
Paasdemonstratie Sonja Paauw en Lezing Floriade

Paasworkshop - Excursie Sypesteyn - Plantjesmarkt
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Nr. 4 * April / Mei 2022 * 32e jaargang



Activiteitenagenda
April
Dinsdag 5 april, 20:00 uur, Ledenavond, Paasde
monstratie door Sonja Paauw
Vrijdag 8 april en zaterdag 9 april, 10:00 -12:30 uur,
Jonge perkplantjes, Soerst, Jachthuislaan 68
Zaterdag 9 april, 13:00 uur, Plantenruilbeurs,  Hilver
sum, Hoflaan 6
Zondag 10 april, vanaf 11:00 uur, Famliliedag
Oostbroek, Utrechts Landschap*
Maandag 11 april, 13:30-16:00 uur, Workshop door
Sonja Paauw: Voorjaarskrans maken 
Donderdag 14 april -14 oktober, Floriade, Almere
Zaterdag 16 april, 10:00-13:00 uur, Groei&Bloei
Plantjesmarkt, WVT
Woensdag 20 april, 9:30 uur vertrek, ochtendexcur
sie naar kasteel Sypesteyn in Loosdrecht
Mei 
Dinsdag 3 mei, 20:00 uur, Ledenavond, De onwik
keling van de Floriade, lezing door Niek Roozen
Zaterdag 14 mei, 11:00-15:00 uur, Open dag Agnes
Kruiden, met stand van G&B 
Woensdag 25 tot en met zondag 29 mei, 9:30-17:00
uur, Gardenista, Hét Groenfestival van Groei&Bloei,
Den Alerdinck, Laag Zuthem
Woensdag 25 mei, Dagtocht naar Gardenista
Juni
Dinsdagavond 7 juni, 19:30 uur ALV, 20.00 uur, Le
denavond, Klimplanten, sierlijk en functioneel ook
in kleine tuinen en op balkons, lezing door Marga
reth Hop
Zaterdag 11 juni tot en met zondag 19 juni, Groei
& Bloei Nationale Tuinweek. Thema: De stads- en
balkontuin.
Woensdag 15 tot en met 19 juni, G&B Engelandreis
naar Shropshire.
Juli
Zaterdag 2 juli, Dagtocht naar Zuid-Holland
 
* Alle activiteiten van het Utrechts Landschap zijn
te vinden op www.utrechtslandschap.nl/agenda 

Colofon
Voorzitter:
Mw. E. van de Vrugt
ellenvandevrugt@gmail.com
Secretaris en Penningmeester en Website:
Mw. J.W. Schreuder-Borkent 
Prins Hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
info@bilt.groei.nl  030-2291041
Vicevoorzitter: 
Mw. S.A.M. Bontan 
sylbontan@gmail.com 0346-282298
Ledenadministratie:
Mw. A.J.M. Couwenbergh 
ajmcouwenbergh@outlook.com 030- 2430440
Excursies:
Mw. S.A.M. Bontan 
sylbontan@gmail.com 0346-282298
Lezingen: 
Mw. E. van de Wiel-Van Kemenade 
ellyvdwiel@gmail.com
Barcommissie:
Mw. J. van Spengen 030-6700253
Redactie maandblad: 
ellyvdwiel@gmail.com  030-2282157
Whatsapp-groep:
Groei & Bloei De Bilt, Beheerder: Olivier Sessink
aanmelden via whatsapp@bilt.groei.nl 
Emailadres: info@bilt.groei.nl
Website: www.bilt.groei.nl
Bank: NL33INGB0000437866 ten name van 
KMTP Afd. De Bilt Bilthoven e.o. te Bilthoven Grote foto voorblad: Joke Schreuder-Borkent
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Uitnodiging ledenavond: Dinsdag 5 april en 3 mei

Aanvang lezingen 20:00 uur. Lokatie: Pieter de Hooghflat, De Hooghlaanlaan 2, 3723 GS, Bilthoven.
Hoofdingang gebruiken. Entree voor leden gratis, niet leden betalen 5 euro incl. koffie/thee.

