
 

                                 

                                      

 

 

                            CONVO 

 

   Groei en Bloei, 

    Afdeling Heerhugowaard e.o. 

 

  april t/m juni 2019 

 
                                                                                    



Dit convocaat is een uitgave van Groei & Bloei, afd. Heerhugowaard e.o.  
en verschijnt 3 maal per jaar, van september t/m juni. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Vicevoorzitter:         Hanny de Jong         0226-451865 
Bloemschikken:       idem 
e-mail:         ji.dejong@live.nl 
Secretaris:        Marry Baars                                           072-5719396 
Ledenadministratie: idem 
e-mail:         marry.baars@quicknet.nl     
Penningmeester:     Greet van der Weij                     0226-315905 
e-mail:         postmaster@vanderweij.demon.nl 
Bestuurslid:        Tine v.d. Berg                                 0226-423675 
e-mail:         vandenberg.tine@gmail.com  
Bestuurslid:        Nanda Witteman 
e-mail:         wcm.witteman-zaal@hotmail.com         0224-541451 
Excursiecommissie: Tine v.d. Berg         0226-423675 
e-mail:         vandenberg.tine@gmail.com 
                                 Ada de Ruijter         072-5715344 
e-mail:         Ada-51@hotmail.com                          
e-mail:         Ellen Kerk                      072-5743599 
e-mail:         ewebbe@hetnet.nl 
Website afd. HHW:  www.heerhugowaard.groei.nl 
Webmaster:             Hanny de Jong 
Convocaat:               idem 
e-mail:         info@heerhugowaard.groei.nl 
 
IBAN-bankrekening: NL 78 RABO 0150 221 096  t.n.v. K.M.T.P., 
Heerhugowaard 
 
De ledenavonden vinden plaats op de 3e dinsdag van de maanden februari, 
maart, april, mei, september, oktober, november en worden gehouden in 
Centrum 31. De ingang is aan de achterkant in de Basiusstraat te 
Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Leden gratis toegang (op vertoon van ledenpas). Niet-leden betalen € 5,00  
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                 Van het bestuur 

 

 
 
Beste lezers, 
Het is…..lente!!! De natuur gaat weer groeien en bloeien. Er valt veel moois te 
bewonderen en te doen in onze tuin. 
 
Tijdens de jaarvergadering/ledenavond van 19 maart jl. hebben wij onze leden,  
mevr. Gré van Noord, die in de jaren tachtig voor een lange periode penningmeester is 
geweest en dhr. Theo Luijendijk, gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap.  
Zulke trouwe leden verdienen uiteraard een oorkonde en een bloemetje. 
Tevens hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Marion v.d. Walle, die o.a. 
de consumententoets en gedurende 9 jaar heel enthousiast de tuinenreis heeft 
georganiseerd. Dankzij haar inzet hebben vele leden tijdens een gezellig weekend 
kunnen genieten van mooie tuinen door het hele land. Wij zullen haar missen! 
Helaas is er dit jaar geen tuinenreis, maar volgend jaar hopen wij u weer een leuke reis 
te kunnen aanbieden. 
Gelukkig hebben wij mevr. Tine v.d. Berg bereid gevonden om, naast de 
excursiecommissie, ook het bestuur te komen versterken. 
Toch zoeken wij nog steeds mensen, die zich ook willen inzetten voor het goed laten 
functioneren en het laten voortbestaan van onze afdeling. Samen staan we sterk! 
 
Tenslotte wijs ik u nog even op het artikel over Gardenista. Dit belooft een uniek 
evenement te worden dat elke “groen”liefhebber zal verrassen. 
 
Het bestuur wenst u veel plezier en heel goed/ zonnig tuinjaar. 

.Hanny de Jong, vice-voorzitter 



                      Wat komt…. 

