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INLOOPAVOND
Maandag 14 januari 2019

Op 14 januari beginnen we het nieuwe Groei & Bloei jaar
weer met de inloopavond. Het begint traditie te worden. 
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in De Heul voor
een nieuwjaarsgroet en de start van het nieuwe seizoen.
 
Wij hebben een quiz voor u in petto en bieden u twee
consumpties aan en zorgen voor wat lekkers bij de koffie
en/of borrel. Ook willen we een kleine proeverij organise-
ren en vragen u om zelfgemaakte jammetjes, gelei, fruit-
sappen of wellicht wat sterkers mee te nemen naar de in-
loopavond. Wij zorgen voor toastjes en stokbrood om alle
lekkernijen te proeven. 

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

INHOUDSOPGAVE

pag. 2

Jaaruitgave 2019



www.gorinchem.groei.nl

Groei & Bloei, Gorinchem

GARDENISTA
KMTP Groei & Bloei introduceert een nieuw jaarlijks
buitenevent: Gardenista. Van 15 tot en met 19 mei
2019 wordt het landgoed Ophemert de plek waar je
alles kunt vinden omtrent groen en groenbeleving.
 
Gardenista is een tuinbeurs en een tuinevenement. 
Naast groenexperts, is er heerlijke gastronomie uit de
eigen moestuin, bloemschikkunst en amusement. Het is
een plek waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen tuin
en advies kunt inwinnen over een eigen tuinontwerp of
tuinvraag.
Voor meer informatie www.gardenista.nl 

CONSUMENTENTOETS 2019
Jammer dat we ook in 2018 geen planten te toetsen had-
den. Er zijn nog steeds maar heel weinig echt nieuwe
planten op de markt. Een nieuw klein kleurverschil in een
soort hoeft niet getest te worden, daar de soort al langer
bekend is. Mijn contactman van de afdeling Aalsmeer is
weer op een grote plantenbeurs geweest, met enkele
honderden inzenders, maar kwam niet echt iets nieuws
tegen.  We wachten dus maar weer rustig af of er mis-
schien nog iets te toetsen valt komend voorjaar. Zo ja,
dan hoort u het natuurlijk van mij. Anders is dat het einde
van vele jaren planten toetsen.  
Henk van den Helm

VAN DE VOORZITTER
 
Beste leden van Groei & Bloei,
 
Als u dit jaarboekje krijgt ligt er een heel nieuw 2019 voor
ons. Eén van de hoogtepunten lijkt me de nieuwe jaarlijk-
se Tuin, Bloemen en Planten Manifestatie Gardenista.
 
Voor tuinliefhebbers is de Floriade een begrip, een spek-
takel eens in de tien jaar, waar velen tussen 1960 en
2012 wel eens geweest zijn. De landelijke vereniging
Groei & Bloei heeft nu het initiatief genomen om elk jaar
een wat kleiner buitenevenement te organiseren. Men
heeft dat twee jaar geleden, toen men met de voorberei-
ding begon, Gardenista gedoopt. Dat lijkt me afgeleid van
garden, het Engelse woord voor tuin. Het moet een soort
Chelsea Flower Show worden. Dit evenement zal van 15
t/m 19 mei plaatsvinden. Aan de medewerking van hove-
niers, kwekers, tuinexperts en bloemisten lijkt het niet te
ontbreken.
 
Noteert u de datum voor Gardenista alvast! Het is in de
tuinen van kasteel Ophemert dus voor mensen in onze
omgeving redelijk goed bereikbaar. De landelijke vereni-
ging Groei & Bloei roept leden op een bijdrage te leveren
als vrijwilliger, vooraf bij de voorbereidingen of tijdens de
openingsdagen van woensdag 15 mei t/m zondag 19
mei.
 
Uiteraard is voor echte liefhebbers van tuinen en planten
het hele tuinjaar een hoogtepunt. Zullen we in 2019 weer
zo’n mooie zomer hebben? In diverse commissies heb-
ben actieve leden voorbereidingen getroffen voor ons
jaarprogramma. Dus hebben we in dit boekje weer ge-
noeg staan om u te inspireren met lezingen, tuinbezoe-
ken, ruilbeurzen en andere activiteiten. Ook willen we
naast de bustocht een aantal mini-excursies organiseren
met eigen vervoer.
 
