
 

                                 

                                      

 

 

                            CONVO 

 

   Groei en Bloei, 

    Afdeling Heerhugowaard e.o. 

 

   september t/m december 2018 
                                                                                   

     



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: Marian Weel         072-5716573 
e-mail:         marianweel@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, 
Heet, heter, heetst……. droog, droger droogst! 
Wat heeft de natuur het toch moelijk gehad. Menige plant heeft het niet 
gehaald door de langdurige hitte en gebrek aan water. Gelukkig blijken de 
meesten zich toch te kunnen herstellen. Wees dus geduldig en trek de planten 
niet gelijk uit uw tuin. Geef ze de tijd! Veel vaste planten zijn ondergronds vol 
leven, terwijl ze bovengronds volledig bruin zijn. Bij struiken/heesters/bomen 
kunt u testen of de takken van binnen nog groen zijn. Breken de takken heel 
makkelijk en zijn ze bruin van binnen, dan is de struik/boom waarschijnlijk 
dood, maar mìsschien heeft de regen van afgelopen tijd toch voor een 
positieve uitwerking gezorgd. 
Onderstaande foto’s, die op 20 augustus en 5 september zijn genomen, laten 
zien, dat de hortensia`s weer nieuw blad gaan maken. 
 

 
 



Als u volgend jaar toch wat meer kleur in uw tuin wilt, kunt u zaterdag 24 
november  tussen 8.00 en 16.00 uur bij VERWER BLOEMBOLLEN 
OUTLETSTORE, Hasselaarsweg 30, 1704 DX Heerhugowaard, diverse 
bijzondere soorten bollen kopen tegen een gereduceerde prijs.  
 
Onze eerstvolgende activiteit is op dinsdagavond 18 september a.s.: 
ledenavond met een presentatie door dhr. Leo Brand over  
“Wilde planten van Europa”. 
Meer informatie over deze avond vindt u hieronder bij “Wat komt….” 
Het belooft in ieder geval een interessante avond te worden.  
U bent van harte welkom. 
 
Het bestuur wenst u nog een mooie nazomer met veel tuinplezier. 
 
Hanny de Jong, vice-voorzitter 
      

                    Wat komt…. 

 

. 



Ledenavond dinsdag 18 september: 
Deze avond is gereserveerd voor een presentatie van Leo Brand uit 
Bergschenhoek en gaat over Wilde planten van Europa. Wij kennen deze 
spreker nog van De Ardennen en Eifel. Planten spelen in het leven van de 
mens een steeds grotere rol. Eeuwen geleden had men echter meer 
belangstelling voor het nut van de wilde planten. Denk hierbij meer aan het 
maken van medicijnen. De schoonheid van deze planten was niet in het 
geding. Vandaag de dag zijn die rollen behoorlijk omgedraaid. Wij bekijken de 
planten nu op een heel andere manier en waarderen steeds meer hoe mooi 
ze zijn, maar zien gelukkig ook het nut ervan. Wilde planten zijn overal om ons 
heen. Of je nu door een natuurgebied wandelt, door een park loopt, met je 
auto langs kleurrijke wegbermen rijdt of gewoon zomaar ergens in een drukke 
stad aan het winkelen bent, wilde planten zijn er overal. Waar je ook heen 
gaat met vakantie, als liefhebber van de Wilde Flora kun je echt overal aan je 
trekken komen, zelfs in ons eigen Nederland. Hoe herken je nu al deze wilde 
planten want alleen al in Midden en West-Europa zijn er meer dan 3000 
duizend soorten. Kortom het lijkt allemaal zo makkelijk maar zo eenvoudig is 
het niet. Deze lezing omvat een groot scala aan bijzondere wilde planten Niet 
alleen uit België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Griekenland en Italië, maar 
ook soorten uit ons eigen land. 
Kortom een lezing, die echt voor iedere plantenliefhebber heel veel te bieden 
heeft!  
                             
