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Activiteitenkadender
In verband  met het carona virus zal in een later
stadium een beslissing worden genomen over
wel/niet doorgaan van de activiteiten.
Uw webmaster zal haar uiterste best doen onze
afdelingswebsite up-to-date te houden, zodat u
daar altijd verdere informatie kunt vinden over
wel/niet doorgaan van een activiteit.
 
November
 
Donderdag 19, Workshop Bloembollenmand bij
kwekerij Abbing in Zeist
 
December
 
Dinsdag 15,  Online kerstdemonstratie
 
Januari Februari
 
dinsdag 5 januari of dinsdag 2 februari, Lezing: door
Henny van der Wilt
 
mei

Donderdag 20, tuin 'de Hubertushof' in Leusden 
Gardenista 26 t/m 30 mei 2021 Den Alerdinck Laag
Zuthem
 
juni
 
Zaterdag 3, Dagtocht 
8 t/m 10 meerdaagse reis naar Zeeland 
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Workshop bollenmand beplanten
Op donderdagmiddag 19 november van 13.30-15.30
kunt u bij kwekerij Abbing in Zeist deelnemen aan de
workshop Bloembollenmand onder leiding van Wilna
Kuipers, tuinontwerper en medewerker van Abbing's
Buitenhof.
In een gezellige, informele sfeer leert u hoe u een
mand met bollen kunt opmaken met behulp van zgn.
lasagnebeplanting: laag na laag kiest u een aantal
bloembollen, die in het voorjaar opeenvolgend een
lange tijd na elkaar zullen bloeien.
Als u wilt mag u uw eigen pot of mand meebrengen,
maar natuurlijk biedt Abbing ook een ruime keuzemo-
gelijkheid aan potten en manden. 
De bloembollen kunt u zelf ter plekke uitzoeken in de
tuinmarkt van Abbing. De prijzen variëren van € 1,99
to € 8,99 per zakje. Wilna Kuipers kan u bij het maken
van een goede keuze adviseren. Als kers op de taart
kunt u uw creatie afwerken met de langbloeiende
winterviooltjes. In het voorjaar kunt u deze een keer
kortknippen, waarna de bollen er doorheen zullen
groeien. Zo bent u verzekerd van een maandenlange
groei en bloei.
Aan het eind van de workshop bekijken we wat u al-
lemaal gekozen hebt en tellen we alles op. De kosten
voor de workshop, gebruik van potgrond en planten-
voeding zijn € 10,00 per persoon. De kosten van
bloembollen en eventueel aangeschafte pot of mand
tellen we daarbij.
Aanmelding 
1. door - bij voorkeur - invullen van het aanmeldings-
formulier op de website óf sturen van een email naar
info@bilt.groei.nl  met naam, voornaam, telefoon en
of u met eigen vervoer naar Abbing kunt komen.
2. indien u geen email/ internet heeft kunt u de secre-
taris Joke Schreuder bellen: 030-2291041
 
Inmiddels zijn er via Nieuwsbrief en Website (tot
27-10) 8 aanmeldingen ontvangen voor deze work-
shop en de workshop gaat wat dit betreft zeker door.
Coronamaatregelen: Kwekerij Abbing zorgt voor vol-
doende ruimte in de kas om allemaal apart op > 1,5
m afstand van elkaar te kunnen werken. U wordt
verzocht een mondkapje te dragen tijdens binnenko-
men, winkelen, rondlopen en bij het weggaan.
Er zal - de coronamaatregelen in acht nemend - plaats
zijn voor 10-12 deelnemers. Wilt u deelnemen, meldt
u dan snel aan.