Mag ik u ook nog even lastig vallen met onze afdelings-
verplichtingen? We hebben nog een vacature in ons be-
stuur. Wilt u eens overwegen of u daar een bijdrage aan
kunt leveren? Ook in commissies kunnen we versterking
gebruiken. De taken verdelen we onderling. We hebben
ook nog steeds geen secretaris, ook voor die vacature
roepen wij leden op. Ook met een niet-lid/vrijwilliger zou-
den we blij zijn! Kent u iemand die beschikbaar is? Meld
het ons.
 
Ik wens u een mooi tuinjaar!
 
Aart Bogerd, voorzitter.
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LEZING WAT EET ER VAN MIJN
PLANT?

Maandag 25 februari 2019
Door Kees Boele
 
“Wat eet er van mijn plant?”. Iedereen vraagt zich dat wel
eens af. Knagers, virussen of bacteriën zijn de belagers.
Kees Boele, bioloog van Natuurpresentaties geeft een
presensatie over de knagers.

Taxussnuitkever, Groot Avondrood en Trips. Onder de
loep of als foto zijn het schitterende insecten maar op
Lavas, Fuchsia en Olifantsvoet zijn het maar lastige kna-
gers. Tijdens de presentatie toont Kees een bonte parade
van kleine en grote dieren, die in elke kamer- of tuinplant
een rijk gedekte tafel zien. Hij neemt u in een avondvul-
lend programma mee op een ontdekkingstocht door het
wilde groen in onze woonomgeving.

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

MINI-EXCURSIES 2019
Gekozen is om in dit Jaarboekje 2019 data voor geplande
mini-excursies te vermelden, zodat daarvoor alvast reke-
ning kan worden gehouden in de agenda.
In de nieuwsbrieven die geregeld worden verzonden zal
uitgebreidere informatie worden vermeld, maar voor de
nieuwsgierigen onder u staan de links vermeld.
 
Zaterdag 20 april 2019: Festina Lente tuin
Festina Lente Tuin in Katwijk is een kwekerij, bezoektuin
en pluktuin. Hier zijn niet alleen bollen en knollen te vin-
den, maar ook eenjarigen, grassen, kuipplanten, tweejari-
gen en vaste planten: www.festinalentetuin.nl

Eind april – begin juni 2019:
Japanse tuin landgoed Clingendael
De openingstijden zijn nog niet bekend, zodat een datum
nog niet kan worden vermeld.
De bedoeling is om hier op een zaterdag heen te gaan.
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-
en-bomen/parken-bossen-en-duinen/japanse-tuin.htm
 
Vrijdag 17 mei 2019:
Gardenista op het landgoed van Kasteel Ophemert. 
Afhankelijk van aantal aanmeldingen kan gezamenlijk
vervoer worden geregeld. Voor degenen die niet op vrij-
dag 17 mei in de gelegenheid zijn om mee te gaan ter in-
formatie: Gardenista is geopend van 15 t/m19 mei en in-
formatie is te vinden op: 
www.groei.nl/tuin/tuinreizen/nieuw-gardenista
 
Zaterdag 1 juni 2019: Kwekerij en Tuin De Boschhoeve
in combinatie met De Hessenhof.
Bij Kwekerij en Tuin De Boschhoeve (Wolfheze bij
Arnhem) zijn diverse borders te bezichtigen.
Voor info: boschhoeve.nl
De Hessenhof in Ede is een kwekerij waar een reusachtig
assortiment aan vaste planten te vinden is:
www.hessenhof.nl
 
Zaterdag 3 augustus 2019: Villa Augustus (Dordrecht)
De tuinen bij Villa Augustus zijn eigenlijk het hele jaar
door open, maar het lijkt me leuk om deze tuinen juist in
de maand augustus te bezoeken: www.villa-augustus.nl

Zaterdag 14 september 2019: Prairietuin Schelluinen
Deze tuin van Henny en Chris Fuit wordt meestal in voor-
jaar en/of zomer bezocht, maar in september staat de
prairietuin met de bloeiende grassen en veel bloeiende
planten er heel mooi bij en geeft een ander beeld dan de
rest van het jaar. Om dit alles niet te missen, wordt speci-
aal voor onze leden de tuin open gesteld.
Mini-excursies: Henny Fuit
Tel:  06 51047436 – henny.fuit@solcon.nl
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EETBARE SIERTUIN?
Maandag 25 maart 2019
Door Marie José Meertens
 
De belangstelling om zelf wat groente, kruiden en fruit te
telen neemt nog steeds toe. Waarom? Vers is heerlijk.
Dichtbij de keuken is handig. Meebeleven hoe je eten
groeit. Of kiezen voor biologisch en daar zeker van zijn.
Allemaal redenen om aan een moestuin te beginnen.

