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Van de vice voorzitter en de secretaris
Beste tuinliefhebbers,
De maand april is misschien wel de mooiste maand
van het jaar. Je ziet steeds meer fris groen en de
voorjaarsbloemen kleuren de tuin volop. Terwijl wij
dit schrijven is de bloesem nu ook overal te zien. Na
de welkome regen en opeens heerlijke warme temperaturen vliegt alles de grond uit. Bijen, hommels en
vlinders moeten na de winter weer op krachten komen.
Zij kunnen zich weer laven aan diverse voorjaarsbloeiers.
Voor u ligt de papieren nieuwsbrief ‘voorjaar 2019’
met nieuws over activiteiten voor de komende maanden. Inmiddels hebben we al een aantal leuke evenementen achter de rug. We noemen er een paar:
23 maart Tegel eruit, Plant erin
Eerder in het jaar gepland dan anders (voorheen juni),
maar waarschijnlijk mede daardoor een groot succes.
Alle Intratuin vestigingen werden zeer goed bezocht.
Landelijk zijn er in totaal 15.000 tegels ingeleverd.
Mensen zijn zich steeds meer bewust dat je moet inspelen op het veranderende weersbeeld. Regenbuien
worden heftiger en droogteperiodes langer. Met deze
actie zijn er landelijk gezien weer 30.000 planten extra
geplant. Toch een fraai resultaat. Een mooi begin van
hoe het beter kan.
23 en 24 maart het voorjaarsevenement ‘Tuinplezier’ in de Botanische Tuinen Utrecht
Een druk bezocht evenement. Thema: tuinieren in de
schaduw. In twee dagen zijn er bijna 3000 bezoekers
geweest. Er waren bijzondere kwekers, lezingen van
bekende sprekers en rondleidingen over de Botanische
Tuinen. Het was spetterdruk. Voor de lezingen stonden er rijen op de gang. Niet iedereen kon erin. Ook
uit andere delen van het land kwamen Groei & Bloei
leden dit evenement bezoeken. De standhouders
waren lovend. Zij vonden het publiek zeer betrokken,
echte liefhebbers. Iedereen werd er vrolijk van. Er was
een verloting met prijzen, geleverd door de standhouders. Menigeen ging, verrast, met iets leuks naar huis.
In september komt er weer iets leuks aan. De Liefhebbersmarkt op zaterdag 7 september ook in de
Botanische Tuinen. Echt de moeite waard. Voor info,
zie elders in deze nieuwsbrief en op de website.
27 maart was onze Algemene Ledenvergadering
Helaas waren er buiten het bestuur geen gewone
leden aanwezig. We vragen ons dan wel af waar doen
we het allemaal voor. Het vraagt best wel wat werk.
Er moeten jaarverslagen, financiële overzichten
worden gemaakt en kascontroles worden geregeld.
Dit alles conform de statuten. Maar blijkbaar is niemand echt geïnteresseerd. De lezing erna: ‘Groen als
Gras’ van Robbert Lauret trok wel belangstellenden
en was zeer de moeite waard. Een leerzame avond.

Gras lijkt zo gewoon, maar je moet wel weten wat je
moet doen om het mooi en groen te houden.
3 april was de lezing over Bokashi
Voor velen van ons een totaal nieuw begrip. Composteren van al je keukenafval. Een duidelijke en leerzame lezing. Het geeft je ook voldoende info over het
feit of zoiets voor jou persoonlijk handig is om te
starten. En passant konden we ook onze wormenbak
laten beoordelen door Angelique die zo nodig nog tips
kon meegeven. En reken maar: ik was best blij dat
Angelique jonge wormen tegenkwam en zelfs eitjes.
8-16 juni weer de Nationale Tuinweek!
Het lijkt ons leuk om twee Open Tuin Dagen te
houden, zowel in IJsselstein/Nieuwegein als in Houten
en omgeving. We zijn hard bezig om adressen en info
te verzamelen. Alle informatie op pagina 6 van dit
nummer.
Last but not least: we hebben nog steeds plek voor
een enthousiaste voorzitter. Om nader kennis te
maken en eens te zien wat het inhoudt kun je gerust
eens een bestuursoverleg bijwonen.
En verder geldt natuurlijk altijd: heb je een vraag, een
idee, een verbeterpunt of wat dan ook….. neem
contact met ons op.
Per telefoon: Reiny Reijmerink 06 18409697,
Helma Koot 06 10520984
of per mail: info@utrecht.groei.nl
Verder wensen we jullie veel tuin en groenplezier.
Hartelijke groet namens het hele bestuur,
Reiny Reijmerink en Helma Koot

