie Stout. Graag per mail:
aliestout@kpnplanet.nl of telefonisch 0184-612224 of op een van de
clubavonden.
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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 EXCURSIE "DE KOOI" STREEFKERK
Op 12 juni, het regende al de hele dag. De vraag was natuurlijk, hoe gaat
dat verlopen. Tegen de mensen die belden werd gezegd dat het toch
door zou gaan. Laarzen en regenkleding was nodig.
Maar.. toen we eenmaal langs de weg geparkeerd stonden en sommigen
al naar De Kooi liepen werd de regen steeds minder. We hadden een
leuke groep met een paar nieuwe gezichten. Leuk!
We werden door gastheer Arie met een zonnig gezicht ontvangen en na
een heerlijk kopje koffie of thee was het inmiddels droog geworden.
Arie en Annelies verzorgen deze heerlijkheid samen. Zo vertelden zij dat
de één de bloementuin bijhoudt en de ander het snoeiwerk en alle an-
dere voorkomende werkzaamheden. Annelies heeft een grote verzame-
ling muntplanten voor een vers kopje thee.
We werden door Arie rondgeleid, eerst door de bloementuin en daarna
de eendenkooi. Hij vertelde hoe daar de eenden gevangen worden.
Een prachtig stukje natuur met verschillende idyllische hoekjes en
rustgevende plekken.
Het was een gezellige en interessante middag! Het was het bezoek meer
dan waard!
 
Bapke Adriaanse

De tuinen van de deelnemers open tuinendag

OPEN TUINEN
 
De jaarlijkse Open Tuinendag van
Groei en Bloei Alblasserwaard is
succesvol verlopen. Het weer
werkte niet altijd mee, maar toch
namen veel mensen de moeite om
een kijkje te nemen bij zes trotse
tuinbezitters. Zij vertelden over de
verschillende planten en bloemen
en de wijze waarop zij hun tuin
onderhouden.
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Bloemschikclub “Crocus” 50 jaar, dat kun je niet zomaar voorbij laten
gaan.
Op 5 juni hebben we met allebei de groepen van “Crocus” en vele ge-
nodigden er een bloemrijke en gezellige avond van gemaakt.
Allereerst met z’n allen een bloemstukje gemaakt, onder leiding van Ria
en Marcel.
Daarna hebben Ria en Marcel een demonstratie bloemschikken gege-
ven, en vele prachtige bloemstukken gemaakt, die daarna allemaal
verloot werden.
Het was een geslaagde en gezellige avond.
Maar de bloemschikavonden van “Crocus” zijn 1 x per maand ook ge-
zellig, en altijd ga je met een mooi bloemstukje naar huis, waar je dan
nog dagen van kan genieten.
 
De bloemschikclub is begonnen in 1969 met een groepje enthousiaste
bloemschiksters o.l.v. toen dhr. van der Valk, en is nu uitgegroeid tot een
groot aantal vaste leden, waarvan Marie de Bruin, al vanaf de oprichting
lid is van “Crocus”

De algehele leiding van de jubileumavond was in handen van ons bestuur. Onze bestuursleden Teuny en Alie
leidden de avond in met een korte terugblik. Na het bloemschikken en pauze gaf onze voorzitter van Groei &
Bloei afdeling Alblasserwaard Aart Bogerd een korte samenvatting van de afgelopen jaren en zoals gezegd
werd: ‘In de loop van de jaren is het niveau van het bloemschikken gestegen. De jubileumavond bij “Crocus”
leverde natuurlijk  ook veel  gezichten op van oud bestuursleden.
Tijdens de avond waren er veel soorten bloemen te zien, waarbij ook tijdens de demonstratie bloemschikken
goed te zien was de diverse manieren van bloemschikken. De demonstratie was in handen van Ria en
Marcel en de bloemstukken gaven een mooi overzicht van wat deze jaren in de mode is. Zo kwamen er
stukken voorbij van in de oasis of in het volle water geschikt. Daarnaast was er een mooie afwisseling van
uitbundige en ingetogen stukken. Het bloemistenduo liet hier zien goed te kunnen schakelen tussen verschil-
lende stijlen en materialen. Ook de demonstratie werd met veel humor neergezet. Sluitstuk van de avond was
de verloting. Een spannend, wat dromerig moment want iedere aanwezige zag zichzelf al met zo'n schitterend
stuk huiswaarts gaan.
Na het laatste applaus bleef het even stil, als om de betekenis van deze jubileumavond te laten doordringen.
Bij dit jubileum is het goed te bedenken dat het een keur aan vrijwilligers is die afgelopen jaren zorg droeg
voor het bestuur en het klaarzetten van iedere avond bloemschikken. Zij gaven de mogelijkheid en het plezier
om te ontspannen en bovenal: Zij gaven een geordende plek om creatief te schikken. Hen komt de eer
daarvoor toe. Ter afsluiting van deze gedenkwaardige avond werden alle leden nog verrast met een jute tas
met logo erop. Het is onze wens om het bloemschikken ook in de toekomst met Groei en Bloei te mogen en
te kunnen blijven doen.
 