5 april 2022.  Bloemschikdemonstratie door Sonja
Paauw. Ja die had u nog van ons tegoed! Dus tijdens
de ledenavond van april geen lezing maar een
bloemschikdemonstratie ter vervanging van de
kerstdemonstratie die wegens corona niet door kon
gaan. Samen met haar collega Bianca zal Sonja op
de vertrouwde manier met veel bloemen een ode
aan het voorjaar, of aan Pasen, zo u wilt, brengen. De
drie stukken zullen - traditie getrouw - na afloop wor
den verloot. Lootjes zijn bij de ingang te koop voor
€ 1,00 per stuk, 6 loten voor € 5,00.  
En vindt u het leuk om zelf een Voorjaarskrans te
maken,dat kan

3 Mei 2022. De ontwikkeling van Floriade Expo,
door landschapsarchitect Niek Roozen
De Floriade is de grootste wereldtuinbouwtentoonstel
ling. Deze wordt om de 10 jaar in Nederland gehou
den. In 2022 is deze tentoonstelling in Almere van 14
april tot en met 9 oktober. Het is de 7  Floriade in Ne
derland en de 23  editie ter wereld.
In het masterplan van de Floriade, ontworpen door
Winy Maas (MVRDV) en de gemeente Almere, staat
het Groene Stad concept centraal, een stad die na
afloop van de tenstoonstelling zijn woonfunctie houdt
temidden van het groen. Het bureau “Niek Roozen
Landscape BV” adviseert de Floriade BV over het
behoud en beheer van het bestaande groen en het
ontwerp van het Arboretum voor de Groene Stad.
Wat deze Floriade uniek maakt, is dat alle bomen en
planten afkomstig zijn van Nederlandse kwekers en
dat al dit groen echt bijdraagt aan een gezonde,
groene blijvende stad. De bomen zijn uitgekozen
omdat ze de luchtkwaliteit verbeteren, de tempera
tuur verlagen, goed bestand zijn tegen extreme
neerslag of droogte en een bijdrage leveren aan de
biodiversiteit door nestmateriaal of voedsel te bie
den. Naast de reeds bestaande bomen zijn er 2500
nieuwe bomen geplant, 50.000 heesters en vaste
planten en ontzettend veel bloembollen. Deze bijzon
dere plantenverzameling is op alfabetische volgorde
geplant en vormt een levende bibliotheek om heerlijk
doorheen te wandelen.
PM: zin gekregen om de Floriade zelf te bezoeken?
Dat kan op woensdag 14 september. We gaan dan
met een bus, samen met leden van de afdelingen
Zeist en Utrecht, naar Almere.  Graag horen we op
korte termijn wie 14 september mee wil. 

Workshop voorjaarskrans
Op maandagmiddag 11 april van 1:30-16:00 uur, 
verzorgt Sonja Paauw deze workshop locatie: WVT 
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven   Kosten € 27,50 voor
leden en € 32,50 voor niet-leden. Meer informatie vindt
u op onze website.
Opgeven bij voorkeur via email: info@bilt.groei.nl  met
vermelding van naam, telefoonnummer en of u lid
bent. Heeft u geen mogelijkheid tot opgeven via
email, dan is opgave via telefoonnummer secretaris
mogelijk. Reageer snel, want er is een maximum
aantal deelnemers van 12!

