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Eekhoorn in de tuin bij Joke Schreuder

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, recepten,
uitjes, etc. voor het Apri l/ Mei 2020 nummer kunt u
voor 17 maart 2020 mailen aan: info@bilt.groei.nl
of per post sturen aan: Parklaan 41, 3722 BC
Bilthoven
 
Het April / Mei  Infoblad wordt rond 31 Maart be-
zorgd.
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Uitnodigingd ledenavond 4 februari
Dinsdag 4 februari 2020, 20:00 uur, De Koperwiek,
Koperwieklaan 3, Bilthoven
(graag zij-ingang gebruiken)
Entree voor leden gratis, niet-leden betalen 5 euro
 
Smaakexplosie van vergeten planten uit de tuin;
door Henk van Berkel
 
De spreker is tuinder van Het Smaakmuseum op het
terrein van de bijenakker in Odijk. Hij zal ons alles
vertellen over de oprichting en het doel van Het
Smaakmuseum Het idee is om de mensen weer met
de verschillende vergeten smaken te laten kennisma-
ken.
Hoofdcollectie van het museum is de tuin alwaar oude
groentenvariëteiten vanaf 1850 tot heden naast elkaar
groeien. Deze groenten kunnen ons laten proeven hoe
het eten vroeger heeft gesmaakt. Daarom heeft het
Smaakmuseum een restaurant,  met Creative Chef
Jasper Udink ten Cate, dat gerechten serveert met
producten uit de tuin.
Het Smaakmuseum streeft naar een eetbaar erfgoed.
Een erfgoed dat in samenwerking met andere partners
uiteindelijk kan gaan groeien en meerdere vestigingen
zal hebben. De aanleg van deze proeftuinen kan de
biodiversiteit bevorderen en zo de vergeten planten-
variëteit terug te brengen in ons dagelijks voedsel.
 

Uitnodiging ledenavond 3 maart 2020
Dinsdag 3 maart 2020, 20:00 uur, De Koperwiek,
Koperwieklaan 3, Bilthoven
(graag zij-ingang gebruiken)
Entree voor leden gratis, niet-leden betalen 5 euro
 
Klimaatverandering en onze tuinen; door Paul
Machielsen
 
We kunnen er langzamerhand niet meer omheen het
klimaat verandert. Heeft het veranderde klimaat, of
heeft het weer in zijn algemeenheid, invloed op onze
tuinen. Hoe reageren planten en welke maatregelen
moeten we nemen om onze tuinen toekomstbestendig
en duurzamer te maken. Hoe kunnen we het klimaat
in een bebouwde omgeving beïnvloeden en waarom
zijn, vooral ‘groene tuinen’ van groot belang? Paul
Machielsen is deze avond onze expert. Hij is werk-
zaam bij Abbings Buitenhof in Zeist en zal via een
powerpoint presentatie deze vragen beantwoorden.

Plantjesmarkt 2 mei 2020
Zaterdag 2 mei 10.00-12.00 VvSO-WVT, Talinglaan
10, Bilthoven
Eenjarigen, vaste planten, fuchsia’s, kruiden en jonge
groenteplantjes en leuke tuinartikelen 
Alle deelnemers van het voorgaande jaar zullen door
de secretaris persoonlijk worden benaderd. Wilt u dit
jaar ook een tafel om uw plantjes/ stekjes aan de man
te brengen? Meldt u aan op info@bilt.groei.nl of
030-2291041
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Algemene Ledenvergadering 3 maart 2020 om 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur
 
Tijdens deze vergadering, die statutair eenmaal per jaar moet worden gehouden, zal het bestuur verantwoor-
ding afleggen voor het gevoerde beleid in 2019 en zal de begroting voor 2020 aan de orde komen.
 
AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter
 
2. Verslag ALV, 5 maart 2019*
 
3. Jaarverslag van de secretaris over 2019*
 
4. Financieel verslag penningmeester 2019 en Begroting voor 2020 zie Financieel verslag 2019 en Begroting
2020 met toelichting**
 
5. Verslag van de kascommissie over 2019
 
6.Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester en bestuur
 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie: Dhr. L. Prins heeft drie jaar deel uitgemaakt van de kascommissie en
dient statutair af te treden.
 
