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Colofon 2019
Voorzitter
vacature
Secretaris en Coördinator Workshops
Helma Koot - 06.10520984
Penningmeester
Ans Kappert
Vicevoorzitter en Coördinator Lezingen
Reiny Reijmerink
Coördinator Excursies / Reizen
Lia Kuijl
Coördinator Bloemschikken
Barbara de Munck
PR - Redactie nieuwsbrief
Janne Ouwerkerk en Lia Kuijl

VOOR AL UW SEIZOENSPLANTEN, VASTE PLANTEN,
KLIMPLANTEN, ROZEN VAN DE WILDE, KLEINE EN GROTE
HEESTERS EN BOMEN, SFEERVOLLE ACCESSOIRES VAN O.A.
BRAXTON, BRYNXZ, CAPI, DASSIE ARTISAN, DUTZ, EIGHT
MOOD, FERMOB, GREENLEAF GIFTS, IL CUPIDO, JELLE QUINT,
LIFESTYLE, MARS&MORE, PTMD, RIVERDALE EN SILK-KA ...

Lexmondsestraatweg 2 Vianen • tuincentrumhuiting.nl

Ledenadministratie
Helma Koot
info@utrecht.groei.nl
Contact
e-mail: info@utrecht.groei.nl
www.utrecht.groei.nl
https://twitter.com/BloeiGroei
www.groei.nl (landelijke website)
www.facebook.com/groeiutrecht/

BLOEMBOLLEN & PLANTEN

Betalingen:
KMTP afdeling Utrecht Groei & Bloei
rekening NL75 INGB 0000 1388 35

•Verwilderings/stinzenbollen
•Vaste planten en grassen

Postadres
Zebraweide 6
3437 ED Nieuwegein
Ere-voorzitters
Gerrit Lodder
Willy Konijnendijk

VOOR ELKE TUIN
•Bijzondere soorten

• Tuinorchideeën
•Aktiepakketten en collecties

Vraag on
ze
gratis cata
logus
a a n v ia
info@vant
ubergen.n
l

Leidsevaartweg 46 - 2106 NA Heemstede - Tel. 023-5841937
webwinkel: www.vantubergen.nl - e-mail: info@vantubergen.nl
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Van de vice-voorzitter en de secretaris
Beste tuinvrienden,
Voor u ligt de najaarseditie nieuwsbrief van Groei en
Bloei afdeling Utrecht. Maar misschien kunnen we
onze naam beter wijzigen in Groei & Bloei Utrecht e.o.
Want de afdeling beslaat een groot gebied: Utrecht,
De Meern, Vleuten, Harmelen, Woerden, IJsselstein,
Nieuwegein, Vianen, Houten, t Goy, Schalkwijk,
Bunnik, Odijk.
U vindt hier het programma voor de komende maanden tot juli 2020. Het is ons gelukt om weer een leuk
programma samen te stellen.

Dankzij onze trouwe sponsors kunnen wij een mooie
nieuwsbrief rond sturen. Wij willen ze graag bedanken
daarvoor.
Mocht u liever de nieuwsbrief digitaal willen ontvangen
meld dat dan op onze infomail info@utrecht.groei.nl
of bel Reiny Reijmerink of Helma Koot
Reiny Reijmerink, vice-voorzitter - 06 18409697
Helma Koot, secretaris - 06 10520984

