
                                                                  

 
 

 

                                       
 

                

 

 

              CONVO Groei en Bloei 

          Afdeling Heerhugowaard e.o.                      

       februari t/m maart 2020                               

                                                         
 



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:         greet@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:         ellenkerkdetuinvrouw@gmail.com 
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. Onze eerste activiteit is de ledenavond op 
dinsdag 18 februari met een lezing door Afke Schrale van Bloeiers over “Passie voor 
planten”. Alle andere activiteiten staan in het kort vermeld in de agenda op bladzijde 4 
van dit convo en meer uitgebreide informatie vindt u op onze website 
www.heerhugowaard.groei.nl  onder het kopje “agenda”. 
In de tuin is er nog niet echt veel te doen. Zolang het niet vriest, kan er nog een 
wintersnoei worden toegepast bij bladverliezende bomen en heesters met uitzondering 
van de berk en de esdoorn, omdat bij deze bomen de sapstroom snel op gang komt.  
Door het uitblijven van strenge vorst, bloeit nu zelfs nog de koekoeksbloem. Ook de 
sneeuwklokjes genieten van de milde temperatuur en staan al ruim boven de grond. 
In de tuin van Tine v.d. Berg bloeiden ze zelfs al half november. (Zie foto). Ik zie uit 
naar het moment, dat alles weer uit gaat lopen en we kunnen genieten van het 
voorjaarsgroen, alhoewel kale bomen op hun beurt ook weer zorgen voor mooie 
silhouetten in het landschap. De natuur blijft verbazen! 
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten. 
Hanny de Jong, vicevoorzitter 
 

http://www.heerhugowaard.groei.nl/


                      Wat komt…. 

Ledenavond dinsdag 18 februari: 
Deze eerste avond van het nieuwe seizoen beginnen we met een passende 
presentatie voor menig lid van onze afdeling, want deze heeft als titel “Passie voor 
planten” en wie heeft dit niet als trouw Groei & Bloei lid? 
Afke Schrale van Kwekerij Bloeiers heeft deze passie zeer zeker ook en is onze 
gastspreekster. 
Zij is gek op planten en wordt er gelukkig van om deze vanaf het begin op te kweken 
tot een mooi eindproduct. 
Op haar kwekerij te Slootdorp worden voornamelijk éénjarige zomerbloeiers gekweekt 
in de periode van januari tot en met juni. 
Van juni tot november staat hun kas vol met bijzondere en decoratieve siervruchten. 
Afke is steeds op zoek naar nieuwe soorten en toepassingen. 
Tijdens deze avond vertelt ze niet alleen over haar beleving met gewone planten, maar 
ook met hele bijzondere exemplaren. 
Afke hoopt op deze interactieve avond, op haar beurt, ook weer wat te leren van ons! 

Locatie: Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 
Leden gratis toegang (op vertoon van ledenpas). Niet-leden betalen € 5,00  
 

            



 Ledenavond dinsdag 17 maart:   
 

Maart is de maand, waarin het bestuur weer de jaarvergadering aan de 
leden presenteert. U hoort hoe het onze afdeling verging in 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 Rondvraag                                                                                                                         
7 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 natuurlijk niet het enige onderwerp deze avond: het bestuur heeft nog 
meer voor u in petto: 
Max Nuyens is bij ons om te vertellen over de Hortus Bulborum te Limmen.  
Dit is de enige tuin ter wereld met een collectie van historische 
voorjaarsbolgewassen. 
Ruim 4500 rassen van verschillende soorten tulpen, narcissen, krokussen en 
fritilaria’s tonen in het voorjaar in Limmen hun prachtige kleuren. De Hortus 
Bulborum, waarvan de basis in 1924 werd gelegd door de Limmer 
schoolmeester Pieter Boschman, geeft een interessant overzicht van de 
ontwikkeling door de eeuwen heen van deze grenzeloos populaire 
voorjaarsbloemen, die iedereen wel in haar/zijn tuin of op het balkon heeft 
staan. 
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                  Agenda 2020 