Mettie van den Dool

TERUGBLIK VAN BLOEMSCHIKCLUB "CROCUS" GROEI & BLOEI AFDELING
ALBLASSERWAARD

verslagen actieve leden
Vijftig jaar bloemschikclub “Cro-
cus” in onze regio. Deze mijlpaal
werd gevierd tijdens een speciale
bloemschikavond in juni. Het be-
stuur mocht zich verheugen in een
goede opkomst. Als locatie was
gekozen voor één grote zaal in “De
Lockhorst”, een plek waarmee het
al jaren een speciale band heeft op
iedere eerste woensdagavond van
de maand. Binnen de muren van
de Lockhorst zijn de achterliggen-
de jaren vele schikkingen gemaakt,
oasis opgemaakt en er heeft in-
structie geklonken in de bijdragen
van de gewaardeerde docenten
Ria en Marcel.
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OUD BESTUURSLID
Ik zal me even voorstellen mijn
naam is Pieta Lanser en ben vele
jaren lid geweest van de bloem-
schikclub, waarvan ik ook een
aantal jaren in het bestuur zat als
penningmeester.
Afgelopen mei kreeg ik de uitnodi-
ging in de brievenbus om bij de
jubileumavond van “Crocus” aan-
wezig te zijn. Natuurlijk vond ik het
erg leuk dat ik hiervoor was uitge-
nodigd.
Toen ik de avond samen met de
andere oud-bestuursleden binnen-
kwam in de Lockhorst zag ik gelijk
al vele bekende gezichten, waar-
onder natuurlijk ook Marcel en Ria.
We begonnen de avond, nadat Alie het openingswoord had gedaan, met het maken van een leuk bloemstuk-
je.
In de pauze was er koffie, thee en feestelijk gebak met het logo van “Crocus” erop. En er was gelegenheid
om lootjes te kopen zodat je kans had om een mooi bloemstuk te winnen, welke na de pauze door Marcel en
Ria werden gemaakt.
Toen iedereen na de pauze weer in de zaal zat werden er eerst nog lovende woorden over de vereniging en
het huidige bestuur gesproken door de voorzitter van de KMTP de heer Aart Bogerd.
Daarna begonnen Marcel en Ria met het maken van de prachtige bloemstukken. Iedereen zat vol bewonde-
ring te kijken hoe deze “bloemsierkunstenaars” het ene na het andere bloemstuk te voor schijn toverden.
En daar stonden ze dan de mooie bloemstukken. Klaar om verloot te worden. Maar eerst kwam er nog een
groot applaus voor Marcel en Ria.
Ja en toen werd het spannend want iedereen wilde natuurlijk wel met zo´n mooi bloemstuk naar huis.
Het eerste lootje werd getrokken en laat ik nou de gelukkige zijn. Als ik het goed heb onthouden was het
lotnummer 999. Ik kon het niet geloven en was erg verrast dat ik als eerste een bloemstuk uit mocht kiezen.
Tijdens de demonstratie vond ik het bloemstuk met de zonnebloemen in een prachtige vaas al heel mooi, dus
de keuze was voor mij niet moeilijk. De vaas staat nog altijd te pronken in mijn huis met steeds weer andere
bloemen er in.
Er waren na mij nog vele gelukkigen die prijs hadden.
Als herinnering aan het jubileum kreeg iedereen nog een mooie jute tas, met ook weer het embleem van “-
Crocus” erop, mee naar huis.
Het was een heel gezellige avond met dank aan Alie, Teunie en Bapke die deze avond heel goed hadden
verzorgd.
Ik wens iedereen nog een hele fijne bloemschiktijd toe en dat er onder leiding van Marcel en Ria nog vele
mooie bloemstukken gemaakt gaan worden.
                                                                                          Pieta Lanser.
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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 november 2019

PROGRAMMA 2019
 
PROGRAMMA ALBLASSERWAARD
 
23 september Kofferbakruilbeurs
 
24 oktober Workshop Vogeltaartje
 
7 november Lezing: De tuin in alle
seizoenen
 
12 december Kerstworkshop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA GORINCHEM
 
23 september Lezing: Biologisch is
best logisch
 
5 oktober Zaden- en stekjesruilbeurs
 
28 oktober Lezing: Alblasserwaard
nu
 
25 november Lezing: Planten met
een imagoprobleem
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