
                                                                  

 
 

 

                                       
 

                

 

 

              CONVO Groei en Bloei 

          Afdeling Heerhugowaard e.o.                      

   september t/m december 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, 
Voor de meesten onder ons zit de vakantie er helaas weer op. 
Gelukkig hebben we kunnen genieten van een zomer vol tropische verrassingen. 
Volgens de meteorologische kalender zijn we op 1 september aan de herfst begonnen. 
De tuin is inderdaad een beetje op z’n retour, maar de dahlia’s en zonnebloemen 
bloeien nog volop. Eventueel kunnen we nog wat extra kleur in de tuin aanbrengen 
door herfstasters te planten. Deze bloeien tot aan de eerste nachtvorst. 
Ook wordt het weer tijd om een keuze te maken uit het aanbod van bloembollen. 
Vooral de kleine bolgewasjes, zoals lenteklokje, winteraconiet, vogelmelk, scilla, 
botanische crocus, sneeuwklokjes, moeten in september/oktober geplant worden. 
Wist u trouwens, dat uit meerdere onderzoeken naar voren is gekomen, dat leven in 
een groene omgeving de gezondheid bevordert? Wie groene vingers heeft en graag 
tuiniert, heeft nog een voordeel, want het werken in de tuin heeft op de lange termijn 
een positief gezondheidseffect.  
Dit gegeven sluit mooi aan bij een positief bericht over de Hortus Alkmaar.  
Het Amerikaanse bedrijf Doterra, dat wereldwijd zuivere essentiële oliën levert, doneert 
ook een bedrag tot behoud van deze unieke plek. Het gaat de goede kant op! 
Het bestuur hoopt, dat het met het aantal belangstellende leden voor onze avonden 
ook weer de goede kant op gaat. Was u misschien degene, die wij gemist hebben? 
Jammer, dan heeft u in ieder geval enkele interessante lezingen gemist.  
Gelukkig staan er weer drie mooie lezingen voor u op het programma.  
De eerste avond is op 17 september en gaat over “Vaste planten en hun omgeving” 
Graag tot ziens. 
 
Hanny de Jong, vicevoorzitter. 



                      Wat komt…. 

           
Dinsdagavond 17 september:  
 
Deze avond is gereserveerd voor een presentatie van de heer Cor Bras van Wico 
Planten, voorheen Kwekerij Ploeger.  
De lezing genaamd “Vaste planten en hun omgeving“ gaat over het plaatsen van 
planten op een dusdanige plek, dat u een onderhoudsarme tuin krijgt, waarbij u dan 
ook geen gebruik van gif hoeft te maken.  
Door de plant op zijn ideale plek te zetten, blijft de plant sterker en maakt het zelf 
antistoffen aan tegen ziektes en insecten.  
Dit wordt uitgelegd aan de hand van het standplaatscode-systeem van Hanssen en 
Mussel, zoals gebruikt bij Kwekerij Ploeger.  
Deze gaat namelijk uit van de standplaats van de plant in de natuur en vertaalt die 
naar de tuin.  
Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan in de tuin, dan geeft hij u tips om dit op te 
lossen zonder enig gif te gebruiken.  
Een lezing, die echt voor iedere plantenliefhebber heel veel te bieden heeft. 
 
Cor Bras neemt deze avond ook diverse planten ter verkoop mee.  
Het is dus handig om wat (klein)geld mee te nemen. 

 Dinsdagavond 15 oktober:  
 