Ledenavond dinsdag 16 oktober: 
Een avond met Henny van der Wilt, de hovenier van kasteel Sypesteijn te 
Loosdrecht, is altijd een succes en daarom hebben wij haar weer eens 
uitgenodigd. Zij neemt ons dit keer mee op een fietstocht naar  
Sumatra, het “eiland van goud”. Sumatra is het grootste eiland van 
Indonesië en is zo groot als Zweden. We gaan mee door de prachtige natuur 
van Noord- en West-Sumatra. Vanuit Berastagi gaan we langs 
vulkaangebieden en via de Sipisopiso-watervallen gaat het richting het 
Tobameer en zo komen we aan in Prapat. We steken met een veerboot het 
meer over en verblijven op Samosireiland. Hier zien we de oude Batakhuizen 
en paleizen, gebouwd door de Toba-Batak stammen, die hier woonden. We 
genieten van de mensen die werken op de rijstvelden, papaya’s  oogsten, 
suikerriet stoken, pinda’s branden en koffie drogen. Vanuit het Tobameer gaan 
we richting westkust en maken een stevige klim om uit de krater van het meer 
te raken. Vanuit Taratung fietsen we door prachtige landschappen naar de 
havenstad Sibolga. Daar blijven we een paar dagen op een klein eilandje met 
mangroven, bijzondere rotskusten en witte strandjes. De ondergaande zon is 
hier adembenemend. Ook maken we een wandeling maken door een soort 
oerwoud, waar de Rafflesia bloeit! Dit is de grootste solitaire bloem ter wereld 
met een diameter van 1 meter en deze kan wel 10 kilo wegen. We vinden de 
reusachtige bloem en ruiken deze al van verre:  een lucht van rottend vlees! 
Tot slot bezoeken we de paleizen van de Minangkabau-koningen en het meer 
van Maninjau.  
 



 
   Foto’s Henny v.d. Wilt 
 
Ledenavond dinsdag 20 oktober: 
 
Deze laatste avond van het jaar wordt afgesloten met een presentatie van 
Joke Stuurman-Huitema en gaat over de gevarieerde natuur in onze eigen 
provincie: Noord-Holland in woord en beeld. Joke woont sinds twee jaar 
met haar man in Oostelijk Flevoland (Swifterbant), maar heeft daarvoor altijd 
in Noord-Holland gewoond. Zij heeft daardoor veel kennis en fotomateriaal ter 
beschikking over onze leefomgeving. Dit kan vlakbij huis zijn, maar ook verder 
weg zoals de kust, de duinen, de akkers en weidegebieden. We zien deze 
avond o.a. (tuin)vogels, zowel zaadeters als insectenters, inclusief de omlijste 
plantensoorten in samenhang met de insecten (vlinders en rupsen), 
zoogdieren, amfibieën en de biotoop van het duingebied van onze provincie. 
Dit kan een wegberm, dijk of slootkant zijn. Er is veel te zien tijdens deze 
avondvullende lezing, want elk seizoen heeft ten slotte zijn eigen beleving.  
 



 
Foto Hanny de Jong 
 

 
 

                 Agenda 2018  

 

   8 en 9-09-18 Open tuinen De Groene Route. Zie www.degroeneroute.nl 

   8 en 9-09-18 Open tuin “Doornduyn”. Zie www.doornduyn.nl             

         18-09-18 Ledenavond met presentatie door dhr. Leo Brand over 

                         “De wilde planten van Europa” 

           3-10-18 Excursie naar tuin van Dora Webbe in Bakkum en  

                        Kapitein Rommel in Castricum 

           9-10-18 Start bloemschikcursus in Centrum 31 

         16-10-18 Ledenavond met presentatie door mw. Henny v.d. Wilt 

                        over “Sumatra, het eiland van goud” 

         20-11-18 Ledenavond met presentatie door Joke Stuurman-Huitema 

                        over “Noord-Holland in woord en beeld” 

Voor meer informatie over bovenstaande agenda zie onze website: 

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

 

http://www.doornduyn.nl/


         Nieuws van de excursiecommissie 

 

Woensdag 3 oktober gaan we naar de tuin van Dora Webbe in Bakkum.  