 
18-02-20 Ledenavond met lezing over “Passie voor planten” 
25-02-20 Start voorjaarscursus bloemschikken 
  6-03-20 Excursie naar “Sow to Grow; in Enkhuizen 
17-03-20 Jaarvergadering/ledenavond met lezing over de Hortus Bulborum Limmen. 
23-03-20  “Tegel eruit, plant erin” bij Intratuin Heerhugowaard 
18-04-20 West-Nederlands Kampioenschap Bloemschikken in Haarlem 
18-04-20 t/m 19-04-2020 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl  
21-04-20 Ledenavond met lezing over “Wilde bijen en dagvlinders en hun planten….” 
25-04-20 Bloemencorso Bollenstreek 
  6-05-20 Excursie naar het Beemster Arboretum 
13-05-20 t/m 17-05-20 Gardenista in Laag Zuthem. Zie www.gardenista.nl 
16-05-20 t/m 17-05-20 Open tuinen “Top in de Kop”. Zie www.topindekop.nl   
16-05-20 t/m 17-05-20 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 
19-05-20 Ledenavond met lezing over de Hydrangea (Hortensia) 
29-05-20 Excursie naar vaste planten kwekerij Vrugt in Hensbroek 
13-06-20 t/m 21-06-20 Nationale Tuinweek. Zie www.groei.nl>tuinweek 
20-06-20 t/m 21-06-20 Open tuinen weekend. Zie www.groei.nl/opentuinenweekend 
27-06-20 t/m 28-06-20 Open tuinen “Top in de Kop”. Zie www.topindekop.nl 
27-06-20 t/m 28-06-20 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 
  3-07-20 t/m   4-07-20 Tuinenreis naar Groningen 
18-07-20 t/m 19-07-20 Open tuinen “Top in de Kop”. Zie www.topindekop.nl 
18-07-20 t/m 19-07-20 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 
15-08-20 t/m 16-08-20 “Nazomeren in Niedorp” Zie www.nazomereninniedorp.nl 
22-08-20 t/m 23-08-20 Open tuinen “Top in de Kop“. Zie www.topindekop.nl 
22-08-20 t/m 23-08-20 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 
12-09-20 t/m 13-09-20 Open tuinen “Top in de Kop”. Zie www.topindekop.nl 
12-09-20 t/m 13-09-20 Open tuinen/kwekerijen e.d. Zie www.degroeneroute.nl 
15-09-20 Ledenavond met lezing over “Australië, een vogel- en bloemenparadijs”  
13-10-20 Start najaarsbloemschikcursus 
20-10-20 Ledenavond met lezing over “Kasteeltuin in het park Slot Assumburg” 
17-11-20 Ledenavond met lezing over “Winterharde cactussen en vetplanten” 
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 

Vrijdag 6 maart 2020: excursie naar "Sow to Grow" in Enkhuizen. 
 
We verzamelen om 9.00 uur bij Centrum 31, ingang Basiusstraat, Heerhugowaard. 
We vertrekken om 9.10 uur.  
De kosten zijn € 7,00 per persoon (mensen met een Museum Jaarkaart zijn gratis).  
De koffie met koek kost p.p. € 2,50. 
De kosten voor het meerijden worden nog berekend en krijgt u via de mail te horen.  
Niet-leden betalen € 2,00 extra.  
 



De excursie naar het museum in Enkhuizen "Sow to Grow" is een leerzame en 
inspirerende ervaring.  
Met name door de rondleiding en de verhalen van de rondleiders, die allemaal kunnen 
bogen op een jarenlange loopbaan in het vakgebied van plantenveredeling en zaden. 
 
We starten om 10.00 uur in het museum met koffie/thee/koek. Er wordt een praatje 
gehouden en we kijken naar een film. Om 10.30 uur start de rondleiding.  
Deze duurt 1½  tot 2 uur. 
Het is handig om de "TomTom" op Harpstraat 7 in Enkhuizen in te stellen, daar is 
namelijk de parkeerplaats voor het museum. 
Opgeven kan tijdens de ledenavond in februari, maar u kunt ook bellen met  
Tine Berg van den Berg 06-47383436 
 

 
 

Vrijdag 29 mei 2020: excursie naar vaste planten kwekerij Piet Vrugt,  
Oudelandsdijkje 12, Hensbroek. 
 
We verzamelen om 13.50 uur bij de kwekerij. De rondleiding start om 14.00 uur. 
De excursie kost € 2,00. Niet-leden betalen € 4,00 
 
Piet Vrugt kweekt veel plantgoed op voor kwekerij Nico Zonneveld.  
Normaal kun je geen kijkje nemen op deze kwekerij in Hensboek. Nu wel!  
Samen met zijn vrouw runt Piet deze kwekerij en geeft hij ons een rondleiding. 



Hij vertelt over alle verschillende handelingen, die ze verrichten om vooral sterke 
planten te kweken. 
Na de rondleiding mogen we voor aantrekkelijke prijsjes planten kopen (ongeveer        
€ 1,50 per plant) en na de rondleiding staat de koffie klaar! 
 
Opgave voor deze unieke excursie kan op de ledenavond in februari, maar je kunt ook 
bellen met: Tine van den Berg 06-47383436 
 
 
 

 

Woensdag 6 mei 2020: om 10.00 uur een rondleiding in het Beemster Arboretum, 
Nekkerweg 67A, 1461 LE Zuidoostbeemster. 
 