Kerstdemonstratie 2020 op 15 december
door Sonja Paauw
Geachte leden,
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het co-
ronavirus Covid-19 zal een kerstdemonstratie, zoals
we de laatste jaren gewend waren in de zaal van de
Koperwiek, naar onze inschatting niet mogelijk zijn.
Het bestuur is druk doende een Online kerstdemon-
stratie te organiseren, die onze leden vanuit hun stoel
thuis kunnen bekijken. Op deze manier willen we toch
proberen er een soort van 'samenzijn' van te maken,
ook al zult u er dit jaar helaas uw eigen wijn bij moeten
schenken.
Sonja Paauw zal weer van de partij zijn om aan de
hand van twee kerststukken de diverse technieken te
laten zien voor het maken kerstarrangementen.
Simone Bontan (dochter van .. ) zal de demonstratie
filmen. De opnames zullen eind november plaatsvin-
den, maar we zenden het pas uit op dinsdag 15 de-
cember vanaf 19.45 via een Online bijeenkomst. Ie-
dereen, die zich hiervoor aanmeldt ontvangt een ge-
bruiksaanwijzing/ toelichting mét een link van de se-
cretaris.
Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar de
gemaakte stukken verloten onder onze leden. Ieder-
een, die zich vóór 23 november aanmeldt voor de
Online bijeenkomst maakt kans op het winnen van een
kerststuk! Uw aanmeldingsnummer is uw lotnummer.
We zullen ook het trekken van de winnende loten
opnemen en op 15 december uitzenden, maar de
winnaars ontvangen de stukken vlak na de opname
en dus vóór 15 december.
Het aanmeldingsformulier vindt u op de website.
PS: Kunt u niet deelnemen aan de Online kerstdemon-
stratie en  beschikt u niet over email, maar wilt u wel
graag meedoen aan de verloting: bel dan de secreta-
ris Joke Schreuder om mee te doen.
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Lezing Henny van de Wilt 5 januari of 2
februari?
Het bestuur was er juist in geslaagd voor de lezingen
van oktober en november een nieuwe locatie te vinden
toen de 2e Corona-golf toesloeg en we opnieuw de
ledenavonden met lezingen niet door konden laten
gaan. De ledenavond van 3 november zal dus NIET
doorgaan!
Voor de kerstdemonstratie hebben we voor een alter-
natieve oplossing gekozen: een Online Bijeenkomst
op dinsdag 15 decembervanaf 19.45  met tonen van
de (eind november) gefilmde kerstdemonstratie door
Sonja Paauw.
In hoeverre we in 2021 weer ledenavonden kunnen/
mogen organiseren is op dit moment nog volstrekt
onzeker. Toch hebben we Henny van de Wilt gevraagd
zowel in januari als februari 2021 een avond voor ons
te reserveren. Zij heeft toegestemd en we hopen heel
erg dat deze lezing of op 5 januari of 2 februari door-
gang zal kunnen vinden! Op de website en in onze
nieuwsbrief kunt u t.z.t. lezen of deze lezing doorgang
kan vinden en zo ja in welke maand én op welke lo-
catie.
 
Mooie plekjes in Nederland
We fietsen, varen, vliegen en wandelen door en langs
prachtige streken van ons land. We gaan naar de
Ooypolder bij Nijmegen, waar in de uiterwaarden wilde
runderen en paarden lopen. We gaan naar de oudste
eik , die staat op de Fleringer Es bij Tubbergen . We
bezoeken kasteel Twickel in Delden en gaan langs
vele landgoederen in oosten des lands. Het rivieren-
gebied en de duinen van Oost Voorne, De Weerrib-
ben, het Vechtplassengebied, de Waddeneilanden en
nog veel meer. Overal zoeken wij naar bijzondere
bomen , bloemen en vooral orchideeën. Ons landje
mag dan klein zijn, maar de verscheidenheid is enorm !
Henny van der Wilt

In de Knop 
Alweer het laatste infoblad van 2020. Ondanks de
Corona pandemie is het jaar omgevlogen. Ik hoop dat
u allen in goede gezondheid bent en het virus buiten
de deur heeft weten te houden. Ik zelf probeer veel
buiten te zijn en zelfs in de regen met de hond te
genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Zo
zag ik vanmorgen tot mijn verbazing 3 saffraan kro-