Wanneer je naast groente en fruit ook bloeiende planten
en snijbloemen wilt kweken kun je kiezen voor een
"mooie moestuin”. Een moestuin die zorgvuldig is ontwor-
pen en beplant, waarin allerlei elementen een plek vin-
den, puur om de tuin mooi te maken. Maar natuurlijk
moet de tuin ook een smakelijke, gezonde oogst leveren.

Niet iedereen is echter in de gelegenheid om een moes-
tuin aan te leggen en te onderhouden. Je moet de nodige
ruimte hebben en beschikken over flink wat tijd en ener-
gie. Maar het kan ook anders. Je kunt kiezen voor het
kweken van klein fruit, saladesoorten en kruiden in de
siertuin, tussen de andere planten. Zelfs het aanleggen
van een siertuin met alleen maar eetbare planten is goed
mogelijk. Met de juiste variëteiten van verschillende
groentes en kruiden wordt het een plaatje! 

In een lossere combinatie vorm je van deze elementen
een echte cottagegarden. De cottagegarden is immers
ontstaan uit de groentetuinen die de Engelse arbeiders in
de 19e eeuw rond hun huis aanlegden. De vrouw des
huizes plantte er rozen en snijbloemen bij, waar er maar
plek over was.

Graag neemt Marie José met u mogelijkheden door om
volgend seizoen te genieten van heerlijke, verse en ge-
zonde groente en fruit uit eigen tuin. Aan de hand van
voorbeelden bekijken we de verschillende types tuinen.
We gaan na welke soorten gewassen geschikt zijn. En
heel belangrijk, welke combinaties de kans op succes
vergroten en waarom. 

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Op maandag 25 maart vindt, voorafgaand aan de le-
zing, de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats
in wijkgebouw De Heul, van 19:00 tot 19:45 uur.
Na een korte pauze zal om ongeveer 20:00 uur met de
lezing worden gestart.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26
maart 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Financieel verslag 2018
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Vaststelling begroting 2019
9. Eventuele bestuursverkiezing: invulling vacature(s)
9. Ledenontwikkeling
10. Toekomstplannen vanuit Zoetermeer
11. Jaarplan activiteiten
12. Rondvraag
13. Sluiting

De stukken voor de punten 3, 5 en 8 liggen voor de aan-
vang van de vergadering ter inzage, maar zijn ook op te
vragen door een e-mail te sturen naar
info@gorinchem.groei.nl.
Beschikt u niet over internet dan kunt u de stukken opvra-
gen bij Marja Pierhagen, tel: 0183 690608. Dit kan tot
twee weken voor de vergadering. 

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 19:00 uur

LEZING MOOIE MOESTUIN OF
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LEZING VLINDERS EN LIBELLEN IN
DE TUIN

Maandag 29 april 2019
Door Ineke Radstaat

Vlinders zijn geliefde insecten bij veel mensen. Ze heb-
ben een hoge aaibaarheidsfactor en mooie kleuren. Toch
gaat het in Nederland niet zo goed met de vlinders. De
Vlinderstichting zet zich daarom in voor het behoud en
herstel van vlinders in ons land. Tuinbezitters kunnen
veel doen voor vlinders.
De ongeveer 60 soorten libellen in Nederland zijn een
stuk minder bekend, maar ook hier zet De Vlinderstich-
ting zich voor in. Het zijn bijzonder fraaie dieren en hun
aanwezigheid zegt veel over de kwaliteit van hun leefom-
geving. Ze brengen het grootste deel van hun leven
onder water door.
Tijdens deze lezing zullen we een kijkje nemen in de intri-
gerende levenswijze van vlinders en libellen. Hoe komen
ze de winter door? Waar ontmoeten ze elkaar? Welke
soorten kun je in je tuin of in de omgeving verwachten?
Na deze avond heeft u flink wat tips om uw tuin om te
vormen in een vlinder- en libellenparadijs.
 
Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

PLANTEN- ZADEN- EN
STEKJESRUILBEURS

Zaterdag 13 april 2019 voorjaarsruilbeurs
Zaterdag 5 oktober 2019 najaarsruilbeurs
 
Ook dit jaar houden wij in samenwerking met het Omnia
Collega onze ruilbeurzen. Omnia heeft een mooie locatie
en een prima verzorging. Vanaf 9.15 uur kunt u weer de
planten uitstallen en om 10.00 uur starten met het rui-
len. Geef zoveel mogelijk informatie mee over de kleur,
hoogte, zon, schaduw, snelle of langzame groeier.
 