Deze nieuwsbrief wordt twee maal per jaar, alleen aan
onze leden, verstuurd. De maandelijkse digitale
nieuwsbrief kan ook verzonden worden naar andere
belangstellenden.
Onlangs hebben we een nieuwe website gekregen.
Een nieuwe look, een wat andere indeling. We zijn er
blij mee, ook al moet er nog veel aangevuld worden.
Wat ook een nieuw jasje heeft gekregen is onze digitale nieuwsbrief. Hoe deze er uit gaat zien.... u heeft
het inmiddels ontdekt!
Afgelopen jaar is de klimaatverandering steeds meer
zichtbaar geworden en daarmee de aandacht voor
klimaat in en rondom het huis gegroeid. Paul Machielse van tuincentrum Abbing zal hierover voor ons een
lezing verzorgen.
Het Voorjaarsevenement staat dit keer helemaal in
het teken van klimaatbestendig tuinieren en ook Egbert Roozen zal een lezing verzorgen vanuit weer een
andere invalshoek. Mocht u een specifieke vraag of
onderwerp uitgediept willen hebben, laat het ons
weten.
Voor de diverse workshops is het afgelopen jaar veel
belangstelling geweest. Het komend jaar zullen we
daarom weer leuke workshops voor jullie organiseren.
Ook hiervoor geldt mocht u een wens hebben, laat
het ons weten. We beginnen wat dat betreft goed: in
de stille rustige maanden gaan we leren ons gereedschap te onderhouden. Goed gereedschap is het halve
werk.
Als u het leuk vind om meer betrokken te zijn of te
helpen bij een activiteit bent u van harte welkom. Dit
is vaak een leuke manier om wat meer kennis op te
doen en andere leden te leren kennen. En je kunt zelf
bepalen hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Mocht er
meer belangstelling zijn voor het bestuurswerk: u kunt
altijd een keer een vergadering bijwonen. Een leuke
manier om te zien wat er allemaal achter de schermen
gebeurt in onze vereniging.

Uitnodiging ALV 2020

Algemene Leden Vergadering
Groei & Bloei afdeling Utrecht
Woensdag 22 april 19:30-20.00uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt

Opening: Vice-voorzitter Reiny Reijmerink
Ingekomen stukken

Mededelingen:
Vacature voorzitter
Vacature coördinator excursies en reizen
Gardenista
Heb je interesse voor een bestuursfunctie, laat het
ons weten.
Voor bestuursleden zijn functieprofielen aanwezig.
Ter goedkeuring:
Notulen vergadering 2019
Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019
Verslag kascontrolecommissie
Begroting 2020
Alle stukken liggen ter inzage tijdens de vergadering. Notulen en jaarverslag kunnen per mail opgevraagd worden.
Toelichting op het jaarprogramma 2020
Rondvraag
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Kerstworkshop woensdag 18 december

het Trefpunt in Harmelen
Ook dit jaar maken we
weer een kerststuk, het
wordt een guirlande van
ongeveer 1 meter lang.

Om een guirlande te kunnen maken heb je veel
materiaal nodig. Meerdere
soorten kerstgroen en bijsteek materiaal worden
erin verwerkt. Dit alles zal
aanwezig zijn. Verder is er
keuze uit verschillende
kleuren en materialen
om erbij te verwerken. Ook
kerstballen en natuurlijke
materialen zullen ter keuze
worden aangeboden.
Voor elk wat wils.

Prijs: voor leden 27.50 en NIET leden 32.50
Aanvang: 20.00 uur
Barbara de Munck, Bloemschikcoördinator

Van de coördinator workshops
Over belangstelling hadden we dit jaar niet te klagen.
We hebben gemerkt dat de workshops die we dit jaar
georganiseerd hebben goed bezocht werden. De
combinatie een stukje uitleg/theorie en daarna zelf
aan de slag is kennelijk een prettige formule. En aan
het eind neem je ook nog iets tastbaars mee naar huis.
Daar gaan we ook in 2020 weer volop mee verder.
Om te beginnen de workshop “je eigen gereedschap
onderhouden”. In het novembernummer van G&B
heeft u daar al iets over kunnen lezen. In januari gaan
we daar zelf mee aan het werk. Er komt een vervolg
op “je eigen kruidenolie maken”, nu met kruidenazijn
en wie weet ook nog het kruidenzout. Hanging baskets maken was ook een succes en gaan we in 2020
weer oppakken.
En verder……. de wens werd geuit om iets te doen
met “fermenteren” een techniek om je groenten langer
te kunnen bewaren. Denk bijv. aan zuurkool. Leuk als
dit soort vragen komen en geloof me, het gaat zeker
lukken om dit te organiseren.
Houd de website in de gaten of schrijf je in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief.
Tot ziens op een van onze evenementen,
Helma Koot - info@utrecht.groei.nl - 06 10520984
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Workshop gereedschap-onderhoud

