
 

                                 

                                      

 

 

 

                            CONVO 

 

   Groei en Bloei, 

    Afdeling Heerhugowaard e.o. 

            februari t/m maart 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:        Marion van de Walle                    072-5722538 
email:         m.vdw@ziggo.nl 
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, 
Een nieuw seizoen is weer aangebroken.  
Het bestuur heeft zijn best gedaan om een interessant programma voor u 
samen te stellen. In de agenda op bladzijde 5 vindt u alle komende lezingen 
en andere groen gerelateerde activiteiten. 
 
Op landelijk niveau is men nog steeds druk aan het vergaderen over de 
ingrijpende wijziging van de organisatie. 
Het gaat om een toekomstige structuur met een Landelijk Bestuur, een 
Ledenraad en een Algemene Vergadering met nog drie taken: het benoemen 
van de leden van de Ledenraad, het wijzigen van de statuten en het opheffen 
van de vereniging. Tegelijkertijd wordt de Media BV opgeheven. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering op 10 november jl. in het Tropenmuseum 
werd hierover gediscussieerd. 
De volgende punten kwamen aan de orde:  
Het is van groot belang dat de besluitvorming vlotter gaat verlopen.  
Het terugkoppelen via de Rayonraad werkt vertragend.  
De rayons blijven bestaan. Zij zullen zich meer moeten richten op contact en 
samenwerking met de afdelingen in de regio.  
De afdelingen blijven de operationele pijlers van de vereniging.  
Zij organiseren de activiteiten. 
Er is voorgesteld om een Ledenraad, bestaande uit 28 personen, te formeren. 
Het aantal van 28 leden is gebaseerd op 14 rayons, onder meer om te 
proberen een geografische spreiding te krijgen 
Deze leden, die op persoonlijke titel in deze raad zitten en worden gekozen 
door de A.V., zullen tezamen een goede afspiegeling moeten zijn van de 
leden de KMTP/Groei & Bloei. 
De communicatie verloopt via het secretariaat in Zoetermeer. 
Voorlopig is er nog veel werk aan de winkel. Het Landelijk Bestuur en de 
werkgroep gaat zich verder buigen over de uitwerking van alle plannen om tot 
een definitief besluit te kunnen komen.  
Wij houden u op de hoogte! 

Graag wil ik afsluiten met u veel tuinplezier wensen.  
 
Hanny de Jong, vice-voorzitter 

      
 
 
 
 



 

                    Wat komt…. 

 
Ledenavond dinsdag 19 februari: 
Deze eerste avond van het nieuwe seizoen beginnen we gelijk goed, want wij 

hebben de heer Hans van Wieren van de afdeling Sneek weer voor u kunnen 

uitnodigen.  

Zijn vorige lezing in mei 2017, werd door u heel goed ontvangen.  

In “Tuinen Anno nu, deel 2”, gaat de spreker nu dieper in op het aspect “een 

mooie tuin” ontwerpen.  

Het gebruik van zichtlijnen en creativiteit in de tuin komen aan de orde.  

Ook bekijken we hoe we kunnen zien aan de tuin of de tuineigenaar een man 

dan wel een vrouw is, een pietje precies of juiste een slordig type.  

Verder natuurlijk aandacht voor planten, bloemen, bollen en struiken voor alle 

seizoenen.  

Er is speciale aandacht voor tuinieren met buxus, het uiten van creativiteit in 

een tuin en bollen, die een tuin enorm opleuken in een tijd dat er verder nog 

niets is of niets meer bloeit.  

Tot slot voor de liefhebbers een aantal foto’s van planten, die wij 

Nederlanders een pikante naam hebben gegeven. 