kussen in het perk bij de achterdeur. Ik was stom
verbaasd. In september had ik 10 bolletjes van een
vriendin gekregen die zei: je moet ze meteen planten
dan heb je nog kans op bloemen in oktober/november!
Enfin de bolletjes de grond in tussen de cyclamen en
vanmorgen resultaat! Ik moet u bekennen dat de
saffraan krokus mij onbekend was. Saffraan ken ik wel
maar ik heb nooit geweten dat de krokus de bron was
van dit poeder. Enfin ik denk niet dat het in mijn geval
tot de winning van saffraan komt met al die regen maar
wellicht volgend jaar! En over bollen gesproken in
november hebben we als afdeling nog een leuke ac-
tiviteit met het vullen van manden met bollen bij Ab-
bing. Nu maar duimen dat het doorgang kan vinden
want Corona heeft al vele malen roet in het eten ge-
gooid, maar het is niet anders. Wat ook anders is dan
andere jaren is de kerstdemonstratie in december. Dit
jaar niet in de vertrouwde koperwiek zaal maar via
internet! Immers gelukkig beschikken we tegenwoor-
dig over allerlei technische middelen die veel leuke
dingen mogelijk maken en zo is het idee geboren om
te proberen om de kerstdemonstratie op te nemen en
op een tijdstip in december uit te zenden via internet.
Elders in dit nummer ziet u hier meer informatie over.
Zelfs de bekende verloting maakt hier onderdeel van
uit! Het enige verschil is dat u uw gewonnen stuk veel
eerder in huis krijgt, maar ach kun je er ook langer van
genieten. Sint en Kerst zijn nog even weg, er kan nog
veel gebeuren in deze Corona tijden maar de feest-
dagen dienen zich van zelf aan. Daarom wens ik u
alvast namens het hele bestuur en de commissiele-
den, fijne en vooral gezonde dagen en gaan we op
naar 2021 met hopelijk weer volop mogelijkheden om
elkaar in persoon te spreken over de dingen die ons
aan het hart gaan.
Ellen van de Vrught
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 Mijn volkstuin..  door Joke Schreuder
In augustus 2018 brachten we met onze afdeling een
bezoek aan de Amateur Tuinders Vereniging Kloos-
terpark. Tot dat moment was het huren van een
volkstuin voor mij eigenlijk nooit een reële optie ge-
weest. Rondlopend langs de verschillende tuinen
kwam bij mij echter het gevoel op van ‘oh, wat heerlijk
hier, als er een tuin vrij zou zijn daar achter tegen de
bosrand aan, dan…’
Thuis gekomen besprak ik het idee van het huren van
een volkstuin met mijn partner en of hij zou voelen
voor de technische ondersteuning (denk vooral aan
houten constructies en technische voorzieningen). Ik
zou weliswaar het aanleggen van de paden, de
grondbewerking en de plantjes wel voor mijn rekening
nemen maar áls ik ervoor zou kiezen zou dit ook voor
hem zeker gevolgen hebben. Eerst maar eens een
afspraak maken om te kijken welke tuinen er beschik-
baar waren. 
Een paar weken na onze excursie liep ik een rondje
met de vice-voorzitter, die me uitleg gaf en alle be-
schikbare tuinen liet zien. Hij had ze in vele soorten
en maten en op verschillende plekken, maar er was
er 1, die helemaal voldeed aan mijn wensen: ongeveer
300 m2 groot, achteraan op het complex gelegen
tegen de bosrand van Sandwijk aan. Als ik die zou
kunnen krijgen..  De staat van onderhoud van de tuin
was verschrikkelijk, maar er stond wél een leuk huis-
je op wat ik kon overnemen. En de huidige huurster
moest de tuin bij overdracht ‘zwart’ opleveren.  En dat
gebeurde ook daadwerkelijk op 2-1-2019.  Maar
grond, die tevoren vol met onkruid staat en 1x omge-
spit is, zit natuurlijk nog steeds stampvol onkruid.
In januari startte ik als eerste met het uitzetten van
een rondlopend pad van voor naar achter en een bed
omrand door stenen waarin ik de aardbeien  wilde
laten groeien. Met mijn toestemming had mijn voor-
gangster stapels met stenen en tegels van allerlei
soort achtergelaten.  Door de stenen en tegels te
combineren kon ik er uiteindelijk een mooi pad van
maken. Ik begon  met het planten van 3 appelboom-
pjes (Ecolette, Discovery, Santana) en 1 peer (Triomp-
he de Vienne), die ik in lage leivorm langs het paadje
wil laten groeien. Tevens een witte, rode en kruisbes,
een framboos en 2 soorten aardbeien. Het weer
werkte helemaal mee, zodat er eind februari niet alleen
een pad lag, maar er waren ook al 4 verhoogde
groentebedden,  3 compostbakken en een ‘nieuw’
houten hek in elkaar getimmerd door mijn helpende
hand. 
Een artikel in G&B leverde inspiratie voor een haag
van besdragende struiken als appelbes, kornoelje,
sleedoorn, krenteboompje en Egelantier (meerdere
van elk) en nog een rij meidoorns, die aan de noorde-
lijke en oostelijke grens komen te staan.
In maart kwam er een houten rozenboog als toegang
tot de tuin en gingen in de bakken  de eerste uien de
grond in. Ondertussen hield ik me vooral bezig met