Omnia College, W. de Vries Robbéweg 27
4206 AK  Gorinchem OPEN TUINEN IN SLEEUWIJK EN

OMGEVING
 Zaterdag 15 juni
10.00 tot 17.00 uur
 
Voor de laatste zaterdag van De Nationale Tuinweek (8
tot en met 16 juni) zullen we vanuit de Open Tuinen Com-
missie afdeling Gorinchem op zoek gaan naar een aantal
mooie of interessante tuinen. De eerste hebben we in
Sleeuwijk reeds gevonden.

In 2019 willen we graag het gebied in Noord-Brabant ten
zuiden van Gorinchem weer de kans bieden om tuinen
open te stellen. Woon in je in de omgeving van Sleeuwijk,
Oudendijk, Almkerk, Rijswijk of Woudrichem dan is dit de
regio waar we aan denken.
 
Mogelijk dat naast zaterdag 15 juni er ook de mogelijk-
heid is om op vrijdagavond 14 juni een aantal tuinen te
bezoeken, nadere informatie hierover komt t.z.t. in de
nieuwsbrief of op de website.
Bent u in juni met vakantie of vindt u uw tuin veel mooier
in een ander jaargetijde en wilt u uw tuin dan openstellen,
neem dan ook contact met ons op. 
 
Voor opgave tot deelname of informatie kunt u contact
opnemen met Elly Koole, graag ook tips over mooie tui-
nen in genoemde omgeving.
elly.koole@gmail.com of tel. 0183 628543 (‘s avonds)

pag. 6

Jaaruitgave 2019



www.gorinchem.groei.nl

Groei & Bloei, Gorinchem

TUINENREIS NAAR BELGIË
Zaterdag 6 juli 2019
Verzamelen 7.45 op carpoolplaats Avelingen-Oost,
LET OP: dit is aan de kant van Gorinchem naast de
A27-Merwedebrug! Vertrek 8:00 uur, terugkomst rond
20:00 uur. 
 
Het wordt weer eens tijd voor een bezoekje aan de zui-
derburen. Vandaar dat we over de grens hebben ge-
zocht, en met succes! In de omgeving van Antwerpen zijn
4 tuinen gevonden die we kunnen bezoeken, en ook een
mooie kwekerij. In 2 of 3 tuinen krijgt u koffie aangebo-
den, en er wordt ook gezorgd voor een lunchpakketje. Ui-
teraard zal ook de borrel-met-hapjes in de laatste tuin niet
ontbreken. 
 
Trek wel goed zittende schoenen aan, en gemakkelijke
kleding. Er zijn enkele tuinen met onverharde paadjes en
soms wat dichte begroeiing. 

Reisschema.
We rijden vanaf Avelingen in ruim een uur naar Malle, be-
kend van het trappistenbier. Daarna rijden we door naar
Zandhoven, dat net ten oosten van Antwerpen ligt, om
hier de tweede tuin te bekijken. Vervolgens gaan we iets
verder naar het zuiden, waar we in de omgeving van
Heist-op-den-Berg drie tuinen bezoeken die dicht bij el-
kaar liggen. De tweede tuin is tevens kwekerij. Rond 20
uur zijn we weer op het opstappunt terug. 

1) Duinentuin.
De naam verwijst naar de ronde vormen die u in de tuin
aantreft. Verwacht geen bloemenpracht, maar een aan-
eenschakeling van ronde snoeivormen. Op ongeveer
3.000 m2 staan Taxus, Pinus, Cedrus, Ligustrum, Fagus,
Berberis en nog vele andere soorten. Daarnaast zijn er
een Japanse tuin en enkele vijvers. Zowel tuin als huis is
door de eigenaar ontworpen, waardoor het een bij elkaar
passend geheel wordt. Hier drinken we koffie. 

2) Tussen Bos en Vijvers.
Dit is een landschappelijke liefhebberstuin van 3.500 m2.
Een gedeelte is bos, een deel is een open bloementuin
en er zijn 2 grote vijvers. Het accent ligt hier, zoals in veel
tuinen tegenwoordig, op planten die aantrekkelijk zijn
voor insecten. De planten zijn in borders geplaatst, afge-
wisseld met bomen en struiken. Door te spelen met klei-
ne verschillen in niveau en licht-schaduw wordt de tuin
nog afwisselender. Het is een echte wandeltuin waar heel
veel te zien is.  