 

 
 
    



Ledenavond dinsdag 19 maart: 
 
Maart is doorgaans de maand, waarin het bestuur weer 
de jaarvergadering aan de leden presenteert. U hoort 
hoe het onze afdeling verging in 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
De agenda ziet er als volgt uit:                                                                                                   
1 Opening                                                                                                                          
2 Mededelingen                                                                                                                                                        
3 Vaststellen sociaal verslag                                                                                                                                     
4 Vaststellen financieel verslag                                                                                                                                   
5 Bedanken kascommissie -         
   benoemen nieuw commissielid                                                                                            
6 Bedanken bestuurslid en benoemen nieuw bestuurslid                                                                                                                          
7 Rondvraag                                                                                                                                                                  
8 Sluiting                                                                                                                                            
Een digitaal of papieren exemplaar van het sociaal en/of financieel verslag 
kunt u opvragen bij het secretariaat info@heerhugowaard.groei.nl  
 
Dit is echter niet het enige onderwerp, want het bestuur heeft nog  
meer voor u in petto: wij hebben namelijk de heer Ruud Schouten gevraagd 
ons wat meer over de mol te vertellen en te laten zien.  
Dit dier is een hoofdzakelijk ondergronds levend zoogdier en de 
wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 al gepubliceerd door  
Carl Linnaeus.  
Iedereen die een tuin heeft met een mooi gazon kent het mollenprobleem:  
op een dag steekt een hoopje aarde de kop op en dat worden er al gauw 
meerdere. Een mol heeft er een onderkomen gevonden.  
Een goed teken, want de aanwezigheid van de mol betekent dat de tuin een 
uitstekende habitat vormt voor deze insecteneter.  
Toch wordt de aanwezigheid van dit beestje niet door iedereen evenzeer 
geapprecieerd. Aan het einde van deze avond weet u hoe u kunt zorgen, dat 
de mol ook daadwerkelijk wegblijft uit uw tuin, want het doden van dit diertje 
verzekert dat immers helemaal niet!  
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                 Agenda 2019 

 

10-02-19 Open tuin “De Doornduyn”. Zie www.doornduyn.nl 

19-02-19 Ledenavond met lezing over “Tuinen Anno Nu, deel 2”. 

22-02-19 Excursie naar vogel- en egelopvang “De Bonte Piet” 

22-02-19 Open tuin “De Doornduyn”. Zie www.doornduyn.nl 

24-02-19 Open tuin “De Doornduyn”. Zie www.doornduyn.nl  

26-02-19 Start voorjaarsbloemschikcursus 

10-03-19 Open tuin “De Doornduyn”. Zie www.doornduyn.nl  

19-03-19 Jaarvergadering gevolgd door lezing over “De mol” 

23-03-19 Snoeicursus 

23-03-19 Actie “Tegel eruit, plant erin” bij Intratuin Heerhugowaard 

31-03-10 Open tuin “De Doornduyn” Zie www.doornduyn.nl  

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  

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 Tuin Week met ”De levende tuin” 

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 

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 

 

De excursiecommissie (Ada de Ruijter en Ellen Kerk) heeft dit jaar een 

welkome versterking gekregen van mevr. Tine van den Berg.  

De dames zijn erg enthousiast en hebben een uitgebreid programma bedacht 

voor 2019! 

Zij hopen u te ontmoeten bij de komende excursies! 

 

Vrijdag 22 februari  excursie naar: 
Vogel- en egelopvang “De Bonte Piet”, Broerdijk 32a, 1679 GK Midwoud. 
 
Tijdens deze leuke excursie naar de vogel-en egelopvang worden wij 
rondgeleid door mevr. Andra Minnema. De opvang van vogels en vooral van 
egels is erg intensief. Wanneer we geluk hebben, dan kunnen we zien hoe de 
egels in bad worden gedaan. Een erg leuke ervaring! 
We krijgen koffie/ thee en iets lekkers. (www.debontepiet.com) 
 
Deze excursie kost € 4,00 per persoon (niet-leden € 6,00).  
Bij meerijden betaalt u € 2,00 aan de chauffeur. 
 
We verzamelen om 13.00 uur bij Centrum 31, ingang Basiusstraat te 
Heerhugowaard. 
We vertrekken om 13.15 uur.  
Zorg dat u er bent, want we vertrekken op tijd!  
Bij de opvang wordt een nieuwe parkeerplek gemaakt, wanneer deze nog niet 
klaar is, kunt u parkeren langs de weg. 
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze excursie. 
 
* 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 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. 