Een tuin met o.a. wilde planten en een vijver van 500 m2 in de Engelse 

cottage stijl. 

Daarna naar de tuin van Kapitein Rommel tegenover station Castricum. 

We vertrekken bij Centrum 31 om 10.00 uur. 

Om 10.30 uur is er koffie in Bakkum, waarna we de tuin kunnen bezichtigen 

tot 12.00 uur. 

Daarna lunchen we in de tuin van Kapitein Rommel. Wel zelf een broodje 

meenemen. Koffie/thee is voor eigen rekening. 

We kunnen een rondleiding krijgen en er is een expositie van een bioloog, die 

dieren schildert. Ook worden in de tuin zaden en planten verkocht. 

Einde van de tuindag in overleg. 

Kosten tuinen: € 3,-- voor leden. Niet-leden € 5,00. Benzinekosten € 2,50 

Opgave: marianweel@gmail.com 

 

 
 

             Rabobank Clubkas Campagne 

  

                                                        

Dankzij alle stemmen, die op ons zijn 

uitgebracht, heeft onze afdeling een  

mooi bedrag ontvangen van de 

Rabobank Alkmaar e.o. 

Alle stemmers hartelijk dank! 
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                                 Nieuwe leden 

 
De afgelopen tijd hebben zich aangemeld als lid 
van onze afdeling:                                                             
Mw. M.J. Bankras uit Hoogwoud, 
Dhr. M. Slot uit Broek op Langedijk, 
Mw. L. Verzijlberg-Traast uit Heerhugowaard, 
Mw. M. Goet uit Heerhugowaard, 
Mw. M.G. Metz-Bos uit Oterleek, 
Dhr. M.H. Eijtinger uit Zuid-Scharwoude. 
Mw. S.A.M. Schut uit Schermerhorn                                                                                                                                                                                      
Wij heten u hartelijk welkom en hopen u vaak te       
mogen ontmoeten bij onze activiteiten. 
 

 

                       Actie Tegel eruit, plant erin     

 

Tijdens deze actie op zaterdag 23 juni waren onze bestuursleden Marry Baars 

en Nanda Witteman bij Intratuin Heerhugowaard aanwezig om de tegels in 

ontvangst te nemen. In ruil voor de tegel kreeg men twee planten. 

Door 55 mensen werd een steentje bijgedragen en…… 

gaf één dame zich op als lid van onze afdeling.  

 



         Tuinuitwisseling met afd. Hoorn 

 

Donderdag 12 juli zijn we met 14 

personen naar G&B Hoorn 

geweest.  

We begonnen in Zwaag bij familie 

Vlaar. Een knusse volle tuin met 

huisje ingericht in oude stijl. 

Aan de overkant was de tweede 

tuin strak ingericht met een witte 

border en een kas met tomaten en 

komkommers. 

Daarna naar de tuin van Annie 

Vlaar, waar we lunchten onder de 

druif. 

De 4e tuin was van Fam. Engbers 

in  Nibbixwoud. De heer Engbers 

vertelde enthousiast en is een 

verwoed vlechter van wilgentenen 

manden e.d. Ook was er leuke keramiek te zien. Er waren konijnen, kippen, 

een kleine groentetuin en fruitbomen. De laatste tuin was van Jan van Dam in 

Benningbroek waar we aan de borrel gingen met lekkere hapjes. 

Woensdag 18 juli kwam G&B Hoorn 

bij ons op bezoek.  

We begonnen in de tuin van Lies en 

Niek de Geus. Wat een schitterende 

sfeervolle tuin. De tweede tuin was 

van Til Brouwer op Het Rijk der 

Duizend Eilanden. De derde tuin was 

van Tiny en Karel van de Berg in ’t 

Veld, de vierde moestuin van Ellen 

Kerk en de borrel in de laatste tuin 

van Marian Weel. 

Het waren leuke interessante en 

leerzame dagen. 

Ellen Kerk, excursiecommissie G&B 

Heerhugowaard    

 Foto’s: Ellen Kerk  



               Najaarsbloemschikcursus 

 

Dinsdagavond 9 oktober 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: 23 

oktober, 6 en 27 november, 4 en 

18 december.. 