Het Beemster Arboretum is een unieke verzameling houtige gewassen, die in een 
parkachtige omgeving in de Beemster tot in lengte van dagen kunnen blijven groeien. 
Het Beemster Arboretum is de twee na grootste verzameling bomen en struiken van 
Nederland. De verzameling bestaat uit 2600 soorten en variëteiten en het totaal aantal 
bomen en struiken ligt rond de 6000 exemplaren. De totale oppervlakte van het 
arboretum is 7,5 hectare.  
De kosten zijn circa € 5,00. Niet-leden betalen € 2,00 extra. 

Meer informatie volgt nog. 

 



                         Nieuwe leden     

 
 
 
De afgelopen tijd hebben zich aangemeld als 
lid van onze afdeling:   
                                                                                                                          
Dhr. N.M. v.d. Berg uit Zuid-Scharwoude 
Mw. M. Broenink uit Heerhugowaard 
Dhr. K. de Vries uit Heerhugowaard  
Dhr. P. de Vries uit Heerhugowaard 
Dhr. P.J. v.d. Horst uit Heerhugowaard 
Mw. G. Flapper uit Obdam 
                                                                                                                                                                                     
Wij heten u hartelijk welkom en hopen u vaak 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten. 

 
 

                                     Bloemschikcursus 

Dinsdagavond 25 februari start er weer een voorjaarscursus voor een gemengde groep 
van beginners/gevorderden in Centrum 31, ingang Basiusstraat te Heerhugowaard. 

De overige lessen zijn op: 10 en 24 maart, 7, 14 en 28 april. 

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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           Actie “Tegel eruit, plant erin” 

 
In 2019 zijn er maar liefst 15.000 tegels ‘in beslag genomen’. Een geweldig resultaat, 
dat vraagt om een vervolg en dat gaat plaatsvinden op: 
 
zaterdag 28 maart 2020 van 10.00-15.00 uur bij Intratuin, Zuidpoort 1 te 
Heerhugowaard. 
 
Dit jaar zijn er wel een paar kleine wijzigingen:  

• de tegel moet 30 bij 30 cm zijn;  

• er mag slechts 1 tegel per huishouden ingeleverd worden; 

• 1 grote plant in ruil voor een tegel (in 2019 waren het 2 kleine planten); 

• bij overtreding van de voorwaarden kan er geen plant worden verstrekt. 
 

Draagt u ook uw “tegel” bij? 

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.  

 

 

 



     

Het WNK Bloemschikken gaat zaterdag 18 april 2020 weer een 

onderdeel worden van het project “De Nieuwe Bavo Bloeit” in 

Haarlem. Het thema is ‘Passie’, waarbij duurzaamheid een 

belangrijke rol zal vervullen. 

Tijdens ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’ wordt de gehele kerk in de bloemen gezet door 

studenten, amateurs en professionele bloemsierkunstenaars.  

Het evenement wordt gedurende een week bezocht door duizenden bezoekers  

(zie www.denieuwebavobloeit.com)  

‘De Nieuwe Bavo’, Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem. 

Meedoen kan als je deel uitmaakt van Groei & Bloei in de provincies Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht, ook niet-leden zijn van harte welkom. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een van onderstaande categorieën: 

         *  Aanstormend Talent - eerste 2 jaar (amateurs) 

         *  Blijvend Talent (amateurs) 

         *  Semi - Prof 

Natuurlijk vinden wij het ontzettend leuk als je meedoet.  Aanmelden kan tot 1 maart 

per e-mail: tineke.out@quicknet.nl 

Kosten deelname 

       *  Aanstormend Talent € 25,00 per deelnemer, niet-leden Groei & Bloei € 35,00 

*  Blijvend Talent € 25,00 per deelnemer, niet-leden Groei & Bloei € 35,00  

       *  Semi - Prof € 25,00 per deelnemer, niet-leden Groei & Bloei € 35,00 

 
Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee een lunch en stadswandeling. Dit bedrag graag 

overmaken naar KMTP Heiloo NL03RABO0336454589, na betaling is deelname 

verzekerd. 

Dit evenement wordt georganiseerd door o.a. Mercedes Docter, Jolande Rusman, 

Hanny de Jong en Tineke Out. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tineke Out tineke.out@quicknet.nl 
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                             Tuinenreis naar Groningen  

            vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli                                                               

 
We hebben een prachtig reisje bedacht voor echte liefhebbers.. 
Op het programma staan 6 schitterende tuinen en een interessante kwekerij. 
 