                                                                                                                
 
 



                                   Nieuwe leden     

 
 

 
De afgelopen tijd hebben zich aangemeld als 
lid van onze afdeling:   
                                                           
Mw. L. Hospers uit Zuid-Scharwoude, 
Mw. S. Bobeldijk uit Opmeer, 
Mw. R. de Jong uit Heerhugowaard. 
                                                                                                                                                                                     
Wij heten u hartelijk welkom en hopen u vaak 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. 
 
 

 

               Voorjaarsbloemschikcursus 

 

Dinsdagavond 26 februari start 

er weer een nieuwe cursus voor 

een gemengde groep 

beginners/gevorderden in 

Centrum 31, ingang Basiusstraat 

te Heerhugowaard. 

Tijdens zes lessen wordt u 

geleerd hoe u, door toepassing 

van verschillende technieken, 

leuke creaties kunt maken met 

bloemen, groen, takken en 

andere materialen. 

De overige lessen zijn op: 12 en 

26 maart, 9 en 23 april en 7 mei  

Deze cursus kost € 70,00. 

Leden van Groei & Bloei betalen 

€ 60,00. 

Dit is incl. koffie/thee, maar 

exclusief alle materialen!  

Voor nadere info en/of opgave 

kunt u tot uiterlijk 10 februari a.s. contact opnemen met Hanny de Jong 

0226-451865 of ji.dejong@live.nl 
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                      Snoeicursus  

 

Bij voldoende belangstelling wordt er door de afd. Noordkop van Groei & Bloei 
op zaterdag 23 maart weer een snoeicursus georganiseerd. 
Deze keer in de voormalige tuin van Henk Groenendijk aan de Molenvaart 
305, 1761AG Breezand.  
De huidige bewoners zijn nu de fam. T. Groenendijk. 
Een grote diversiteit aan beplanting en een mooie binnenlocatie voor de 
theorie is een goede reden om in deze tuin de cursus te geven. 
De cursus zal bestaan uit een voorstel rondje, koffie, thee en iets lekkers, een 
stukje theorie en daarna de tuin in voor het echte werk.  
Het gaat vooral om de basiskennis van het snoeien. 
Om even een voorbeeld te noemen: hoe snoei ik lavendel, rozen, heesters, 
hagen, bolbomen, leibomen en fruit. 
De snoeicursus wordt gegeven door Jan Paauw en hij gaat geen enkele 
ingewikkelde vraag uit de weg. Dat de cursus leerzaam is, blijkt vooral uit de 
reacties van de cursisten na afloop van de cursussen, die in het verleden zijn 
gegeven.  
 
Meenemen: snoeischaar, snoeizaag en tuinbestendige kleding.  
Aanmelden: jm.paauw@hotmail.com of via de website 
info@denoordkop.groei.nl  
Kosten: €15,00 voor leden van Groei en Bloei, niet-leden betalen € 17,50.  
Te voldoen bij aanvang cursus.  
Aanvang: 09.30 uur.  
Bij voldoende belangstelling start er om 13.45 uur nog een cursus. 
 

 



           Aktie “Tegel eruit, plant erin” 

            
Deze actie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 maart bij Intratuin 

Heerhugowaard 

Op deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur bij onze stand een tegel 

inleveren. In ruil voor de tegel ontvangt u twee gratis planten. 

Minder tegels in de tuin is beter voor de afwatering van het hemelwater en 

zorgt ook voor een beter leefklimaat voor de dieren en niet in de minste 

plaats, een kleurrijker uitzicht voor uzelf. Draagt u ook uw steentje bij? 

 

 

    Busreis naar Gardenista op 16 mei 2019 

 

Afdeling De Noordkop van Groei & Bloei, is van plan, om bij voldoende 

deelname, een busreis te organiseren naar dit evenement.  

Gelukkig biedt deze afdeling de leden van afdeling Heerhugowaard, de 

mogelijkheid om hier ook gebruik van te maken.  

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

Mocht u interesse hebben om mee te gaan, dan wordt u verzocht op korte 

termijn te reageren.  

Alle gegevens moeten nog verder uitgewerkt worden, maar zodra er bekend is 

of er voldoende belangstelling is, volgt er meer over de kosten e.d. 

 

U kunt zich opgeven bij Tineke : tineke.mels@quicknet.nl of bij Jannie: 

Jannie_waterberg@hotmail.nl  
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