3) Tropicallook.
Ik durf wel te zeggen dat u nooit een dergelijke tuin hebt
gezien, behalve misschien op (verre) reizen. Zoals de
naam al doet vermoeden treft u hier veel soorten die in
andere werelddelen gewoon zijn, maar in onze streken
bepaald niet. De tuin is ruim 1 hectare groot, en verdeeld
in 3 stukken doordat er af en toe een stuk grond is bijge-
kocht. De zeer energieke eigenaar en zijn vrouw zullen
ons in ongeveer 2 uur hier rondleiden door hun Himalaya-
rijkje. U kunt daarbij vele soorten bamboe verwachten, tot
zo’n 10-15 meter hoog! En daarnaast allerlei soorten Se-
quoia, varens, palmen,
Yucca, Gunnera, Rhododendron, bananen, Acer, Trachy
en allerlei andere vooral grootbladige soorten. De eige-
naar kan urenlang vertellen over alle soorten (hij kent een
oneindige rij latijnse namen uit zijn hoofd) en de krui-
singsexperimenten die hij uitvoert. In deze tuin zijn we
ongeveer 2 uur, in die tijd drinken we ook koffie.

 
4) De Vlindertuin.
Dit is een sfeervolle, landelijk gelegen tuin van 6.000 m2.
Sommige borders liggen netjes tussen strak geschoren
hagen, andere delen zijn veel vrijer en opener. In een
deel van de tuin vindt u de moederplanten voor de kwe-
kerij. Zo kunt u alvast kijken hoe uw aankoop er over een
jaartje uit kan zien! Verder zijn er een paar dierenweitjes
en een mooie moestuin. De kwekerij richt zich op sterke
en onderhoudsarme planten, die ook nog diervriendelijk
moeten zijn. 
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LEZING BIOLOGISCH IS BEST
LOGISCH

Maandag 23 september 2019
Door Bert Klerks
 
De lezing over kruiden en gewasbescherming wordt ge-
geven door Bert Klerks, kruidenkweker en eigenaar van
een tuincentrum. Kruiden zijn echt een enorme passie
van Bert.
In het eerste deel van de avond wordt uitleg gegeven,
aan de hand van meegebrachte keukenkruiden. In het
tweede deel komt het gebruik van biologische gewasbe-
scherming aan bod. 
De biologische gewasbescherming werkt met geur- en
smaakstoffen van diverse kruiden en inzet van natuurlijke
vijanden. Ook een juiste bemesting en een optimaal bo-
demleven zijn van belang om de weerstand van de plant
te verhogen. De natuur zelf geeft ons de oplossingen.
Zeg nu zelf …… biologisch is best logisch!
De lezing wordt gegeven aan de hand van meegebrachte
materialen. Na de lezing is er de mogelijkheid om deze
materialen te kopen.
 
Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uu

FIETSTOCHT 2019
Afgelopen jaar is de fietsexcursie in verband met het
weer niet doorgegaan. De fietsdag was net op de slecht-
ste dag van de zomer. Jammer. Maar dit jaar gaan we de
gemiste tocht inhalen. We gaan weer proberen het ge-
bied “de Langstraat” te ontdekken. Daar zullen een paar
mooie “Brabantse Tuinen” worden bezocht, en natuurlijk
genieten we van de mooie omgeving. Als datum is voor-
lopig 24 augustus in de agenda te schrijven met Dussen
als vertrek- en aankomstplaats. Let op de nieuwsbrieven.
Hier vindt u informatie m.b.t. route, vertrektijd en de kos-
ten.  

Namens de fietscommissie,
Henk van den Helm

TUINIEREN BIJ HET GASTHUIS
Al ruim 10 jaar is er een groepje vrijwilligers van onze
vereniging Groei & Bloei twee zaterdagochtenden per
jaar in de tuinen van de Arkelpoort in het Gasthuis in Go-
rinchem enthousiast bezig om de tuin er in het voor- en
najaar weer goed uit te laten zien.

Met zijn allen is het leuk om te doen, je spreekt elkaar
onder het wieden, drinkt koffie en als we klaar zijn staat
er een kop soep met broodjes klaar, gemaakt door de
zorg en een vrijwilliger. Zij komen hier speciaal in hun
vrije tijd voor.