Dinsdagavond 16 april:  
Deze avond zien we ook een "oude bekende" terug, nl. de heer Jan Willem Lagerweij 
uit Ermelo. 
Eerder was hij bij ons met een presentatie over Kirgizië en Mongolië. 
Dit keer laat hij ons genieten van zijn bloeiende Andes Trail door Z-Amerika.  
Een fietstocht van 11.000 kilometer over hoge passen in het Andesgebergte, over de 
pampa’s, de eindeloze vlakten van Patagonië, het leefgebied van Gaucho’s, de 
Argentijnse equivalent van de cowboy.  
U ziet prachtige foto’s van bloeiende Cactussen, Amaryllissen, Passiebloemen, 
Fuchsia’s, Quinoa, Berberis, gladiolen en nog veel meer.  
Een mooie mix tussen bloemen en planten, cultuur, natuur en landschappen.  
Ook krijgt u een beeld van hoe de mensen in de Andes leven, ver weg van waar 
normaal de toeristen komen.  
De wegen worden vaak omzoomd met bloeiende brem, Gunnera’s, lupine’s, hagen van 
Fuchsia’s, miljoenen slaapmutsjes, Alstroemeria’s en prachtige bloeiende bomen, 
soms vol met schitterende Bromelia’s.  
Ook zien we velden met rozen voor de handel in Europa.  
Na een avontuurlijke fietstocht van ruim vier maanden, eindigt de reis in het 
Argentijnse Ushuaia.  
Het is de meest zuidelijk gelegen stad ter wereld en wordt ook wel “Fin-del-Mundo” 
genoemd. 
Het belooft een interessante avond te worden. 

 

 
 



Ledenavond 21 mei:  
Deze avond wordt ingevuld door de heer Art Vogel, eerder ook bij ons met een 
presentatie over Thailand.  
Hij gaat ons nu wat vertellen over de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische 
tuin in ons land.  
Deze is aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna. Het is dan ook hét 
groene hart van Leiden.  
Een aantal nog levende bomen getuigen van de leeftijd van deze tuin. Zo staat er nog 
een Goudenregen naast de entree van de tuin, die geplant is in 1601, dus relatief kort 
na de start van de tuin in 1590. 
De eerste prefect van de tuin, Carolus Clusius, bracht ons allerlei, voor die tijd, nieuwe 
planten zoals mais, aardappel, maar ook de tulp. Deze drie gewassen zijn nu 
algemeen, maar zijn “pas” zo’n 425 jaar geleden hier in de lage landen ingevoerd. 
We maken een wandeling door de tuin, verschillende collectie onderdelen worden 
belicht, zoals de uitgebreide collectie met orchideeën, die meest afkomstig zijn uit Z.O. 
Azië en waar actief onderzoek mee wordt gedaan.  
Ook aandacht voor de enorme collectie met vleesetende planten, die al vele jaren deel 
uitmaken van de uitgebreide plantenverzameling.  
De kassen, de tuinen met daarin de verschillende onderdelen, zoals de Clusiustuin, die 
een getrouwe kopie laat zien hoe de tuin er in 1592 heeft uitgezien.  
Dit is mogelijk geweest doordat de plantlijsten van die tijd nauwkeurig bewaard zijn 
gebleven.  
Verder zien we nog de Von Siebold gedenktuin en de Systeemtuin, waarin de planten 
zijn gerangschikt naar de indeling van het plantenrijk.  

 
 
 



 
 

                 Agenda 2019 

 

16-04-19 Ledenavond met lezing over “Bloeiende Andes Trail“  

20-04-19 t/m 21-04 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 

21-04-19 Open tuin :De Doornduyn” Zie www.doornduyn.nl 

23-04-19 t/m 14-05-19 Stemmen Rabo Clubkas Campagne 

28-04-19 Open tuin “De Doornduyn” Zie www.doornduyn.nl    

29-04-19 Excursie naar biologisch bloembollenbedrijf J. Huiberts  

13-05-19 Excursie naar Het Park van Luna o.l.v. Cees Verkerke 

15-05-19 t/m 19-05-19 Gardenista in Ophemert 

16-05-19 Busreis naar Gardenista i.s.m. afd. De Noordkop 

21-05-19 Ledenavond met lezing over de “Hortus Leiden” 

25-05-19 t/m 26-05-19 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl   

  8-06-19 t/m 16-06-19 Nationale Tuinweek met ”De levende tuin” 