De spreker, Jan van der Knokke uit Steenwijkerwold, neemt ons mee op reis door 
Frankrijk, Spanje en Portugal en gaat “Op zoek naar de kameleon”.                        
We beginnen onze tocht in de Franse alpen in het kleine dorpje Prapic, vlakbij het 
nationaal park “Des Ecrins”. Een mooi berglandschap met een typische flora zoals het 
roestbladig Alpenroosje, de Alpenbosrank (Clematis alpina) en bij de sneeuwgrens het 
Alpenkwastje dat net boven de sneeuw uitkomt. Terwijl we hiervan genieten laat de 
Alpenmarmot zich even zien vanuit zijn hol in de sneeuw. Van hier rijden we verder 
naar het zuiden om in de Camarque te kijken naar de Flamingo’s die hier broeden.  
Ook ontdekken we het kleine Boomkikkertje, dat zich door zijn groene kleur maar 
moeilijk laat zien.  
Via de Oostelijke Pyreneeën rijden we Spanje binnen en gaan direct door naar het,     
bij vogelaars bekend staande, natuurpark Monfraque in de provincie Extremadura.  
Hier zijn de Gierenrotsen, waar de Vale Gier broedt. 
Onder de vele Kurkeiken en Steeneiken groeit veel Kuiflavendel en Italiaanse 
Zwaardlelie. Het is een vogelrijk gebied de Extremadura, maar het heet niets voor niets 
zo. Het is een droog en warm gebied.  
Rijdend richting het zuiden van Spanje steken we de grensrivier over met Portugal en 
komen aan in het plaatsje Vila Real. Hier begint de Algarve met z’n zandstranden. Van 
hier gaan we naar Faro, waar het prachtige natuurreservaat Ria Formosa is. Een waar 
vogelparadijs! Vanuit de schuiltent zijn hier dan ook diverse soorten vogels 



gefotografeerd, die in het ondiepe water van de niet meer in werking zijnde 
zoutpannen, naar voedsel zoeken. De Steltkluut is zo’n vogel. Dan eindelijk vinden we 
na lang zoeken de Europese Kameleon. 
Na Faro begint de Rots Algarve. Bij Albufeira zijn mooie rotsformaties aan de kust. 
Na nog een paar plaatsen te hebben aangedaan, vervolgen we onze reis, via centraal 
Portugal met het gebergte Serra Da Estrela, naar het noorden om bij Braganca de 
grens met Spanje over te steken.  
Als laatste komen we in de Westelijke Pyreneeën bij de plaats Torla, waar onze reis 
door een zeer afwisselend landschap eindigt.   

 

Dinsdagavond 19 november:  
 
Deze laatste avond van het jaar wordt afgesloten met een presentatie door Jan 
Huiberts van Kwekerij Dependens  
en heeft als titel: “In iedere tuin een Buddleja”. 
De Buddleja (vlinderstruik) is een hele gewone, maar toch ook een bijzondere heester.  
Het is een breed geslacht met meer dan 100 verschillende soorten.  
Deze plant uit de helmkruidfamilie, wordt ook wel vlinderstruik genoemd, omdat hij veel 
vlinders aantrekt: zoals het witje, de atalanta, kleine vos, dagpauwoog en de 
gehakkelde aurelia. 
Deze ruiken de zware bloemtrossen al van verre en doen zich te goed aan de nectar. 
Een andere benaming is herfstsering, omdat de bloeiwijze op die van de sering lijkt.  
De bloemen zijn lichtpaars, maar kunnen ook donkerpaars, roze, geel of wit zijn. 
De geslachtsnaam Buddleja is afgeleid van de Engels botanicus Buddle en wordt soms 
als Buddleia gespeld, maar de versie met de j is de correcte (oudste) naam. De plant 
komt van origine waarschijnlijk uit China. 
Buddleja's doen het overal, tenminste zolang ze in de volle zon staan, maar ook 
houden ze van arme, droge grond. 
Onze spreker zal ons nog veel meer vertellen over deze prachtige struik, die niet alleen 
geschikt is als achtergrondplant, maar ook als solitair. 
    