Aanmelden voor deze leuke en gezellige activiteit is altijd
welkom, hoe meer zielen, hoe gezelliger en sneller het
tuinieren gaat. 
Per e-mail clazienbuis@ziggo.nl of tel: 0183 626030

5) De laatste tuin is weer een echte wandeltuin. 
Bij de ingang ligt een grote vijver met koikarpers. Verder-
op heel veel vaste planten, fruitdreef en groentetuin, af-
gewisseld met fantasievolle bouwwerken. Als u goed
oplet, vindt u verspreid door de tuin een aantal bomen die
geplant zijn bij de geboorte van de kleinkinderen. In het
eigen café kunnen we wat eten en drinken en met elkaar
de dag nog eens doornemen. 
 
Kosten.
De kosten voor deze dag zijn € 52,50 pp. voor leden van
Groei & Bloei, met max. 1 introducé(e) voor de dezelfde
prijs. Niet-leden betalen € 60,-. Hierbij is inbegrepen ver-
voer, 2x koffie met gebak, drankjes onderweg, lunchpak-
ket, en een borrel met hapjes als avondmaaltijd. Een klei-
nigheidje voor tussendoor kunt u eventueel zelf meene-
men, maar zoals u de laatste jaren gewend bent is de
dag geheel verzorgd. Er kunnen maximaal 62 mensen
mee.
 
Aanmelden.
Aanmelden kunt u doen na verschijnen van het jaarboek-
je, per e-mail of eventueel telefonisch bij Dirk Naber
dnaber01@gmail.com of 06 21270291. U moet daarna
uw aanmelding definitief maken door overmaken van het
juiste bedrag naar bankrekening NL13ABNA0509818552
t.n.v. KMTP afd. Gorinchem, graag met vermelding van
de namen van de deelnemers. Als u onverhoopt na aan-
melding toch niet mee kunt gaan, bv. door ziekte, moeten
we u helaas de al gemaakte (bus)kosten toch in rekening
brengen, behalve natuurlijk als u zelf voor een vervanging
zorgt!
 
Voor zaterdag 6 juli geldt: we vertrekken stipt om 8
uur vanaf de carpoolplaats Avelingen-Oost, aan de
Gorinchemse kant van de A27 bij de Merwedebrug.
Verzamelen om 7.45 uur. We denken om uiterlijk
20:00 uur weer terug te zijn op het opstappunt.

Dirk Naber
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LEZING PLANTEN MET EEN
IMAGOPROBLEEM

Maandag 25 november 2019
Door Cor van Gelderen
 
Sommige planten hebben een imagoprobleem. Vaak ver-
oorzaakt door een hinderlijke eigenschap die de bekend-
ste vertegenwoordiger uit dat plantengeslacht heeft. Een
voorbeeld: Berken, daar valt altijd zoveel troep vanaf. Dat
is zeker waar voor de inheemse Betula pendula, blaad-
jes, zaadjes en takjes, de boom lijkt voortdurend in de rui.
Maar veel van de Aziatische berken hebben dat probleem
helemaal niet. Bovendien zijn ze veel mooier.
 
In de lezing van Cor van Gelderen, auteur, ontwerper en
beplantingsadviseur van de kwekerij PlantenTuin Esveld
in Boskoop, komt een heel aantal van dit soort planten
voorbij. Van de stekelige hulst, de ruiende berk, de treuri-
ge rododendron en nog veel meer planten zien we de
vrolijk stemmende broertjes en zusjes. Want dat is het
probleem van een slecht imago, we vergeten vaak te kij-
ken naar al het moois wat er nog meer te beleven valt in
zo’n plantengeslacht.

Na deze lezing kijk je beslist met een andere blik naar
planten die misschien niet zo populair zijn, maar wel hun
steentje bijdragen in onze tuinen.

Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

LEZING DE ALBLASSERWAARD NU
Maandag 28 oktober 2019
Door Jan Trapman
 
Jan Trapman is veel te vinden in de natuur en hij legt
planten, vogels, insecten en landschappen vast met zijn
camera. Met het beeldmateriaal dat hij in de afgelopen
jaren heeft gemaakt geeft hij een lezing over de Alblas-
serwaard nu.