15-06-19 Fietstocht Stichting Nut/Omnisport 

15-06-19 t/m 16-06-19 Open Tuinen Weekend 

21-06-19 t/m 23-06-19 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 22-06-

19 t/m 23-06-19 Open tuinen Top in de Kop. Zie www.topindekop.nl 

20-07-19 t/m 21-07-19 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 

20-07-19 t/m 21-07-19 Open tuinen Top in de Kop. Zie www.topindekop.nl 

10-08-19 t/m 11-08-19 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 

10-08-19 t/m 11-08-19 Open tuinen Top in de Kop. Zie www.topindekop.nl 

17-08-19 t/m 18-08-19 “Nazomeren”. Zie www.nazomereninniedorp.nl 

22-08-19 Tuinuitwisseling met afd. Midden-Kennemerland 

14-09-19 t/m 15-09-19 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 

14-09-19 t/m 15-09-19 Open tuinen Top in de Kop. Zie www.topindekop.nl 

17-09-19 Ledenavond met lezing over “Vaste planten en hun omgeving” 

  8-10-19 Start najaarsbloemschikcursus 

15-10-19 Ledenavond met lezing “Op zoek naar de kameleon” 

19-11-19 Ledenavond met lezing over de “Buddleja”  

   

Voor meer informatie over bovenstaande agenda zie onze website:   

www.heerhugowaard.groei.nl en/of de landelijke website: www.groei.nl                                                          
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                Nieuws van de excursiecommissie 

 
Verslag excursie vogel-en egelopvang  “De Bonte Piet” in Midwoud: 
 
Op vrijdag 29-03-2019 waren wij met 7 personen bij “De Bonte Piet” op bezoek. 
We werden hartelijk ontvangen met koffie/thee/koek en Andra Minnema hield een 
presentatie over de opvang. De opvang is door Peter Overweel gestart in 1982 in zijn 
achtertuin. 
Inmiddels is de opvang op deze plek gekomen en werden er in 2018 3600 dieren 
opgevangen door 40/50 vrijwilligers en 2 betaalde krachten. Men vangt 125 soorten 
vogels op, schildpadden, hazen, konijnen, egels, konijnen, zelfs een lammergier werd 
opgevangen. 
De opvang werkt samen met diverse instanties en is afhankelijk van donateurs en 
giften.  
Straks in de drukke periode kunnen ze extra vrijwilligers goed gebruiken.  
Wat wordt er gedaan wanneer er een dier wordt afgegeven: diagnosticeren, gegevens 
noteren; ook de vindplaats is erg belangrijk in verband met het latere uitzetten van het 
dier, behandelplan maken, behandelen/ herstellen van het dier, een check-up , het 
uitzetten van het dier. Iedere vrijwilliger is gespecialiseerd in de opvang van een 
beestensoort. 
Na deze interessante uiteenzetting kregen we een rondleiding door de opvang. Wat 
een verschillende soorten hokken en verblijven! En wat een inzet van de vrijwilligers! 
Daarna konden we zien hoe een egel in bad werd gedaan! Dat was een geweldige 
ervaring! 
De opvang kan altijd extra middelen en hulp gebruiken. Wanneer u oude handdoeken 
heeft, een wasmiddel wat u niet meer gebruikt, stenen etensbakjes, oude pijnstillers 
die u van een overleden huisdier over heeft, voer….. 
U kunt het bij mij inleveren op de Groei & Bloei bijeenkomsten, dan zorg ik dat het bij 
“De Bonte Piet” terecht komt.                                     Tine van den Berg 06-47383436 

  

 



 
Maandag 29 april excursie naar: 
Biologisch Bloembollenbedrijf van J. Huiberts, Ruigeweg 39, 1752 HB Sint 
Maartensbrug. 
 
Dit is een heel bijzondere excursie!  
John Huiberts en zijn vrouw Johanna zijn ooit gestart met een normaal bollenbedrijf. 
Een aantal jaren geleden zijn zij overgestapt op het biologisch telen van bollen en met 
succes!  
In het broedseizoen zijn er soms wel 19 nesten geteld van de veldleeuwerik, te midden 
van hun bollenvelden. 
Tijdens de interessante rondleiding kun je het prachtige gezang van de veldleeuwerik 
beluisteren! 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de excursie. 
 