Aanmelden busexcursie
Floriade 14 september
Om een inschatting te kunnen maken van het
aantal deelnemers willen we graag dat u zich snel
aanmeldt. De te verwachten prijs voor bus en
toegang tot de Floriade is € 42,50.
Bij voorkeur aanmelden via info@bilt.groei.nl 
Heeft u geen mogelijkheid u aan te melden via
email, dan telefonisch bij Sylvia Bontan 0346-282298.
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In de knop
Heb u dat ook dat u bepaalde plaatsen met bepaal
de planten of bomen associeert? Ik heb dat sterk. Zo
is in het voorjaar voor mij een bloeiende kastanje
boom een moment om even te denken aan Kiev in
Oekraine. In mei staan in het centrum van die stad
de kastanjes in bloei met witte en rode kaarsjes,
prachtig. Het effect is bij toeval ontstaan. Tijdens de
tweede wereldoorlog zijn bijna alle bomen in het
centrum van de stad gesneuveld. Na de oorlog wilde
men opnieuw bomen aanplanten. Er was niet al te
veel geld beschikbaar en men was blij dat men de
hand kon leggen op een grote partij jonge kastanje
bomen en die zijn aangeplant. Elk jaar geven ze de
inwoners veel plezier met hun bloesem. Zo denk ik bij
hangende geraniums aan een balkon, aan mijn
balkon in Praag. Elk jaar veranderde het grote balkon
vanaf mei langzaam weer in een grote bloemenzee
waarmee ik een grauw huis opvrolijkte. Overigens heb
ik van de vele geraniums nog altijd een paar over die
ik koester. Of dat ik bij een echte bruine beuk direct
aan mijn vader moet denken. Hij plantte een 15 jarige
bruine beuk in de voortuin van ons nieuwe huis. Hij
staat er nog steeds en doet het goed mede omdat
hij zijn haarwortels om de waterleidingsbuis heeft
laten groeien. En zo denk ik dat er vrijdag een nieuwe
associatie is ontstaan. Immers onze afdeling heeft de
door Coesfeld geschonken boom geplant in de ju
melagetuin bij het gemeentehuis. Nu de gemeente
een pad heeft aangelegd en de grond heeft bewerkt
kunnen binnenkort de vaste planten ook de grond in.
Een groepje enthousiaste leden hebben zich bereid
verklaard om dit project samen met enkele bestuurs
leden onder hun hoede te nemen. Fantastisch en
heel fijn. Volgende jaar zullen we een bank plaatsen
in het parkje ter gelegenheid van ons 100 jarig be
staan. Hoewel we al druk bezig zijn om allerlei ideëen
te ontwikkelen om ons 100 jarig bestaan kleur te
geven, hebben we eerst nog een heerlijk seizoen voor
de boeg. Er staat al veel op de rol zoals excursies en

een meerdaagse reis of interessante lezingen. Graag
willen we ook weer open tuinen tonen en vragen we
u om uw tuin open te stellen. U kunt zelf bepalen of u
uw tuin alleen voor leden dan wel voor iedereen
openstelt. Een telefoontje naar Anja of Rian en ze
maken met u verdere afspraken. Doen, echt het is
leuk om anderen eens in uw eigen “hof” te laten kijken.
Ik krijg ook weer veel zin in krabben in de tuin nu het
weer zo mee werkt. Heerlijk al die zon. Ik wens u een
mooi tuinseisoen toe en zie u zeker bij een van onze
activiteiten.
Ellen van de Vrugt
 

Aanleg Jumelagetuin van
start!
Het doet de Jumelagecommissie én onze afdeling
veel genoegen dat na het aanleggen van het pad
en plantklaar maken van de grond nu ook de aanleg
van de Jumelagetuin van start is gegaan. Er is inmid
dels een groepje enthousiaste leden van onze afde
ling, dat samen op 4 maart de meerstammige Cornus
kousa chinensis heeft geplant en binnenkort gaat
beginnen met de aanplant van de overige planten.
Het zou superleuk zijn wanneer we hier echt een
G&B-project van kunnen maken. Onze vraag is
daarom: heeft u wellicht nog stekken over van vaste
planten? Op onze website (Activiteiten- Jumelage
tuin) vindt u de lijst van planten, die we nog nodig
hebben.
Heeft u stekken van de genoemde soorten, dan
graag een email naar info@bilt.groei.nl  met opgave
van welke plant(en) en hoeveel stekken u per soort
kunt leveren. PS: het zou heel fijn zijn als ze afgeleverd
worden bij uw secretaris op de Prins Hendriklaan 12
(ik zet een krat neer in de voortuin voor geval ik afwe
zig ben). Graag met een label erbij met de plant
naam. Lukt het vervoer niet, dan zorgen wij dat ze
opgehaald worden. 
Alvast héél erg bedankt!
Namens het team van de Jumelagetuin,
Joke Schreuder 
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Plantjesmarkt
Zaterdag 16 april 10.00-13.00 VvSO-WVT,
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven.
Eenjarigen, vaste plantjes, groenteplantjes, 
kruidenplantjes en leuke tuinartikelen.
Na twee coronajaren zonder houdt Groei&Bloei afde
ling De Bilt Bilthoven e.o. samen met VvSO- WVT dit
voorjaar weer onze traditionele Plantjesmarkt. Op
deze markt verkopen we eenjarigen, opgekweekt
door leerlingen van het Seystercollege uit Zeist. De
plantjes  worden met veel zorg, biologisch en zonder
hulpmiddelen opgekweekt. Dat geeft krachtiger en
gezondere plantjes, die verderop in het seizoen een
uitbundige bloei laten zien.
Naast deze eenjarigen bieden leden van onze afde
ling een grote variëteit aan van door hen zelf, uit zaad
of door delen, opgekweekte planten, die u voor een
klein prijsje van hen kunt kopen.
Andere standhouders op deze markt zijn:
Agnes Kruiden met kruiden en kruidplantjes.
Marja Kalisvaart met diverse producten en zelfge
maakte jam.
Promotiestand Groei&Bloei met een prachtig wel
komstgeschenk voor nieuwe leden.
Promotiestand Duurzaamheid en klimaatadaptatie
De Bilt  met veel informatie over Steenbreek, biodiver
siteit en waterbeheer vertegenwoordigd door ons
waterschap HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden), met een 'Watertafel' om het belang van
waterbeheer aanschouwelijk te maken.