8. Bestuur: mw. Carla Reijnhout, bestuurslid met aandachtsgebied cursussen, heeft aangegeven af te willen
treden en is niet herkiesbaar voor haar bestuursfunctie. Ook Mw. Lita van Soest-Jialal, commissielid cursus-
commissie, heeft aangegeven te willen stoppen met haar commissiewerk. Omdat er de laatste jaren weinig
interesse bleek te bestaan voor cursussen en workshops heeft het bestuur besloten deze bestuurs- en
commissieposten voorlopig vacant te laten. Wanneer er op enig moment nieuw leven kan worden geblazen
in dit aandachtsgebied gaan we weer op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Mw. Elly van de Wiel-van Kemenade, bestuurslid Lezingen ledenavonden,  heeft sedert 5 jaar zitting in het
bestuur en is daardoor conform ons Huishoudelijk Reglement aftredend, zij is wél herkiesbaar***.
 
9. Rondvraag
 
10. Sluiting
 
Bij agendapunt 7 zal de leden worden gevraagd, wie wil toetreden tot de kascommissie.
De huidige commissie bestaat uit de heren L.Prins, E.H. Blaauwendraad en mw. G L’Honoré Naber-Nijhof.
De heer L. Prins heeft drie jaar deel uitgemaakt van de commissie en moet statutair aftreden.
 
Vergaderstukken:
* Uw secretaris /penningmeester plaatst de Agenda en de met * aangegeven stukken vanaf medio februari
(of eerder) op onze afdelingswebsite www.bilt.groei.nl  De stukken van de ALV zijn te vinden onder ‘Activitei-
ten’ links-onderaan.
**Daarnaast zal zij de notulen van 5 maart 2019, het jaarverslag 2019 én het met ** aangegeven Financiële
Jaarverslag 2019 met Begroting 2020 voorafgaande aan de ALV van 3 maart per email toesturen aan alle
leden met een ons bekend emailadres.
Leden zonder een ons bekend emailadres kunnen een email sturen aan de secretaris Joke Schreuder-Borkent
info@bilt.groei.nl of haar bellen 030-2291041. De stukken zullen – indien mogelijk – digitaal toegezonden
worden of anders worden geprint en op naam klaargelegd worden op de ledenavond van 4 februari 2020
vanaf 19.30.
***Conform het Huishoudelijk Reglement kan een kandidaat voor bestuur of commissie door ten minste 5
leden tot tweemaal vierentwintig uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het
bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat.
 
Voor leden, die aanwezig zijn bij de ALV, is er een gratis kop koffie/thee én een gratis lot!
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Activiteitenkalender
Februari
Dinsdag 4, Lezing: Smaakexplosie uit de moestuin,
Henk van Berkel
 
Maart
Dinsdag 5, Lezing: Klimaatverandering en onze
tuinen, Paul Machielsen
Zaterdag 21, zondag 22, Voorjaarsweekend Tuin-
plezier, Botanische tuinen Utrecht
 
April
Dinsdag 7, Lezing: Wilde bijen; zoemende hart van
het ecosysteem, Sonne Copijn
 
Mei
Zaterdag 2, 10:00-13:00 uur: Plantjesmarkt, WVT,
Talinglaan 10, Bilthoven
Dinsdag 12, Lezing: Historische oranjerie planten
Het Loo, Willem Zieleman
Maandag 18,  ochtend excursie naar de Hubertus-
hof in Leusden 
Woensdag 13 t/m  zondag 17, Gardenista, Den
Alerdinck, Laag Zuthem
 
Juni
Dinsdag 9 t/m donderdag 11 juli, 3 daagse tuinreis:
Zeeland
Zaterdag 13 t/m zondag 21: Nationale tuinweek,
Thema: De eetbare tuin
Dinsdag 16, Lezing: Eten uit de tuin, Vera Greutink
 