het opgraven van onkruid als zevenblad, heermoes
en bramen, die werkelijk overal naar boven (blijven)
komen. Tonnen en tonnen vol haal ik er uit en voer ik
af. Het is veel en zwaar werk, maar ik wil geen jaar
lang foeilelijk plastic om het onkruid dood te maken. 
In juni/juli beginnen we te oogsten en te genieten van
de tuin. Onze kleinzoon ook! Het simpele kunststoffen
tomatenkasje (€ 35,00) doet zijn werk en we oogsten
in augustus heerlijke cocktailtomaatjes én reuzen ‘a-
nanas’tomaten. Ervaring van 2019/2020 leert wel dat
dergelijke kasjes geen lang leven kennen…
Aan het eind van die zomer heb ik zoveel plezier in
mijn volkstuin dat ik besluit een ‘echte’ kas aan te
schaffen en die wordt in oktober/november  door mijn
man opgebouwd. De kas heeft gelukkig de stormen
van deze winter ongeschonden overleefd en dit
voorjaar is hij echt in gebruik genomen.
Wat heeft me dit eerste jaar in de volkstuin geleerd?
Ik vind het leuker dan ik ooit had verwacht. Ja het is
veel werk en je moet er voor ‘zorgen’. Maar ik voel me
er prima bij, zowel mijn lichaam als geest lijken er wel
bij te varen. Het zeer regelmatig heen en weer fietsen
van huis naar de tuin zorgt voor een goede conditie
en het lijkt inmiddels ‘om de hoek’. Mijn wens om nog
eens een keer een nieuwe tuin te ontwerpen kon ik
hier helemaal in kwijt (zonder te verhuizen!). De tuin
is een mengeling geworden van moes en sier met
bessenstruiken voor de vogels en voor onszelf. Door
alle bij- en vlindervriendelijke planten zoemt de tuin
dat het een lieve lust is. Ik kan er heerlijk de zonmin-
ners planten, die het thuis in de schaduw nooit goed
deden.    (wordt vervolgd)
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Cyrtanthus Elatus
Op 7 mei 2019 gaf Hans Huizing een interessante
lezing over vaste planten en knollen uit de Oost-
kaap. Er waren ook planten en knollen te koop. Ik
kocht er een mooie in bloei staande Cyrtanthus Elatus
( vuurlelie) die prachtige rode kelken had. Daarna
kwamen er nog 3 nieuwe stelen met kelken. Na ver-
potten en overhouden staat hij nu weer in bloei ( zie
foto`s ) en hoop ik dat er weer veel nieuwe stelen
komen. Ik heb ook al enkele broedknollen die gevormd
werden gepoot en verwacht nog meer mooie kelken.
Martin van Beest.

Bezoek Singer Laren, Tentoonstelling “-
Schilders van het licht’
Donderdag 24 september was het zo ver. Het bezoek
aan het Singer Laren met haar prachtige museumtuin
(uiteraard ontworpen door Piet Oudolf) en minstens
even prachtige collectie. We troffen het precies met
het weer, en ook zo eind september is er nog zat moois
te zien in de tuin. 
Binnen werden we we meegenomen op een reis door
-mijns inziens- een van de meest boeiende periodes
in de de Nederlandse schilderkunst. Van de wat grij-
zere en statigere schilderijen van de Haagse school
verplaatsten wij ons naar zomerse Zeeuwse stranden
en Larense landwegen, al dan niet geschilderd in
verfijnd pointillisme. Schilderijen waarvan het soms
echt lijkt alsof ze bijna licht geven, zo vibrerend. Ook
namen we een klein kijkje in het bruisende Parijse
leven in het begin van de 20e eeuw, in schril contrast
met het rauwe arbeidersleven van ons eigen Neder-
land. Vanuit daar gingen we naar de zinderende
schilderijen van bijvoorbeeld Jan Sluijters, waar het
licht niet meer perse op realistische, maar meer op
gevoelsmatige wijze werd weergegeven. Ten slotte
zagen we niet alleen de weergave van het natuurlijke
licht, maar ook de uitvinding van het kunstlicht en de
invloed daarvan op de schilderkunst. Het mooie van
het bezoeken van een museum met een groep is het
ontdekken van ieders eigen “kijkwijze”. Ieder heeft een
eigen smaak en een eigen oog voor detail. En het
leuke van het bezoeken van een museum met een
Groei&Bloei- groep is dat uiteraard elk stukje begroei-
ing onder de loep wordt genomen en het liefst met

naam en toenaam genoemd wordt. Al met al vonden
ik/wij het een zeer geslaagde tentoonstelling met een
gezellige groep!
Evelien Coufreur-Blaauwendraad
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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

Nieuwe leden
MEVR C. VAN LEEUWEN 
MEVR M. KOOGJE-RIDDER 
MEVR E. HANEMAAIJER 
MEVR H.H.M. STEENBERGEN
MEVR Y.T. RIETVELD 
 
Van harte welkom en tot ziens op een van onze
activiteiten.

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, recepten,
uitjes, etc. voor het febr/mrt 2021 nummer kunt u
voor 12 januari 2021 mailen aan: info@bilt.groei.nl
of per post sturen aan: Parklaan 41, 3722 BC Bilt-
hoven. Het febr/mrt  Infoblad wordt rond 26 januari
2021 bezorgd.

Foto voorblad: H.A.  L'Honoré Naber
Foto bloembollen pagina 3, bron:  ibulb
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KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

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!

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Parklaan 41, 3722 BC Bilthoven

8