Gardenista 2022 - Busreis op
25 mei
Dit jaar zal – na 2 jaar niet doorgaan wegens co
rona - voor de tweede keer Gardenista plaatsvin
den van 25 tot 29 mei op Havezate Den Alerdinck
in Laag Zuthem.
Gardenista is hét groenfestival in Nederland van Groei
& Bloei. Het 5-daagse festival biedt tuinontwerpers,
bloemarrangeurs, hoveniers, kwekers, moestuinier
ders, maar ook studenten en hobbyisten een podium
waar ‘Leven in het Groen’  centraal staat. Klinkende
namen als Hans Kramer van kwekerij De Hessenhof,
Harry Pierik, Sjaak Willmstein en de Tuinen van Mien
Ruys delen hun inspiratie en kennis. Heb je wel zin in
een dag waar al je ‘groene’ zintuigen geprikkeld
worden? Geef je dan op voor deze busreis naar
Gardenista op 25 mei.

Wat is er zoal te zien en te doen:
Competities bloemschikken, postzegeltuintjes en in
spiratietuinen, lezingen, 150 exposanten; diverse
kwekers met unieke planten, een verrassend enter
tainment- en muziekprogramma met catering onder
eeuwenoude bomen.
Wij willen graag met leden van onze afdeling een
bezoek brengen aan dit Tuinevenement en hebben
besloten dit als afdeling De Bilt, Bilthoven samen met
onze buur-afdelingen Zeist en Utrecht groepsreis per
bus te organiseren. Heeft u interesse om mee te gaan,
meld u dan snel aan! Dan weten wij ook of er voldoen
de belangstelling is om de reis door te laten gaan!
Reissom voor busreis 25 mei naar Laag Zuthem inclu
sief entree tot Gardenista bedraagt € 25,00
Aanmelden bij voorkeur via info@bilt.groei.nl onder
vermelding van uw naam, telefoonnummer, of u G&B
lid bent en ‘Gardenista’. Geen toegang tot email, bel
dan Sylvia Bontan 0346-282298. 

Welkom Nieuwe leden!
vanaf janari en februari 2022       
K. Hoogendijk
Mw. E.B. Röder
M. Lelie

Ochtendexcursie: kasteel
Sypesteyn in Loosdrecht
Woensdagochtend 20 april gaan we naar
kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.
Henny van der Wilt kan maximal 20 deelnemers ont
vangen, er zijn nu nog enkele aanmeldingen moge
lijk. Voor alle informatie zie het februari/maart num
mer of kijk op onze website: www.bilt.groei.nl
Opgave per mail naar info@bilt.groei.nl of, indien u
geen e-mail heeft, bellen met Stance van Leeuwen,
06 19 47 59 58. 
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Een mooi initiatief: het
plantenasiel!
In deze vreemde tijden, waarin we een oorlog mee
maken die we voor onmogelijk hadden gehouden en
waartegen we ons zo machteloos voelen, zijn er ge
lukkig ook veel positieve initiatieven en daden te
melden die ons kunnen opvrolijken. Op ons groenge
bied zijn dat o.a. de actie Steenbreek, de Jumelage
tuin, onze plantjesmarkt, onze inspirerende lezingen
en onderling tuinbezoek om ieders inzet in eigen tuin
te kunnen bewonderen en door de loop der jaren te
volgen. Vorig jaar hoorden we van nog een verras
send initiatief: het plantenasiel. We waren van plan
daar zelf eens polshoogte te gaan nemen, maar er
bleek een winterstop te zijn vanaf 31 oktober 2021 tot
zondag 3 april 2022. Omdat iedereen nu al wel actief
in de weer zal zijn in eigen tuin en bij het fatsoeneren
plantjes die te veel zijn graag een nieuw leven wil
geven, maar zich dan afvraagt: wie kan ik hier blij
mee maken, zijn wij wel onlangs een eigen App-groep
gestart, maar zijn er meer initiatieven in het hele land
inmiddels bekend onder de naam Plantenasielen. Zo
vond ik op de website www.plantenasielzeist.nl de
volgende tekst:
“Er zijn in de gemeente Zeist vier plantenasielen waar
je tuinplanten die over zijn naar toe kunt brengen en
waar je ook gratis tuinplanten kunt halen. Er zijn twee
locaties waar ook kamerplanten geruild kunnen
worden. En dan zijn er in verschillende wijken ook nog
plantenasielkratten. Je kunt tuinplanten (vaste plant
ten en een- en tweejarigen), kleine struiken, bollen,
zaden en stekjes inleveren (ook van groenteplantjes).
Wel graag zonder ziektes en onkruiden.”
Op de genoemde website is uitgebreidere informatie
te vinden en worden adressen vermeld.
Ook zagen we vorig jaar een plantenasiel in Bilthoven,
Sint Hubertuslaan 35. Wij gaan na 3 april verder infor
meren over dit initiatief in eigen gemeente en hopen
daarover later meer te kunnen melden.
Coby van Spengen