Juli
Zaterdag 4, Dagexcursie: Bezoek aan 4 tuinen op
de Veluwe

Zeelandreis 9, 10 en 11 juni 2020.
Op het moment dat ik dit schrijf, half januari, zijn
er al bijna 30 aanmeldingen. Ik reken er dus op dat
ons reisje door zal gaan. Wanneer u zich nog wilt
opgeven, stuur dan een e-mail naar 
wswane@hetnet.nl.
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GARDENISTA 2020
Nieuwe locatie én nieuwe datum 
 
Na het succes van de eerste editie van Gardenista in
2019, organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit
unieke groene festival. Dit keer met nog meer activi-
teiten en groenbeleving onder de noemer Leef in het
groen.
En met een nieuwe locatie Historische Buitenplaats
Den Alerdinck in Zwolle/Laag-Zuthem. De nieuwe
locatie voldoet in hoge mate aan onze wensen en
criteria voor de komende edities van het festival.
Het groene festival Gardenista heeft naast een nieuwe
locatie ook een nieuwe datum: het festival is te be-
zoeken van woensdag 13 t/m zondag 17 mei op
Historische Buitenplaats Den Alerdinck , Den Alerdin-
ckweg 1, 8055 PE te Laag Zuthem bij Zwolle
Het thema van dit jaar, Leef in het groen, staat voor
het goede gevoel dat groen kan geven.
De bezoekers gaat dit ervaren in een totale groenbe-
leving, zodat ze er ‘groener uit komen dan ze binnen-
komen’. Daarbij gaan we verder dan tuinen en bloe-
men; op alle onderdelen van het festival speelt duur-
zaamheid een centrale rol.
De basisthema’s zijn net als de vorige editie gericht
op showtuinen, moestuinieren, bloemschikken, kwe-
kers, hoveniers, onderwijs, kunst en water.
 

In het adembenemend mooie Sallandse coulissen
landschap ligt, op steenworp afstand van Zwolle, de
prachtige Historische Buitenplaats Den Alerdinck,
gebouwd in 1680.
Wouter Koning, sinds 1985 de eigenaar, heeft deze
buitenplaats met veel zorg en aandacht teruggebracht
in de oude stijl, met de allure van weleer.
Gardenista strijkt hier van 13 tot en met 17 mei 2020
neer voor haar 2e editie.

In de Knop
De kerstboom is opgeruimd en de poinsettia en
amaryllis zijn weer verdwenen. De eerste tulpen staan
al weer in de kamer en buiten bloeit de toverhazelaar
en de winterjasmijn volop. Ook zag in het gemeente-
lijk perk bij de Akker al bloeiende narcissen! Het
nieuwe jaar 2020 is echt begonnen. Ik wens iedereen
bij deze namens het hele bestuur van de afdeling en
gezond en opwindend tuinjaar toe. Voor ons, als be-
stuur is januari ook het begin van een nieuw vereni-
gingsjaar. Voor mij voelt het altijd wat gek omdat na
de zomer voor mijzelf september voelt als een nieuw
begin maar ja het is en blijft het staartje van het oude
jaar. In de afgelopen maanden zijn we druk geweest
met de voorbereiding van 2020 en in dit infoblad vindt
u al een voorproefje van wat u allemaal van ons kunt
verwachten zoals de geheel door Willemien voorbe-
reide meerdaagse reis naar haar geliefde Zeeland of
de komende lezingen waar Elly mee in de weer was.
Maar ook de aankondiging van de Algemene Leden-
vergadering. Joke heeft altijd veel werk aan de voor-
bereiding van deze vergadering omdat het verslag van
de secretaris en de financiën haar de nodige tijd
kosten.
Ook de externe promotie van onze afdeling vraagt om
aandacht en we zijn blij dat Leo Prins daar tijd en
energie voor wil vrij maken. Mocht hij u benaderen om
mee te doen zeg vooral ja, want anderen vertellen dat
G&B een fijne club is, kan Leo samen met het bestuur,
echt niet alleen.
Tot slot, er is er weer een flyer gemaakt waarin ons
hele programma voor 2020 staat en die bedoeld is om
in onze gemeente ruim te verspreiden om zo anderen
te laten weten wat wij allemaal organiseren zodat ze
kunnen meedoen. Anja leverde het basis ontwerp aan
en Aart en Elly maakte er iets moois van. Tot bij de
volgende ledenavond.