Deze excursie kost € 5,00 per persoon (niet- leden € 7,00).  
Bij meerijden betaalt u € 2,00 aan de chauffeur. 
 
De excursie is inclusief koffie/ thee en iets lekkers.  
john@huibertsbloembollen.nl  
www.degroeneroute.nl/deelnemer/Huiberts-Biologische-Bloembollen 
 
We verzamelen om 13.00 uur bij Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard. 
Vertrek om 13.15 uur. 
 
* Wegblijven, zonder tijdig afbericht verplicht tot betaling. 
 
Opgave: vandenberg.tine@gmail.com  06-47383436 of tijdens de 
ledenavond bij de bestuurstafel. 
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Maandag 13 mei om 14.00 uur:  
Excursie in het Park van Luna in Heerhugowaard door 
I.V.N.-gids Cees Verkerke. 
 
We verzamelen op de parkeerplaats bij de sportclub van het Park van Luna (The 
Health Club) om 13.45 uur, zodat we op tijd kunnen starten. 
Er kunnen zich maximaal 15 personen opgeven.  
Bij minder dan 10 personen gaat de excursie niet door. 
 
Cees leidt ons rond en vertelt over de bijzonderheden van dit park.  
Over het zuiveren van het water, over de beestjes en de natuur! (www.parkvanluna.nl). 
Na de excursie kunnen we voor eigen rekening koffie/thee drinken in de gelegenheid 
bij het parkeerterrein (koffie € 2,10, cappuccino ca. € 2,30 ). 
Let op! Je kunt daar alleen betalen met de PIN! 

Deze excursie kost voor leden € 3,50 (niet- leden € 5,50). 

 

* Wegblijven, zonder tijdig afbericht verplicht tot betaling 

 

Opgave: vandenberg.tine@gmail.com  06-47383436 of tijdens de ledenavond bij de 

bestuurstafel. 

                                                                                                                
 
 
Tuinuitwisseling: 
 
Donderdag 22 augustus is er een tuinuitwisseling met “De Groene Joffers” van afdeling 
Midden-Kennemerland. 
In Castricum e.o. kunnen we enkele mooie en interessante tuinen gaan bekijken.  
Het belooft weer een gezellige dag met veel “groene” indrukken te worden! 
Er kunnen maximaal 15/16 personen mee. 
 
Mocht het volgeboekt zijn, dan komt u in ieder geval op een wachtlijst te staan 
en maakt u kans om bij eventuele afmeldingen toch nog mee te kunnen. 
 
U kunt zich hiervoor nu al opgeven bij: vandenberg.tine@gmail.com   
06-47383436 of tijdens de ledenavond bij de bestuurstafel. 



                         Nieuwe leden     

 
De afgelopen tijd hebben zich aangemeld als lid 
van onze afdeling:   
                                                           
Mw. R. Reiber uit Heerhugowaard 
Mw. C.H. Hensen uit Heerhugowaard 
Dhr. R. Schweizer uit N-Scharwoude  
Dhr. P.V.J. Oudhuis uit Heerhugowaard 
                                                                                                                                                                                     
Wij heten u hartelijk welkom en hopen u vaak te 
mogen ontmoeten bij onze activiteiten. 
 

 

                      Actie “Tegel eruit, plant erin” 

Groei & Bloei en Intratuin hebben duizenden mensen geactiveerd om de natuur 
een handje te helpen  

Ruim 15.000 tegels zijn zaterdag 23 maart ingeleverd in ruil voor gratis planten. Groei 
& Bloei hield net als voorgaande jaren samen met Intratuin een tegelactie ter 
bevordering van de Nederlandse biodiversiteit. Bij iedere vestiging kreeg je tegen 
inlevering van een tuintegel twéé gratis planten cadeau. Dat betekent dat maar liefst 
30.000 extra plantjes weer zijn geplant. Een score die voorgaande jaren overtreft. 