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht
telefoon 030 271 00 04
www.wijmakelaardij.nl
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Workshop Hanging Basket - 8 en 9 mei
Kom je eigen ‘Hanging Basket’ maken bij Barbara
thuis. Alles is aanwezig. Een basket (25 cm), plat mos,
speciale aarde, voeding en een heleboel plantjes (20).
In principe hoef je zelf niets meer mee te nemen.
Onder het genot van een kop koffie of thee met wat
lekkers erbij, ga je je eigen basket opbouwen en samenstellen. Barbara geeft uitleg en kijkt erop toe dat
het goed gaat. Na afloop neem je jouw basket direct
mee naar huis.
Wanneer:
8 mei 14-16 uur (max 4 personen)
9 mei 14-16 uur (max 4 personen)
En bij voldoende belangstelling ‘s avonds 8 mei
om 20 uur. (Max 4 personen)
Prijs:
Voor leden: 20 euro (incl. koffie/thee, wat lekkers)
Voor niet-leden: 25 euro (incl. koffie/thee, wat lekkers)
Na aanmelding te betalen op rek.nr NL75INGB0000138835
onder vermelding van Hanging Basket
Waar: bij Barbara de Munck
Laan 1954 huisnummer 47 - De Meern
Contact: info@utrecht.groei.nl, Helma 0610520984 of
Barbara 0611837599

12 juni 2019 - in de Nationale Tuinweek
- de lezing door Joost Hut - "Geen groen,
geen leven"
Joost Hut, ecologisch hovenier in Baarn, deelt met ons
zijn kennis over indicatorplanten. Dat is in het
kort: - Wat zegt de soort onkruid nu over de bodem
die eronder zit? - Is die nat, droog, verdicht, verzuurd,
arm, rijk? Dat kun je allemaal aflezen aan het onkruid
wat erop groeit. En kun je, als je dat weet, dan ook
beter iets aan die soort onkruid doen?
Dat zijn nog eens leuke vragen voor een mooie avond
in juni. Neem vooral je vragen mee over je eigen tuin.
Lezing wordt gehouden bij ATV Hoge Weide, aanvang
20.00 uur

Lezing door Leo den Dulk 26 november
over de tuinen van Mien Ruys
Mien Ruys is niet alleen de belangrijkste Nederlandse tuinarchitecte van de twintigste eeuw, ze had
duidelijke ideeën over de functie en het nut van tuinen
en openbaar groen. Haar werk wordt ook in het buitenland gezien als een van de voornaamste uitingen
van tuin- en landschapsarchitectuur: wat Gerrit Rietveld voor de architectuur betekende en Piet Mondriaan
voor de Stijl-beweging was Mien Ruys voor de vormgeving en beplanting van de groene buitenruimte.
Samenwerking met architecten
Ruys was een groot voorstander van een nauwe samenwerking tussen architecten en stedenbouwkundigen en de tuin- en landschapsarchitect. Tuinarchitectuur moest een aanvulling op de architectuur leveren,
soms door er op aan te sluiten, maar vaak ook door
ermee te contrasteren. Zij pleitte tevens voor het
bewust gebruik van de vormgeving en beplanting van
de buitenruimte om mensen in hun woon- en werkomgeving de positieve invloed van de natuur en de
seizoenen te laten ervaren. In een aantal nog steeds
bestaande ontwerpen is te zien hoe zij dat realiseerde.
Leo den Dulk

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
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Deze lezing wordt gegeven door
tuinhistorisch onderzoeker en
publicist Leo den Dulk. Hij is
sinds 2003 mede-uitgever en
redacteur van het oudste Nederlandse tuinblad onzeeigenTUIN.
Met zijn bureau Cantua Research en Tekst onderzoekt hij
natuur, planten, tuinen, landschap en geschiedenis. In 2017 verscheen van zijn
hand Mien Ruys, zoeken naar de heldere lijn, een
monografie over leven en werken van deze tuin- en
landschapsarchitecte.