Dagtocht tuinen rond de Veluwe zater-
dag 4 juli
We bezoeken privétuinen van eigenaren die graag
ons een kijkje geven in hun tuin.
We vertrekken om 08.00 naar de  eerste tuin
- ‘aan ’t Leusveld’   www.tuinaantleusveld.nl in Brum-
men. Vervolgens naar
 - de lage oorsprong in Oosterbeek  www.tuindelage-
oorsprong.nl
In de middag  rijden we over de Veluwe naar
- ‘t Polhuis  www.bezoekmijntuin.nl/tuinen/tuin-
polhuis
Bij aankomst staat er een  heerlijke lunch klaar,
waarna we de tuin ingaan.
- de Oener kijktuin in Oene  www.oenerkijktuin tot slot.
Inclusief: Koffie met iets lekkers, Lunch, Bezoek aan
de tuinen, Fooi
Prijs: lid €55,- niet-lid: €62,- overmaken naar 
NL33INGB0000437866 t.n.v. Veluwe
Opgeven per email naar  info@bilt.groei.nl
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Winter

Herfst

Zomer
Lente

Van de tuinen van nu kan de echte  

liefhebber het jaar rond plezier hebben
‘t Vaarderhoogt heeft zich volledig gespecialiseerd in alles wat de natuur 

ons in de verschillende seizoenen te bieden heeft en staat bekend als 

het 4-seizoenen tuincenrum. Met de grootste keus in de wijde regio en 

met uitstekende adviezen voor de meest succesvolle tuin. Wanneer u het 

terrein betreedt ziet u direct dat u niet met een “gewoon” tuincentrum te 

maken heeft, maar met echte liefhebbers ... net als u!

Welkom!

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883  

www.vaarderhoogt.nl

Excursie de Hubertushof in Leusden
Maandag 18 mei excursie de Hubertushof in Leusden
 
Een landschapstuin van 5000m2 langs een bosrijke
omgeving.
Het eigen ontwerp is gebaseerd op de reeds bestaan-
de structuurelementen zoals een decennia oude ro-
dodendron wal in combinatie met beukenhagen als
erfafscheiding.
Een natuurlijke sloot kronkelend door de bloementuin.
Meerdere borders en tuinkamers met voornamelijk
vaste planten en siergrassen.
We gaan carpoolen vanaf Sperwerlaan/ kruisbeklaan
in Bilthoven, vertrek 10.00 uur
Inclusief: Koffie met iets lekkers.
Prijs: lid €6,50 niet-lid: €7,50 overmaken naar 
NL33INGB0000437866 t.n.v. Leusden
Opgeven per email naar  info@bilt.groei.nl geef ook
aan of u rijdt of wil meerijden. (€2,50 contant voor
chauffeur)
 
 
 
 

Nieuwe leden
MEVR T. DE WAARD 
HR E.P.A. SANDERS
MEVR A. VAN EWIJK - LEEFLANG 
 
Van harte welkom en tot ziens op een van onze
activiteiten.
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James Wattstraat 2a, 3261 MB  Oud Beijerland 

Tel.: 088 - 007 13 00, E-mail: info@gardentours.nl

Website: www.gardentours.nl

Wilt u ook zo graag tuininspiratie op doen voor uw eigen 
tuin? Garden Tours brengt u naar de mooiste tuinen ter 
wereld die voor anderen gesloten blijven. Comfortabel 
vervoer, deskundige reisleiding en overnachting in luxe 
hotels, wij bieden u een onvergetelijke beleving!

KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

Indien onbestelbaar retour: Parklaan 41, 3722 BC Bilthoven
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