Versteende tuinen 
Ruim 40% van het Nederlandse landschap bestaat uit tuinen. Het gaat om 30 duizend 
hectare, een oppervlakte die gelijk staat aan maar liefst 44.000 voetbalvelden. 
Wanneer al deze tuinen gevuld zouden zijn met bomen, planten en moestuintjes zou 
dat een enorme boost geven aan de biodiversiteit in ons land. Zeer belangrijk nu 
bijvoorbeeld het aantal vliegende insecten sinds 1990 met 75 procent is afgenomen en 
de helft van de huismussen is verdwenen. Intratuin en Groei & Bloei moedigen 
Nederland graag aan en organiseerden daarom ook dit jaar de actie 'Tegel eruit, plant 
erin'. In ruil voor één tegel kregen bezoekers op zaterdag 23 maart bij iedere vestiging 
twee gratis planten. Planten die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Duizenden tegels 
Waar vorig jaar 2000 tegels werden ingeruild voor planten, rees de teller ditmaal tot 
maar liefst 15.000 tegels. Lobke Samallo, Intratuin: "We zijn ontzettend trots dat we dit 
jaar ruim zeven keer zoveel mensen hebben kunnen activeren met deze actie. Ieder 
geplant plantje is er één. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar we hopen dat we met 
deze campagne de bewustwording rondom het belang van een biodiverse tuin hebben 
vergroot." Rianne van Geel van Groei & Bloei was zaterdag in Breda: "De mensen 
stonden tot aan de deur. En ze bleven komen, dus Intratuin heeft zich ruimhartig 
opgesteld. Ondanks de drukte was iedereen enthousiast. Mensen vroegen ook advies 
over welke plantjes ze het beste konden uitzoeken ter bevordering van de biodiversiteit 

 



               .  

 

                         RABObank clubkas Campagne  

 

 
 



De stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne gaat bijna van start! Voor 
verenigingen en stichtingen is dit een spannende periode. Het is nu aan de leden van 
Rabobank Alkmaar e.o. om het bedrag van € 225.000,- te verdelen over de 
deelnemende clubs. 
Leden stemmen 23 april t/m 14 mei 
Bent u lid van Rabobank Alkmaar e.o.? Dan ontvangt u op 23 april een stemkaart met 
unieke code. Hiermee kunt u van 23 april t/m 14 mei stemmen op uw favoriete clubs. 
Als lid mag u in totaal vijf stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 stemmen per club. 
Hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert! 

Mogen wij als Groei & Bloei, afd. Heerhugowaard op uw stem rekenen? 

     

                 Aktie Felco snoeischaar 

            

Exclusief voor leden: Voorjaarsactie 2019   

Een gloednieuwe exclusieve ergonomische schaar, die ook geschikt is voor een 
kleinere hand. 
De actie loopt t/m woensdag 22 mei 2019.  
De bijzondere Felco snoeischaar wordt aangeboden tegen de gereduceerde prijs van 
€37,50.  Dat is een korting van € 14,50 per schaar.  

                           

https://hortusalkmaar.us10.list-manage.com/track/click?u=8882a9d1116d4c08d83c83a84&id=c2b85df627&e=b26bd45472


                   G A R D E N I S T A 

 

 

 
Van 15 mei tot en met 19 mei 2019 vormt Kasteel Ophemert het decor van een nieuw 
en uniek tuinevent: Gardenista. Het bijzondere evenement in de Betuwe biedt een mix 
van groen, amusement en gastronomie voor jong en oud in een schitterende 
omgeving. 
Zie voor meer informatie op www.gardenista.nl 
We geven hier zoveel mogelijk updates van wat er te beleven valt op Gardenista. 
Laatste update 4 april 2019. 
Tijdens Gardenista zijn klimaatbestendige showtuinen vol duurzaamheid te 
bewonderen, vindt het Nationaal Kampioenschap Bloemstyling 2019 plaats en kun je 
genieten van authentieke streekproducten uit de Betuwe. Ook het kasteel en de fraaie 
kasteeltuin zijn te bezoeken. Gardenista is een initiatief van vereniging Groei & Bloei 
en wordt voor de eerste keer georganiseerd. 
 