Van de coördinator workshops
We hebben nog twee leuke workshops samengesteld.
Een die ons lekker laat kokkerellen met kruiden uit de
tuin en de ander is een leuke workshop die mooi
aansluit op het probleem van het plasticafval.
Woensdag 28 augustus
Workshop kruidenolie, kruidenazijn en kruidenzout
Leer hoe je je kruiden uit de tuin kunt gebruiken om
daar heerlijke keukenproducten van te maken. We
gaan aan de slag met het maken van kruidenolie,
kruidenazijn en kruidenzout. Na afloop neem je dit
mee naar huis en kun je het gaan gebruiken of cadeau
geven. Voor alle materiaal wordt gezorgd, maar je
mag natuurlijk ook je eigen kruiden gebruiken.
Wanneer: woensdagavond 28 augustus
Maximaal 12 deelnemers, leden hebben voorrang
Prijs: leden 12 euro en niet-leden 15 euro
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Docent: Bernadette Oskam-van Stralen
Contactpersoon en informatie:
Helma Koot, info@utrecht.groei.nl

Dinsdag 1 oktober
Workshop bijenwasdoek maken
Waar doe jij je boterham in en hoe verpak je je kaas?
Wat, als je daar nu een heel mooi alternatief voor kunt
gebruiken, dat zowel hygiënisch als milieuvriendelijk
is. Een gezond alternatief voor folie en plastic. Tijdens
deze workshop ga je zelf aan de slag om een eigen
bijenwasdoek te maken door gebruik te maken van
alleen natuurproducten.
We starten de workshop met een uitleg over de herkomst en verwerking van de natuurproducten en
daarna volgen de instructies om je eigen bijenwasdoek
te maken. Je neemt je eigen wasdoek mee naar huis.
Wanneer: dinsdag 1 oktober
Maximaal 20 deelnemers - leden hebben voorrang
Prijs leden: 10 euro per persoon en
niet-leden: 13 euro per persoon
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Docent: Angelique Martis
Contactpersoon en informatie:
Helma Koot, info@utrecht.groei.nl