dinsdag 14 januari 2020 - door Joost Hut
Wij hebben de heer Joost Hut hiervoor uitgenodigd,
hij is reeds eerder bij ons te gast geweest.
Wat kan er worden meegebracht:
snoei/takken/heggenscharen, spade, bijl, schoffels,
mes en ander handgereedschap.
Geen elektrisch gereedschap, maar het mes van de
cirkelmaaier mag wel.
In de tuin werken met schoon en scherp gereedschap
dat is prettig werken.
Deze avond is om te leren hoe schoon te maken, en
schoon te houden, ontsmetten en slijpen. Alle benodigde hulpmiddelen zijn hiervoor aanwezig. Na een
korte instructie gaat u zelf met uw gereedschap aan
de slag. Neem vooral ook uw spade, schoffel, bijl of
ander handgereedschap, wat enige aandacht en onderhoud kan gebruiken mee.
Datum: 14 januari 2020
Aanvang: let op: 19.30 uur
Waar: Natuur en Milieucentrum Houten
Keercamp 13 - 3992 RV Houten
Kosten: 9 euro voor Groei & Bloei leden en
13 euro voor niet leden.
Aantal deelnemers: max. 15
Bij meer aanmeldingen is er een reservelijst.

Lezing ‘Groen Goud in handen’

door Egbert Roozen op dinsdag 7 april 2020

Tegel eruit, Plant erin op 28 maart 2020

Lever je tegel in en krijg een mooie tuinplant
van Intratuin op zaterdag 28 maart 2020.

De actie van 2019 was succesvol, landelijk
werden 14710 tegels ingeleverd.
Door (een paar) tegels te vervangen door planten, ziet
je tuin er niet alleen een stuk groener uit, maar help
je ook vogels, insecten en egels beter te overleven.
En een groenere tuin helpt wateroverlast en hittestress
te voorkomen. De vernieuwde actievoorwaarden
worden binnenkort bekend gemaakt.
Het klimaat verandert. Ook in Utrecht e.o. merken we
steeds meer van de gevolgen hiervan. Het aantal
extreme hoosbuien blijft de komende decennia toenemen en in de zomer zullen we vaker last krijgen van
langere perioden van hitte en droogte. Als we nu
maatregelen nemen, kunnen we er voor zorgen dat
er in onze eigen omgeving/eigen tuin, minder wateroverlast plaatsvindt. Tevens heb je wat bloeiends in
je tuin, i.p.v. saaie tegels.
Groei en Bloei doet dit in samenwerking met alle
Intratuinen in Nederland.
Groei & Bloei Utrecht staat bij:
Intratuin Leidsche Rijn en Intratuin Koningsweg
Wil je ons helpen, neem dan contact op met:
Helma Koot, 06-10520984 of
Reiny Reijmerink 06-18409697
mailen kan ook: info@utrecht.groei.nl

Groen is steeds nadrukkelijker in beeld als oplossing
bij allerlei maatschappelijke uitdagingen waar we nu
voor staan. Het klimaat verandert, de biodiversiteit
staat onder druk en de zorgkosten rijzen de pan uit.
Als we niets doen, neemt de kwaliteit van onze leefomgeving verder af en worden we steeds vaker met
een vorm van financiële, economische, ecologische of
sociale schade geconfronteerd.
De stelling van Egbert Roozen (directeur van Branchevereniging VHG) is dan ook, dat de tijd dat groen
decoratie was, voorbij is.
De groene sector werkt, gesteund door wetenschappelijk onderzoek en kennispartners, hard aan innovaties. Het gaat om duurzame en groene oplossingen
voor bijvoorbeeld wateropvang op piekmomenten, het
tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof
voor een betere luchtkwaliteit. Er worden nieuwe
concepten ontwikkeld voor onder andere groene tuinen, groene schoolpleinen en groen in ziekenhuizen.
Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de rol van
de groene sector in de circulaire economie. Op onder
meer deze punten zal Egbert Roozen tijdens zijn inleiding ingaan. Zijn visie voor de komende jaren is een
samenwerkingsketen te realiseren, waarmee groen
aan het begin van de ontwikkelketen komt in plaats
van aan het eind.
Welke rol is hierbij weggelegd voor ketenpartners,
zoals Groei & Bloei? Ook op deze vraag gaat Egbert
Roozen in.
Datum: 7 april 2020 - Aanvang: 19.30 uur.
Waar: Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, De Bilt