 

 

                  Agenda 2019 

 
 
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 
14-09-19 t/m 15-09-19 Pompoenfair tuinderij “De Marlequi” 
14-09-19 t/m 22-09-19 Bloemkunst kasteel Groeneveld, Baarn. Zie  
               www.kasteelgroeneveld.nl 
17-09-19 Ledenavond met lezing over “Vaste planten en hun omgeving” 
28-09-19 t/m 29-09-19 Oogst- en pompoenfair bij camping De Kolibrie, Warmenhuizen 
28-09-19 Biologische Bloembollen Dag bij Kwekerij Nico Zonneveld i.s.m. Tuinontwerp 
               Versicolor 
  8-10-19 Start najaarsbloemschikcursus 
10-10-19 Excursie naar Smak Peulvruchten 
13-10-19 Herfstmarkt Hortus Alkmaar. Zie www.hortusalkmaar.nl 
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                                                          

http://www.degroeneroute.nl/
http://www.topindekop.nl/
http://www.kasteelgroeneveld.nl/


                Nieuws van de excursiecommissie 

Verslag van de tuinuitwisseling met De Groene Joffers uit Castricum op 
donderdag 19 augustus j.l.: 
 
Na het verzamelen bij Centrum 31 bleek dat er 2 deelnemers, zonder afbericht afwezig 
waren. Dat was jammer. De overige deelnemers waren enthousiast en we vertrokken. 

De 1e tuin (10.00 uur), was de tuin van mevrouw 
Pauline Stuive. Ze was net terug van vakantie en 
verontschuldigde zich, dat ze nog niet veel in de 
tuin had kunnen doen. We werden ontvangen met 
koffie en heerlijke taart. Daarna vertelde haar 
echtgenoot over de Koikarpers in de vijver. Hierna 
gingen we een rondje doen in de tuin. Pauline 
vertelde dat toen ze er kwamen wonen, de tuin vol 
stond met hoge coniferen. Ze had er veel laten 
snoeien om zo het licht terug te krijgen in de tuin. 
Wat genoemd moet worden, was het speciale gras. 
Hetzelfde als op de golfbaan. In de toekomst zou er 
nog een speciale grasmaaier worden aangeschaft. 
De tuin grensde aan een open terrein, waar 
kinderen aan het timmeren waren in het 
Timmerdorp. Er werd hard gewerkt.  
De 2e tuin (11.45 uur) was echt een verrassing. 
Mevrouw Ineke van Nieuwenhuizen bewoonde een 
appartement met tuin, op de begane grond. Het 

was mooi om te zien, hoe prachtig de kleine witte tuin aansloot bij het smaakvol 
ingerichte appartement. De kleine tuin had een mooie zichtlijn richting de 
gemeenschappelijke tuin. De smalle vijver in de breedte van de tuin, werkte ook 
verbredend. Verder waren er spiegels aangebracht op het muurtje. We zeiden bijna 
allemaal, dat we zo wel oud wilden worden. 
De 3e tuin (12.30 uur) van mevrouw Coby Onderdelinden was echt een 
liefhebberstuin. Ze hadden dit huis speciaal gekocht, vanwege de tuin. Aan het huis 
moest behoorlijk wat worden verbouwd. Het was erg mooi dat alle ramen uitzicht 
boden op de tuin. Veel vaste planten, bomen en struiken, een vijver en achter de tuin 
op een weiland het enorme wortelgestel van een omgewaaide boom. Prachtig voor 
ijsvogels. Ali, Gerard en Rina hebben er zelfs een op de foto gezet. 
Bij Coby kregen we een uitgebreide lunch aangeboden. Na de lunch leidde de 
echtgenoot van Coby ons rond in zijn moestuin, waar groenten en sierbloemen door 
elkaar stonden. Het was een mooie combinatie. 
De 4e tuin (14.30 uur) van mevrouw Ilonka Albers was weer heel anders van sfeer. 
Ilonka vertelde aan de hand van foto’s hoeveel er veranderd was sinds de koop van 
het huis in 2005. Bij het inrichten van de tuin waren ze op veel onaangename 
verrassingen gestuit. Onder het folie in de tuin, lagen zelfs oude boomstammen en 
oude markiezen. Ilonka had een tuinontwerpstudie gedaan en tijdens de opleiding 
hadden de studenten zich gebogen over een ontwerp voor haar nieuwe tuin. 
Uiteindelijk heeft ze er van alles één uitgekozen. In de voortuin viel op dat de rozen 
voor de haag stonden. Ilonka vertelde dat ze de voortuin wat gezelliger en 
toegankelijker wilde maken, dan de tuinen in haar omgeving. Dat was gelukt. Grassen, 
vaste planten, rozen en bollen gebruikte ze in de voortuin. Via een poort kwamen we in 