Liefhebbersmarkt zaterdag 7 september
Botanische Tuinen Utrecht
Op zaterdag 7 september 2019 organiseren de Botanische Tuinen Utrecht alweer de derde editie van de
‘Liefhebbersmarkt’. Inmiddels is deze eerste zaterdag in september al uitgegroeid tot de leukste liefhebbersmarkt van midden Nederland: verleden jaar met
meer dan 1800 bezoekers en meer dan 50 verkopers.
Voor dit jaar is de markt gepland op een groter veld
waar de standhouders meer ruimte hebben én waar
meer standhouders een plekje kunnen krijgen.
Naast gespecialiseerde kwekers en hobbykwekers
worden ook allerlei “groene verenigingen” uitgenodigd. Naast een breed plantenaanbod willen we namelijk dé plek zijn waar liefhebbers en kwekers elkaar
ontmoeten en de krachten bundelen. Op deze manier
denken we ook de jongere generaties warm te krijgen
voor een groene liefhebberij.
Het aanbod was voorgaande jaren al heel mooi, maar
dit jaar wordt ingezet op nog meer standhouders en
een flinke toename van het bezoekersaantal. Op het
marktveld komt weer een horecaplein/tent en er komt
een plantencrèche waar mensen hun aankopen kunnen stallen.
https://www.uu.nl/agenda/liefhebbersmarkt
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Open tuinen zondag 16 juni 2019 van
10-17 uur
Reiny Reijmerink, Dinie Posthumus, Helma Koot
Van 8-16 juni is er dit jaar weer De Nationale
Tuinweek welke traditiegetrouw wordt afgesloten
met een weekend lang Open Tuinen bezichtigen in
heel Nederland.
Onze wens was om voor afdeling Utrecht twee dagen
te organiseren, de eerste in Nieuwegein/IJsselstein op
15 juni, de tweede in Houten/'t Goy/Schalkwijk
op 16 juni. Voor Nieuwegein/IJsselstein is dat helaas
niet gelukt, er waren te weinig deelnemers.
Voor Houten, 't Goy en Schalkwijk hebben we
een mooie lijst kunnen samenstellen. Zie hieronder een overzicht van de tuinen die opengesteld zijn.
De beschrijvingen van de tuinen zijn vanaf begin juni
te vinden op onze website. www.utrecht.groei.nl
Houten:
Bert van der Houwen en Trudy Visser - Plein 16
Fam. Funneman - Molenland 24
T Goy:
Kersenboomgaard Gerard Dorresteijn,
Beusichemseweg 32-34
Marijke Prins - Wickenburgseweg 94
Schalkwijk:
Evelien en Rob Vermeer - Molenpad 3
De Pullenhof - Molenpad 5
Tuinen van Jonkheer Ram - Tetwijkseweg
Antoniahoeve - Overeind 84
Helene de Vries - Scheidingsweg 1
Toon van Voorn - Lekdijk 10
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Activiteiten 2019 - alle informatie op www.utrecht.groei.nl
Onze locaties staan vermeld op pagina 8 in dit blad – 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
Excursies: Lia Kuijl 06-20862508
Za 12 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst in Nieuwegein 15-19 uur
Do 17 januari - Oostbroek lezing: Herkennen van bomen en struiken in de winter en aansluitend
Za 19 januari- excursie in bos, wandeling met boswachter
Di 5 februari - bloemschikken freestyle
Di 12 februari - Oostbroek lezing: ‘wilde bijen’
Di 19 februari - lezing Feromonenvallen, Steven Oostendorp, ATV Lunetten
Di 5 maart - bloemschikken freestyle
Do 14 maart - workshop bloemschikken Lente, De Schalm in De Meern
Za 23 maart - Tegel eruit Plant erin, Intratuin Utrecht, Leidsche Rijn en IJsselstein
Za-zo 23-24 maart - Tuinplezier (Botanische Tuin Utrecht) thema: ‘Tuinieren in de schaduw’
Di 26 maart - Oostbroek lezing: Oostbroek gezien door Vlinderogen Kars Veling
Wo 27 maart - ALV G&B Utrecht, gevolgd door lezing ‘Groen als gras’, NMEC Houten
Di 2 april - bloemschikken freestyle
Wo 3 april - Bokashi, en ervaringen uitwisselen wormenbak, ATV De Hoge Weide
Di 16 april - lezing ‘Permacultuur’ door Vera Greutink, ATV De Driehoek
Di 23 april - Oostbroek lezing: ‘Feromonenvallen’ door Steven Oostendorp
Di 7 mei - bloemschikken freestyle
Wo middag 8 mei - workshop ‘Hanging Baskets by Barbara’ in De Meern
Wo avond 8 mei - workshop ‘Hanging Baskets by Barbara’ in De Meern
Do middag 9 mei- workshop ‘Hanging Baskets by Barbara’ in De Meern
Wo-zo 15-19 mei - Gardenista op Landgoed Ophemert
Di 28 mei - Oostbroek lezing: ‘insecten en natuurbeheer’
Za-zo 8-16 juni - Nationale Tuinweek thema: ‘de levende tuin’
Wo 12 juni - lezing ‘indicatorplanten’ door Joost Hut, ATV De Hoge Weide
Za-zo 15-16 juni - Open tuinenweekend
Zo 16 juni - Open tuinen Houten, Schalkwijk en ‘t Goy
Di 25 juni - Oostbroeklezing: ‘weidevogels in Binnenveld-West’
Za 3 augustus - Excursie Phlox en Salvia dagen TC ’t Binnenland en De Smallekamp Nunspeet
Di 27 augustus - Oostbroeklezing: excursie en lezing ‘vleermuizen en beplanting ’bij Fort bij Rhijnauwen
wo 28 augustus - workshop kruidenolie, kruidenazijn en kruidenzout maken
di 3 september - Bloemschikken
Za 7 september - 'De Liefhebbersmarkt' - Botanische Tuinen Utrecht
Di 24 september -Oostbroeklezing, info volgt
Do 26 september - workshop bloemschikken Herfst in De Schalm in De Meern
Di 1 oktober - Bloemschikken
Di 1 oktober - workshop bijenwasdoek maken
Vr 4 oktober - excursie bloembollenmarkt op de Keukenhof in Lisse
Za 26 okt - Tuinpad Rijneveld Boskoop - herfstwandeling en soep bij Esveld
Di 29 oktober - Oostbroeklezing, info volgt
Di 5 november - Bloemschikken
Di 26 november - Oostbroeklezing ‘Mien Ruys’ door Leo den Dulk
Wo 18 december - workshop ‘Kerst’ in het Trefpunt in Harmelen
7

Indien onbestelbaar retour: Zebraweide 6, 3437 ED Nieuwegein

Locaties Groei & Bloei Utrecht

Voorjaarsactie 2019 voor leden

Zalencentrum De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Felco snoeischaar, een gloednieuwe exclusieve
ergonomische schaar die ook geschikt is voor een
kleinere hand. De Voorjaarsactie loopt van donderdag
21 februari t/m woensdag 22 mei 2019. De bijzondere Felco snoeischaar wordt aangeboden tegen onze inkoopprijs van €35,- Dat is een korting van € 17,- per
schaar. Leden kunnen deze snoeischaar bestellen
door een mail te sturen naar info@utrecht.groei.nl.
met vermelding van aantal, naam, lidmaatschapsnummer.
Wij verzamelen de bestellingen en de scharen kunnen
opgehaald worden in Nieuwegein of tijdens een van
de evenementen. Helma Koot 06 10520984

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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