De prijs voor deze reis bedraagt € 140,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer 
en lid van Groei & Bloei. Niet-leden betalen € 10,00 extra. 
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 35,00. 
Het vervoer naar Groningen is hierbij niet inbegrepen en moet door u zelf geregeld 
worden. 
We logeren bij hotel Van der Valk Zuidbroek, Burg. Omtaweg 4, 9636 EM Zuidbroek. 
 
Kom alvast in de stemming en bekijk de websites van de tuinen en de kwekerij. 
Wij hebben er zin in. 
Opgave op de ledenavond in februari of bel met Tine van den Berg (06 47383436). 
 
www.de-tuinerie.nl in Kolham. 
www.tuinfleur.nl in Oostwold. 
www.psychotherapeutjanfnauta.nl in Slochteren (dit is geen grapje). 
www.eexterhof.nl in Scheemda. 
www.dekleineplantage.nl in Eenrum. (kwekerij). 
www.landgoedlogiespabema.nl in Zuidhorn. 
Lianne's Siergrassen in de Wilp www.siergras.nl; www.prairietuin.nl 
 
Zie ook de flyer op de volgende bladzijde, die de komende ledenavond van 18 februari 
ter inzage ligt op de bestuurstafel. 
 

 



 

 



                                       Gardenista 2020 

 
 

 
 

GARDENISTA 2020 op NIEUWE LOCATIE in OVERIJSSEL 

Het kernteam is volop bezig met de voorbereidingen voor de tweede versie van ons 
groenfestival Gardenista 2020. Dit keer met nog meer activiteiten en groenbeleving 
onder de noemer “Leef in het groen”. 
Om alle ambities waar te kunnen maken, is een nieuwe locatie gezocht en gevonden: 
landgoed Havezate Den Alerdinck in het prachtige dorp Laag Zuthem bij Zwolle. 
Ook is er een nieuwe datum: woensdag 13 t/m zondag 17 mei. 
Het thema van dit jaar “Leef in het groen”, staat voor het goede gevoel, dat groen 
kan geven. De bezoekers gaan dit ervaren in een totale groenbeleving, zodat ze er 
‘groener uit komen, dan dat ze binnenkomen’. 
Als groenliefhebbers hebben we de ambitie om Gardenista tot het duurzaamste festival 
van Nederland te maken. Dit is terug te zien in de tuinen, de catering, lezingen, 
kinderactiviteiten, kwekers, moestuinieren, waterhuishouding en nog veel meer… 

Wedstrijd bloemschikken: 
We hebben al heel veel aanmeldingen voor de wedstrijd bloemschikken mogen 
ontvangen, waarvoor onze dank. 
Mocht de nieuwe datum niet uitkomen, of is er een andere reden om niet meer deel te 
kunnen nemen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via 
bloemschikken@gardenista.nl. 



De inschrijfprijzen zijn: 
-  Amateurs:        € 40,00 
-  Professionals:  € 65,00 
-  Studenten:       € 24,00 
Heb je je nog niet opgegeven, dan kan dat alsnog via ditzelfde e-mailadres.  
Wij nodigen je van harte uit om samen met ons van dit nieuwe terrein een groot  
succes te maken. 
Mochten er nog vragen zijn, dan mag je mailen naar Sharon van Eunen: 
eunen@gardenista.nl of bellen met nummer 06-25142558. 

Postzegeltuintjes: 
Heb je altijd je skills op het gebied van tuinieren willen laten zien maar zijn wedstrijd-
showtuinen voor jou écht een stap te ver? Veel mensen houden van tuinieren, maar 
hebben niet zo’n grote tuin. Met jouw bijdrage kun je hen inspireren om van hun kleine 
tuin toch iets bijzonders te maken. 
 
Op een kaveltje van niet groter dan 10 m2 kun je laten zien hoe je op een zeer 
beperkte ruimte kunt tuinieren. Als deelname aan de showtuincompetitie voor jou te ver 
gaat, krijg je de gelegenheid een postzegeltuintje aan te leggen. Landelijke/regionale 
tuinclubs, afdelingen van groene organisaties, liefhebbers en andere geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven voor dit onderdeel. 
 
Dit zal niet zo zwaar gejureerd worden als de showtuinen. Voor dit onderdeel geldt dat 
het voornamelijk gewoon leuk moet zijn om aan deel te nemen. Wat niet wil zeggen dat 
je de lat voor jezelf gerust hoog mag leggen! Klein maar fijn met groots effect… 
 
Wil je meer informatie over dit onderdeel? Neem dan contact op met 
walenberg@groei.nl of bel met 06-44998364. 

Locatie: Havezate Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem 
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                                 Onze adverteerders: 

 

 

 

 



                        

 

 

               

                