Gardenista 2020

Word jij de bloemschikkampioen van het
festival Gardenista ?
Meld je tot 1 april aan via
bloemschikken@gardenista.nl

Kijk voor alle informatie op
www.gardenista.nl/bloemschikken

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht
telefoon 030 271 00 04
www.wijmakelaardij.nl
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Tuinplezier! 2020
In het weekend van 21 en 22 maart 2020 zal de zevende editie van Tuinplezier! plaatsvinden.
Het thema is deze keer KLIMAATBESTENDIG TUINIEREN. Door presentaties van deskundigen
zal dit thema op allerlei manieren belicht worden en wel zodanig dat je daarmee ook in je
eigen tuin aan de slag kunt.

Tuinplezier! is het voorjaarsweekend dat ieder jaar in de Botanische Tuinen Utrecht gehouden
wordt en dat georganiseerd wordt door Groei & Bloei Rayon Utrecht en de Botanische Tuinen.
Het is meer dan een standaard plantenbeurs, hoewel ook plantenverkoop nadrukkelijk aanwezig is. De meerwaarde van dit weekend ligt vooral in de verschillende presentaties die er
op beide dagen gegeven worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen er iedere dag 10 lezingen/presentaties van 30 – 45 minuten gegeven worden die voor iedereen vrij toegankelijk
zijn, maar….. vol is vol!
Tuinplezier! is acht jaar geleden opgezet na een vurig pleidooi van Carla Reijnhout van de
afdeling De Bilt/Bilthoven voor een gezamenlijke actie van het hele rayon. Vanaf het begin is
het een succes geweest en een paar jaar geleden is besloten om het voorjaarweekend van de
Botanische Tuinen en Tuinplezier! samen te voegen zodat we de bezoekers nog meer kunnen
bieden.
Voor Groei & Bloei is het een uitstekende methode om aandacht op de vereniging te vestigen
en vorig jaar resulteerde dat dan ook in 18 nieuwe leden! Leden uit het hele land komen naar
dit event, ook omdat ‘Zoetermeer’ het Rayon hierin volop steunt en actief meewerkt.
We hopen weer veel leden van de afdeling Utrecht te mogen begroeten! Mocht je zin hebben
om als vrijwilliger mee te willen werken, geef je dan op bij Helma Koot.
Namens commissie Tuinplezier!
Wiert Nieuman

!

ALLES VOOR UW TUIN BIJ
DE HOFLEVERANCIER

TUINCENTRUM
KWEKERIJ

ZEIST

TUINARCHITECTUUR
Odijkerweg 132 - 3709 JJ Zeist 0343 - 513741

www.kwekerijabbing.nl
"met al dat blad hoeft het doek echt nog niet
te vallen"
uit " Tuinwijsheden door Ben van Ooijen"
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Activiteiten Groei & Bloei Utrecht - alle informatie op www.utrecht.groei.nl

Onze locaties staan vermeld op de achterzijde - aanmelden via www.utrecht.groei.nl
Indien u zich alleen telefonisch kunt aanmelden of graag informatie wilt hebben bel dan:
Bloemschikken: Barbara de Munck 06-11837599
Workshops: Helma Koot 06-10520984
Lezingen: Reiny Reijmerink 06-18409697
tot eind 2019:
Za 16 november: Workshop bollenmand maken Abbing Zeist
Di 26 november: Oostbroeklezing Mien Ruys door Leo den Dulk
Di 3 december: Bloemschikken “ Bloemstuk in de vorm van een ster”
Wo 18 december: Workshop Kerst bloemschikken Harmelen
eerste helft van 2020:

Januari
Za 11 januari: Nieuwjaarsreceptie Nieuwegein
Di 14 januari: Workshop gereedschap onderhouden Joost Hut, Houten
Februari
Di 4 februari: Bloemschikken
Wo 19 februari: Lezing Paul Machielse, Kwekerij Abbing
“Welke invloed heeft het veranderende klimaat op onze tuinen”

Maart
Di 3 maart: Bloemschikken
Di 10 maart: Lezing Steven Oostendorp, wormenmest
21-22 maart: Voorjaarsweekend Tuinplezier “Klimaatbestendig Tuinieren”
Za 28 maart: Intratuin: Tegel eruit, Plant erin
April
Di 7 april: Bloemschikken
Di 7april: Egbert Roozen “Groen Goud in handen”
Wo 22 april: Algemene Ledenvergadering Utrecht e.o.
Mei
Di 12 mei: Bloemschikken
20-24 mei: Gardenista Ophemert

Juni
13-21 juni: Nationale Tuinweek, thema “De eetbare tuin”
Wo 17 juni: Workshop fermenteren

Juli-december 2020 staat in onze volgende nieuwsbrief en op de website
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Indien onbestelbaar retour: Zebraweide 6, 3437 ED Nieuwegein

Locaties Groei & Bloei Utrecht

Zalencentrum De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Barbara de Munck, Laan 1954 huisnr 47, De Meern
Natuur en Milieucentrum Houten
Keercamp 13, 3992 RV Houten

Het Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen

Amateurtuindersver. Ons genot, 2e Polderweg 5
(Navigatie Manitobadreef), 3565 MD Utrecht
Amateurtuindersver. Utrecht-Zuid, Oude Liesbosweg 15 (Navigatie Olympus), 3524 WZ Utrecht
Amateurtuindersver. De Hoge Weide, Park Groenewoud, Groenewoudsedijk 60, 3528 BK Utrecht
Ecologisch tuincomplex De Driehoek
Winklerlaan 151, 3571 KL Utrecht
Tuinenpark De Pioniers
Kögllaan 30, 3571 PZ Utrecht
Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
Landgoed Oostbroek (UL)
Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt

CONTACT- en BANKgegevens
Helma Koot 06.10520984

E-mail: info@utrecht.groei.nl
www.facebook.com/groeiutrecht/
https://twitter.com/BloeiGroei

Betalingen:
KMTP afdeling Utrecht Groei & Bloei
rekening NL75 INGB 0000 1388 35
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Vacatures
Onlangs kondigde Lia Kuijl, onze coördinator reizen
en excursies aan, dat zij gaat stoppen met haar
werkzaamheden voor ons i.v.m. verhuizing buiten
onze regio. Daar waren we even stil van…….. een
bestuurslid weg, wat jammer. Maar je weet het nooit
in het leven, vaak biedt een verandering ook weer
heel nieuwe wendingen. Of op zijn G&B’s gezegd:
zodra er een plant verdwijnt, ontluikt er weer allemaal ander nieuw groen.
Dus leden: wie heeft er zin om deze portefeuille
over te nemen en leuke excursies of reizen te organiseren. Er is veel ruimte om aan dit onderdeel
je eigen invulling te geven. Je werkt samen in een
team van nog drie coördinatoren. Er zijn zeker wel
kaders waarbinnen je moet werken, maar er is ook
heel veel ruimte voor eigen ideeën. Als je denkt,
nou dat lijkt me wel wat…… benader ons voor meer
info of meld je aan.
Daarnaast: hebben we nog altijd een plek voor een
voorzitter. Heb je wat meer tijd gekregen, wil je je
aandacht eens ergens anders oprichten, wil je
sturen in de aanpak van deze afdeling….. grijp je
kans en meld je.
Misschien ten overvloede……het betreft allemaal
vrijwilligerswerk.
Helma Koot, Secretaris G&B Utrecht, 06 10520984