Er is in de loop van de jaren veel veranderd in de Alblas-
serwaard. Dorpen zijn gegroeid, er is veel industrie geko-
men en de moderne bedrijfsvoering bij de boeren heeft
gevolgen voor onze weidevogels. Er zijn vogelsoorten
verdwenen, maar ook soorten bij gekomen. Door de
luchtvervuiling is de diversiteit van plantensoorten ver-
minderd en is er veel verruiging gekomen. Minder plan-
tensoorten heeft tot gevolg dat er ook in de insectenwe-
reld soorten verdwenen zijn.
 
Toch is er nog heel veel te genieten van onze natuur en
het zien van een Grote Zilverreiger in onze polders blijft
altijd heel mooi.
 
Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141
4205 BC Gorinchem
Aanvang: 20:00 uur

PRIVACYWET
De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming,
ook wel AVG of privacywet genoemd, stelt eisen aan de
zorgvuldigheid waarmee we uw privacy bewaken. Geluk-
kig waren we daar al zorgvuldig in. We hielden rekening
met mensen die niet op de foto wilden en adressen stel-
den we nooit aan derden beschikbaar. Alleen voor de
communicatie met de leden worden de adressen ge-
bruikt. Dat hebben we nu ook keurig op papier gezet!
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EEN GROENE BELEVING
Tuincentrum Huiting is een prachtig familiebedrijf waarin
meerdere generaties Huiting actief zijn. Naast een tuin-
centrum beschikken wij over een eigen boomkwekerij en
hoveniersbedrijf dat zowel tuinaanleg als -onderhoud ver-
zorgt.
Op onze buitenafdeling kom je terecht in een soort park-

achtige setting met planten en bomen die op kleur en
bladvorm gesorteerd zijn. Door verschillende soorten be-
planting in het decor te combineren, krijgen onze bezoe-
kers een idee van de verscheidenheid aan mogelijkhe-
den. Naast een uitgebreid assortiment aan seizoensplan-
ten, vaste planten, klimplanten, haagplanten, heesters en
rozen, hebben wij ook een grote bomenhoek. In de kas
gaat de beleving verder. Hier vind je fraaie stijlhoeken
met volop mooie woondecoratie en hippe kamerplanten
voor een groene en gezonde woonbeleving.

Personeelsleden die hier werken, hebben een passie
voor groen en/of voor wonen. Ons gevarieerde team is
klantgericht, gastvrij en vakkundig. Samen hopen wij u
optimaal van dienst te kunnen zijn.
 
Groei&Bloei-leden krijgen op vertoon van hun leden-
pas 10 % korting op kamerplanten, tuinplanten en
bomen. 
www.tuincentrumhuiting.nl

EN HOVENIERSBEDRIJF IN ARKEL
Wij zijn een middelgroot tuincentrum, vlakbij Gorinchem. -
Tegelijkertijd zijn wij ook hovenier met jarenlange erva-
ring, en expert op het gebied van een creatief en functio-
neel tuinontwerp. Kennis, kwaliteit en persoonlijkheid
staan bij ons hoog in het vaandel. De ervaring en deskun-
digheid die wij in de loop der jaren hebben opgedaan zet-
ten wij in om u op een persoonlijke wijze te adviseren.
 
Kom langs in ons tuincentrum in Arkel of shop online. Wij
bieden een uitgebreid assortiment aan tuinplanten, hees-
ters, bomen, vaste planten, klimplanten en eenjarige
planten. 
Op onze binnenafdeling vindt u: kamerplanten, boeket-
ten, opgemaakte plantenbakken, meststoffen, tuingereed-
schap, vogelvoer, tuinaccessoires en bestrijdingsmidde-
len. 
 
Groei&Bloei-leden krijgen op vertoon van hun leden-
pas 10% korting op alle tuinplanten.
www.tuincentrumsterk.nl

OMNIA COLLEGE
Het Omnia College heeft een zestal vakwerkklassen. Eén
van deze is de plant & dier klas. Leerlingen leren bloem-
schikken, plantenteelt, dierenhouderij en aanleg & onder-
houd van de tuin.
In het seizoen 2018 heeft Judy Keizer bij het Omnia Col-
lege een herfst- en kerstworkshop georganiseerd.
Het onderdeel plantenteelt sluit heel goed aan bij Groei
en Bloei. Tijdens de voorjaarsruilbeurs is er de mogelijk-
heid om door leerlingen gekweekte planten aan te schaf-
fen. Dankzij de hulp van de docenten zijn de ruilbeurzen
prima geregeld en verzorgd. 