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 contact opnemen met Hanny de Jong 

0226-451865 of ji.dejong@live.nl   

 

                      Bestuursleden 

 

Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste leden, die bereid zijn 

om wat van hun vrije tijd beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. 

Zonder voldoende bestuursleden, wordt het moeilijk om de afdeling draaiende 

te houden. U wilt toch ook dat afd. Heerhugowaard blijft bestaan? 

Samen staan we sterk, dus……mogen we op u rekenen?   
 

 

 

 

mailto:ji.dejong@live.nl


     Bloemkunst 15 t/m 23 september 2018  

 

 

Beleef de ‘Indian Summer’ in kasteel Groeneveld in Baarn met Bloemkunst 
2018. Meer dan 20.000 bloemen zijn geselecteerd en verwerkt tot 
verrassende en  imposante kunstwerken 

In de expositie ‘BLOEMKUNST’ zijn in elke kamer hoofdbloem en arrangeur 
vooraf aan elkaar gekoppeld. Dat nodigt uit tot creativiteit met verrassende 
resultaten. In elke kasteelkamer zijn unieke florale kunstwerken te 
bezichtigen. 
Tijdens Bloemkunst 2018 is ook de lopende tentoonstelling Fiep, Fiep Hoera! 
De natuur van Fiep Westendorp, te bezoeken. 

Wilt u zeker zijn van toegang tot deze uniek tentoonstelling?  
Klik hier om uw kaartje te bestellen.  
Online geniet u zelfs € 2,50 korting.  
U betaalt dan niet € 12,50 maar slechts € 10,-- Kinderen (t/m 12 jaar) € 6,00 

 

Bloemkunst 2018 is van 15 t/m 23 september toegankelijk van 11 tot 17 uur. 
 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/expositie-bloemkunst-op-kasteel-groeneveld


                     Florale explosie  

       met Max v.d. Sluis en Per Benjamin 

 

 

  
Twee van ’s werelds beste bloemsierkunstenaars geven een weergaloze 
demonstratie: de Nederlandse Max van de Sluis en Per Benjamin uit 
Zweden. Zij beheersen de kunst van het omzetten van emoties in florale 
en vegetale arrangementen.  
 
Gevoelens van bewondering, verbazing, liefde, geluk… vakmanschap, 
materialenkennis en esthetiek vormen de voedingsstof voor ware 
kunstwerken die de verbeelding prikkelen. 
  
Wat gebeurt er als je de talenten van twee van ’s werelds beste 
bloemsierkunstenaars bundelt?  Er ontstaat een ware explosie van 
creativiteit, originaliteit en schoonheid. De arrangeurs maken in totaal 
ruim 20 inspirerende arrangementen, die na afloop van de show voor 
een deel verloot worden. De bloemstukken zijn vanuit de zaal ook op een 
groot scherm te zien en kunnen na afloop van dichtbij bewonderd 
worden. 

Prijzen: normaal: € 32,50 / Leden Groei & Bloei: € 27,50 
     Tickets via Flint 

Aanvang show: 19:30 uur.  Foyer open: 18.30 uur 
      

Beeld: Nico Alsemgeest 

 

https://www.flint.nl/programma/?maand=2018-10#modal=/programma/4880/met_Max_van_de_Sluis_Per_Benjamin/Florale_Kunst/


                                Nieuwe lezingen 2019 

              

Momenteel zijn wij druk bezig met het vastleggen van lezingen voor 2019. 

Een mogelijke keuze zou “moestuinieren” kunnen zijn, maar wij vragen ons af  

of hier voldoende belangstelling voor is. 

Als het u inderdaad leuk lijkt om hier meer over te horen tijdens één van onze 

ledenavonden, kunt u dit doorgeven via: info@heerhugowaard.groei.nl 

Eventuele tips voor andere interessante onderwerpen zijn uiteraard ook van 

harte welkom. 

 

 

 

 

              



   

 

 



 

 
 



            

  

 



 

 