Dagtocht zaterdag 2 juli 2022 naar Zuid-Holland.
De dagtocht  gaat dit jaar met een luxe tourbus naar
Zuid-Holland. Op het programma staan 4 privétuinen
en een gezamenlijke lunch. De tuinen  zijn wellicht
een inspiratie voor uw eigen tuin of gewoon een dag
van gezelligheid  en genieten van de mooie tuinen.
We vertrekken stipt om 08.15 uur vanuit Bilthoven naar
Leidschendam. We bezoeken in de ochtend ‘Heester
lust’ in Leidschendam en kwekerij Sunsister in Naald
wijk. Vervolgens lunchen we in de nabijheid in de kas
van ‘De pluktuin’. Na de lunch bezoeken we ‘Het la
byrinth’ in Honselersdijk en ‘De Hoofven’ in De Lier.We
verwachten rond 19.00 uur weer terug te zijn in
Bilthoven

Opgeven via het aanmeldingsformulier op de websi
te www.bilt.groei.nl of per email met naam en telefoon
naar info@bilt.groei.nl Indien u geen digitale moge
lijkheden hebt kunt u bellen naar Sylvia  0346-282298
Vervolgens maakt u € 54,- als lid of € 62,- als niet lid
over op rekening nr. NL33INGB0000437866  t.n.v. KMTP
afd. De Bilt Bilthoven onder vermelding van ‘Dagtocht
Zuid – Holland’. De prijs is inclusief bus, entree tuinen,
rondleiding, drinken, lunch en fooi.
Voor uitgebreidere informatie over de tuinen, zie onze
website en het volgend Infoblad; juni/juli.

Dagtocht naar Zuid-Holland
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KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

Kopij
Kopij zoals artikelen, foto's, tuintips, tips voor de
activiteitenagenda, etc. voor het juni-, juli-, augus
tusnummer kunt u voor 10 juni  2022 mailen aan:
info@bilt.groei.nl of per post sturen aan:
Rubenslaan 8, 3723BP Bilthoven. 

Open dag bij AgnesKruiden; Lente in de tuinen 
op zaterdag 14 mei, Dorpsweg 264A Maartensdijk,
achter de moestuin van landgoed Eyckenstein.
Om 14.00 uur start de rondleiding door de Kruidentuin
"de kracht van voorjaarskruiden".
In een boekenkraam vind je tweedehands tuinboe
ken en kookboeken naar keuze.
Groei & Bloei zal hier deze dag van 11.00-15.00 met
een PR kraam aanwezig zijn met een demonstratie
van ‘blije bij-bommen maken’

Voorjaarsweekend Tuinplezier 2022 is verplaatst
naar 11-12 juni: dit evenement stond gepland voor
eind maart zoals u kon lezen in ons vorige Infoblad.
In januari zag de prognose er nog ongunstig uit en
was de verwachting dat het niet zou lukken met de 
corona-maatregelen en werd besloten het evene
ment te verplaatsen naar 11-12 juni.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Prins hendriklaan 12, 3721 AS Bilthoven
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