WELKOM BIJ STERK TUINCENTRUM

TUINCENTRUM HUITING
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BESTUUR AFDELING GORINCHEM
Voorzitter:
Aart Bogerd
Tel: 0184 659057 -  bogerd.aart@gmail.com
 
Secretaris:
Vacature

Penningmeester:
Cisca van Wonderen
Tel: 0183 351674 - deude026@planet.nl
 
Algemene bestuursleden:
Marja Pierhagen
Tel: 0183 690608 - marja@pierhagen.nl

Clazien Buis
Tel: 0183 626030 - clazienbuis@ziggo.nl

COMMISSIES EN ORGANISATIE
OPEN TUINEN
Elly Koole
Tel: 0183 628543 - elly.koole@gmail.com
Clazien Buis
Willem de Leeuw
Wil de Jong

LEZINGEN
Marja Pierhagen
Tel: 0183 690608 – marja@pierhagen.nl
Agnes den Besten
Ingrid Visser

TUINENREIS
Dirk Naber
Tel: 06 21270291– dnaber01@gmail.com 
Miranda den Hartog
Wilma van der Kevie
 
FIETSTOCHT
Henk van den Helm
Tel: 0183 301509 - hhelm@ziggo.nl
Corrie Gerdessen
Maja Dubbeldam
 
RUILBEURS
Cisca van Wonderen
Tel: 0183 351674 deude026@planet.nl 
 
CONSUMENTENTOETS
Henk van der Helm
Tel: 0183 301509 – hhelm@ziggo.nl 
 
WEBMASTER
Laurens Nieuwenhuis
Tel: 06 52881353 – gorinchemgroei@telfortglasvezel.nl 
 
JAARBOEKJE
Piet de Jong   gorinchemgroei@ziggo.nl
Dirk Naber     dnaber01@gmail.com
 
MINI EXCURSIE
Henny Fuit
Tel:  06 51047436 – henny.fuit@solcon.nl 

PROGRAMMA AFDELING ALBLASSERWAARD
Datum

 
 
donderdag 21 februari
zaterdag 23 maart 
donderdag 4 april
dinsdag 7 mei
donderdag 9 mei
zaterdag 8 t/m zondag 16 juni
zaterdag 15 juni
op nader bekend te maken datum in juli
donderdag 12 september
maandag 23 september
donderdag 24 oktober
donderdag 7 november
donderdag 12 december

2019
 
Algemene Ledenvergadering en na de pauze lezing:
                                                  Foto’s van onze eigen tuin
Tegel eruit, plant erin bij Intratuin Sliedrecht
Lezing: Hans Clauzing Inspirerende tuinideeën
Kofferbakruilbeurs parkeerterrein van Es
Workshop Hanging basket
Nationale tuinweek
Open tuinendag
Excursie Eendenkooi Streefkerk
Lezing: Wim Paul van der Ploeg De magie van tuinieren
Kofferbakruilbeurs parkeerterrein van Es
Workshop Vogeltaartje
Lezing: Hans van Horssen De tuin alle seizoenen
Kerstworkshop                                                            
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Indien onbestelbaar retour: Nolweg 20 4209AZ Schelluinen

JAARPROGRAMMA 2019
Inloopavond    
                                                                    
Lezing - Kees Boelen: Wat eet er van mijn plant               
    
Algemene Ledenvergadering
                       en
Lezing  -  Marie José Meertens:
                Mooie moestuin of eetbare siertuin    
 
Planten-, zaden- en stekjesruilbeurs `                               
       
Lezing – Ineke Radstaat: Vlinders en libellen   
 
Nationale Tuinweek                 
                                               
Open Tuinen afdeling Gorinchem     
   
Tuinenreis   
                                  
Fietstocht       
 
Lezing -  Bert Klerks: Biologisch is best logisch                 
      
Planten-, zaden- en stekjesruilbeurs                                 
       
Lezing - Jan Trapman: Alblasserwaard nu            
 
Lezing – Cor van Gelderen:
               Planten met een imagoprobleem       
 

DATUM
maandag 14 januari

maandag 25 februari
 
 
 
 
maandag 25 maart
                                               
zaterdag 13 april
                       
maandag 29 april
                                                                      
zaterdag 8 t/m zondag 16 juni
                                              
zaterdag 15 juni
                                                                      
zaterdag 6 juli
                                                                      
zaterdag 24 augustus
 
maandag 23 september
                                              
zaterdag 5 oktober
                                   
maandag 28 oktober
 
 
maandag 25 november
 