de groentetuin, dit was een intiem plekje. De zijtuin met eettafel, om lekker overdekt 
buiten te eten. Achter in de tuin een tuinhuis, waar zoonlief woonde. Verder een 
pergola, schaduwtuin, weer een gezellig zitje en veranda, vijver. Vol met struiken, 
bomen (ze had een deel van de coniferen korter gemaakt, om de lucht te kunnen zien) 
en vaste planten en grassen. Erg smaakvol en evenwichtig.  
We werden verrast met drinken, een lekker hapje en een stokje met fruit.  
We gingen vol ideeën weer naar huis. Het was een geslaagde dag!                                                                  
(Tine v.d. Berg) 

Donderdag 10 oktober om 10.00 uur excursie naar:  
Smak PEULVRUCHTEN, Mientweg 82,1732 LG, Lutjewinkel. 
 
Telersbedrijf Smak is gespecialiseerd in het telen van peulvruchten op de zware 
kleigrond in Lutjewinkel, nabij de West-Friese Omringdijk. 
Het is van oudsher een familiebedrijf en wordt momenteel gerund door zoon Erik, 
de derde generatie, met medewerking van zijn ouders Jaap en Marry Smak. 
Voor een natuurlijke droging worden de peulvruchten op “ruiters” gedroogd. 
Daarna kan er worden geoogst en geschoond. Afzet vindt plaats via de groothandel, 
horeca, marktkooplieden, winkeliers en particulieren.  
Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten, mineralen als ijzer, calcium en fosfor. 
De hoeveelheid vezels ligt hoger dan in de meeste graanproducten. 
Peulvruchten zijn ook heerlijk als vleesvervanger. 
Het voedingscentrum geeft ook het advies om minstens EEN keer per week 
peulvruchten te eten! 
De producten die zij telen zijn: witte bonen, bruine bonen, citroenbonen, kievitsbonen, 
woudbonen, schokkers en grauwe erwten. 
 
We vertrekken om 9.30 uur bij Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard. 
Kosten € 3,00 inclusief koffie. Niet- leden € 5,00. Meerijden € 1,50. 
Opgeven op de ledenavond bij de bestuurstafel of bij Tine van den Berg 0647383436 
vandenberg.tine@gmail.com  
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Begin november excursie naar de Oosterbegraafplaats in Amsterdam.  
 
De juiste datum is helaas nog niet bekend. 
U ontvangt t.z.t. via een nieuwsflits nadere informatie. 
 

                         Nieuwe leden     

 
 
 
De afgelopen tijd hebben zich aangemeld als 
lid van onze afdeling:   
                                                           
Mw. N.E. Duin uit Aartswoud 
Mw. E.M. Gruben uit Heerhugowaard 
Dhr. R. Rood uit Schermerhorn  
Mw. M.A.S. Diemeer uit Broek op Langedijk 
                                                                                                                                                                                     
Wij heten u hartelijk welkom en hopen u vaak 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. 
 

 

                                     Bloemschikcursus 

Dinsdagavond 8 oktober start er weer een najaarscursus voor een gemengde groep 

van beginners/gevorderden in Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard. 

De overige lessen zijn op: 22 oktober, 5 en 12 november, 3 en 17 december. 

Tijdens deze zes lessen kunt u, door het toepassen van verschillende technieken, 

leuke creaties maken met bloemen, groen, takken en andere materialen.                                                                                 

Deze cursus kost € 70,00. Leden van Groei en Bloei krijgen € 10, - korting. 

Dit is exclusief alle materialen, maar inclusief koffie/thee.                                          

Voor opgave/informatie kunt u mailen naar Hanny de Jong  ji.dejong@live.nl 
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                                     Fair de Marlequi  

 

Zaterdag 14 en zondag 15 september is er van 
11.00 tot 17.00 uur een overdekte pompoen- en 
sfeermarkt in en rondom de kassen van de 
Marlequi, Trambaan 5a,  1749 CZ in 
Warmenhuizen. 