Volop belevenis 
Vijf dagen lang is Gardenista ‘the place to be’! Je kunt heerlijk struinen langs de 
showtuinen waarin de ontwerpers extra aandacht hebben gegeven aan duurzame en 
praktische oplossingen met oog op klimaatverandering. 
Naast de showtuinen, kwekers en aanbieders van tuinproducten hebben bekende 
arrangeurs samen met studenten van diverse groene opleidingen het terrein met 
toparrangementen versierd. Tijdens het evenement geniet je onder meer van muzikale 
optredens, proeverijen, diverse workshops zoals bloemstyling, natuurfotografie, wijn 
maken en koken uit de moestuin. Toonaangevende groenspecialisten geven 
presentaties en in het kasteel is een expositie van florale objecten. Voor de jeugd is er 
een apart kinderprogramma met onder meer groene workshops, speurtochten, dieren 
knuffelen en schminken. 

http://www.gardenista.nl/


Wat is er allemaal al bekend?  
Karin Bloemen komt zingen. Hoe leuk! Maar ook Sarah Dikker is gestrikt voor 
Gardenista met een groene selfiewand. Mirko van Ingen en Modeste Herwig geven 
lezingen, er komt een Tuinkamer met heerlijk eten en drinken. 
Ook hebben we Roxanne van Schellen, Marcel van der Haar en Dini Holtrop als 
demonstrateurs bloemschikken.    

Groen moet je doen! 
Onder de naam ‘Groen moet je doen’ hebben Carola Leertouwer en  
Ward Warmoeskerken een kleurrijk educatief programma ontwikkeld.  
Carola leert kinderen interactief kennis maken met de verschillende aspecten van de 
natuur. Ward trekt met een stoet bonte figuren over het terrein en dit is maar één van 
de kinderactiviteiten. Ze hoeven zich niet te vervelen.  
Dit programma kwam tot stand door samenwerking met Rabobank West Betuwe.  

Volg ons 
Het programma wordt de komende maanden vormgegeven. Het wordt een afwisselend 
programma met voor ieder wat wils. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 
Volg ons (Gardenista_kmtp) via onze Facebookpagina, LinkedIn, Instagram, YouTube 
en onze website www.gardenista.nl natuurlijk.  

Nationaal Kampioenschap Bloemstyling 
Tijdens Gardenista organiseert Groei & Bloei het Nederlands Kampioenschap 
Bloemstyling 2019. Professionals, amateurs en studenten van groene opleidingen 
strijden om de nationale titel. Een vakjury beoordeelt de wedstrijdarrangementen met 
als thema ‘Fairytale’ en bepaalt per categorie een winnaar. Alle sprookjesachtige 
bloemwerken zijn tijdens Gardenista te bewonderen. 

Praktische informatie 
Gardenista is van woensdag 15 mei tot en met zondag 19 mei 2019 geopend van 
09.30 tot 17.00 uur op het landgoed van Kasteel Ophemert. Toegangskaarten zijn € 
14,50 (woensdag-donderdag) en € 17,50 (vrijdag-zondag) per persoon verkrijgbaar 
aan de kassa. Via de online voorverkoop (tot en met 30 april 2019) vanaf € 11,00. 
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene gratis naar 
binnen. Voor groepen (vanaf 15 personen) en studenten gelden extra voordelige 
tarieven. 
Leden betalen (op vertoon van de lidmaatschapspas) € 9,50 op wo/do en  
€ 12,50 op vr/zo. 
 
Kijk voor meer informatie, ticketverkoop en routebeschrijving op www.gardenista.nl. 

 

      Busreis naar Gardenista op 16 mei 2019 

 

Afdeling De Noordkop van Groei & Bloei organiseert een busreis naar dit evenement.  

Gelukkig biedt deze afdeling de leden van afdeling Heerhugowaard ook de 

mogelijkheid om hier gebruik van te maken.  

Een mooie kans om naar deze unieke manifestatie op groengebied te gaan! 

Kosten: € 35,00 per persoon.  