In de circa 40 kramen ligt een keur aan spullen 
voor liefhebbers van home & garden.  
 
De Alkmaarse afdeling van Groei & Bloei 
organiseert inloopworkshops. 

 

  Bloemkunst in kasteel Groeneveld te Baarn 

Van 14 tot en met 22 september 2019 verandert Kasteel Groeneveld in Baarn in een 
bloemenparadijs met de vermaarde expositie Bloemkunst.  
In alle stijlkamers, maar ook buiten op het rondeel en in de tuin presenteren de beste 
bloemarrangeurs van Nederland unieke florale kunstwerken. 
Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn  
Openingstijden: van zaterdag 14 t/m zondag 22 september van 11.00-17.00 uur.  
Toegangsprijs: volwassenen € 12,50, kinderen (t/m 12 jaar) € 7,50. Tot en met 13 
september kunt u kaarten met vroegboekkorting bestellen.  
Ga daarvoor naar:www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/utrechtse-heuvelrug/expositie-
bloemkunst-op-kasteel-groeneveld 

 

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


                    Biologische Bloembollen Dag  

. 
 
Kwekerij Nico Zonneveld en Tuinontwerp 
Versicolor organiseren op zaterdag 28 
september van 10-16 uur voor de 4e keer 
een unieke bloembollen-dag met volop 
biologische en duurzame bollen. Al deze 
bloembollen zijn gekweekt met aandacht voor 
de natuur en zonder gif! 
De kweker en ontwerpster willen duurzaam 
tuinieren graag promoten en mensen attent 
maken op het bestaan en toepassen van 
planten en bollen uit de ecologische teelt. 
Gezond voor milieu en voor de insecten in uw 
tuin! Ontwerpster Marianne van Versicolor 
kan ter plekke een bloembollenplan voor uw 
border maken. Maak tevoren een afspraak 
via: versicolortuin@gmail.com. Adres: 
Middenweg 459 in Heerhugowaard de Noord. 

 

                      Gardenista 2020 

 

Gezocht 3 toppers voor het Gardenista team! 

 

Van 20 t/m 24 mei 2020 organiseren wij de 2e editie van Gardenista op een prachtig 

landgoed in Ophemert. 

De initiatiefnemer is KMTP Groei & Bloei, Nederlands grootste tuinvereniging met ruim 

30.000 enthousiaste leden. 

Met het festival Gardenista wil Groei & Bloei een steentje bijdragen aan een gezonder, 

groener en duurzamer Nederland. Insectenpopulaties, succesvolle achtertuinen, 

waterhuishouding in je tuin en natuurlijk planten die het ook gewoon gaan doen op de 

plek waar je ze Van 20 t/m 24 mei 2020 organiseren we de 2e editie van Gardenista op 

een prachtig bedacht hebt. En Gardenista is nog veel meer dan dat! Zoals bijv.; 

lezingen, optredens, bloemschikken, kinderactiviteiten, fijne horeca, verrassende 

aankledingen, showtuinen, kunst...............  

Samen met 7 anderen zit ik in een super gezellig, leuk en creatief team van 

vrijwilligers. We hebben allen het hart op de groene plek en willen aan de basis staan 

van een groen en vooral duurzaam festival wat alleen nog maar kan gaan groeien. 

Maar……...we zijn nog niet helemaal compleet. We zoeken nog secretariële en 

redactionele ondersteuning en daarnaast iemand die het duurzame karakter gaat 

bewaken en beheren. Heb jij tijd en zin om ons op vrijwillige basis, voor ongeveer een 

dag in de week te helpen en ben je bekwaam voor één van de drie taken (het is net 

werk) neem dan contact met ons op via hoogers@gardenista.nl.  

Frits Hoogers, projectleider Gardenista  

mailto:versicolortuin@gmail.com
mailto:hoogers@gardenista.nl


                           

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten. 

Het bestuur van Groei & Bloei, afdeling Heerhugowaard e.o.  

 

 

                                 Onze adverteerders: 

 

 



 

 

                           



 

 

               

                