Mocht u interesse hebben om mee te gaan, dan kunt u zich opgeven bij Tineke : 

tineke.mels@quicknet.nl of bij Jannie: Jannie_waterberg@hotmail.nl 

http://www.gardenista.nl/
mailto:tineke.mels@quicknet.nl
mailto:Jannie_waterberg@hotmail.nl


       Fietstocht Stichting Nut/TC Omnisport 

                         

Na het grote succes van vorig jaar organiseert stichting NUT nogmaals in 

samenwerking met TC OMNISPORT de fietstocht voor verenigingen en stichtingen in 

de non-profit sector uit Heerhugowaard. 

De fietstocht zal plaatsvinden op zaterdag 

15 juni 2019. 

Noteer deze datum nu alvast in uw agenda! 

Een mooie fietstocht over een afstand van 

ongeveer 30 km door het prachtige 

landschap in en rondom Heerhugowaard, 

terwijl u voor uw organisatie maximaal  

€ 300,00 kunt verdienen. 

Fietst u ook mee voor onze afdeling?  

Het zou toch mooi zijn als wij met een groepje van 10 personen kunnen deelnemen 

aan deze fietstocht. 

U kunt zich aanmelden de komende ledenavond bij de bestuurstafel of via 

info@heerhugowaard.groei.nl  

     

         Nationale Tuinweek 8 t/m 16 juni 

 

 

 

Alle aangemelde tuinweek-activiteiten staan op www.groei.nl/tuinweek.  
Ook alle afdelingen die meedoen aan het landelijk Groei & Bloei Open Tuinen 
Weekend op 15 en 16 juni meedoen, kunt u daar vinden. 

mailto:info@heerhugowaard.groei.nl
http://www.groei.nl/tuinweek


     Cursus determineren van wilde planten 

Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien? 
Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het 
park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. Maar het is niet zo 
eenvoudig om een plant een naam te geven. Samen kom je verder. 
 
Daarom geeft de KNNV afdeling Alkmaar – Den Helder een cursus die als doel heeft u 
op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van 
wilde planten. We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk 
en over de bouw en de functies van de onderdelen van de plant. U leert te kijken naar 
bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan de hand van levende planten, 
presentaties en opdrachten binnen en buiten. 
  
Er wordt aandacht besteed aan de meest bekende plantenfamilies. Daarna gaat u 
gezamenlijk één of meerdere planten op naam brengen met behulp van een Flora  
De cursus wordt gegeven door Tineke Dekker, docente biologie. 
De begeleiding van het determineren is in handen van ervaren floristen.  
Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse Flora van Henk 
Eggelte, loep en andere Flora’s. U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met 
ondersteunende en aanvullende informatie. 
Data: Start op donderdagavond 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, en dinsdagavond 9 juli 
met de plantenwerkgroep op pad (onder voorbehoud). 
Tijden: 19.30 - 22.00 uur. 
Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. 
Kosten: € 35,00 IVN/KNNV-leden, € 40,00 niet-leden (inclusief cursusmap, loepje, 
zoekkaart, koffie en thee), te voldoen na een bevestigingsmail. De betaling geldt als 
definitieve opgave. 
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20. De cursus is geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden. Aanmelden: bij Marianne Knip mknip@jxm.nl  
o.v.v. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en cursus determineren 2019. 
Aanmelden voor 19 april 2019.  

                          



         Cursus biologisch moestuinieren 
   

 
 
Heeft u ook een stukje grond over, waar u al tijden uw eigen groente e.d. wil gaan 
verbouwen, maar eigenlijk niet precies weet hoe, dan is deze cursus vast iets voor u. 
 
Bij voldoende belangstelling wil ons lid, mw. Ellen Kerk, een cursus geven over dit 
interessante onderwerp. 
De cursus zal op 3 nader te bepalen avonden plaatsvinden.  
 
Aanmelden en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kerk via 
ewebbe@hetnet.nl of tijdens de ledenavond bij de bestuurstafel  
  
 

                          Multicote 

 

De zakjes meststof met langdurige werking voor uw kamer- en/of potplanten zijn weer 

volop voorradig. 

Voor € 2,50 per zakje verkrijgbaar bij de bestuurstafel tijdens de ledenavonden. 

                              

mailto:ewebbe@hetnet.nl


           

  

 

 



 

               


