
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken  -  1e kwartaal 2020

Lezingen: Anders fotograferen in de eigen tuin en Zorg voor het groen in
Harderwijk - Jaarvergadering - Paasworkshop - Tegel eruit en plant erin

 



Ons programma in 2020
18 februari
Mijn tuin het hele jaar door. Marieke Nolson
Bijzonderheden over de lezing op 18 februari heeft u al
kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief. Heeft u die niet
meer, kijk dan even op www.harderwijk.groei.nl
4 maart
Start Cursus Moestuinieren
17 maart (let op, gewijzigde datum)
Jaarvergadering
Daarna lezing Anders fotograferen in uw eigen tuin door
Marcel Batist
28 maart
De actie “tegel eruit, plant erin” in Harderwijk
7 april
Paasworkshop o.l.v. Tineke Oost
21 april
Zorg voor het groen in Harderwijk door wethouder J. de
Jong en K. Bakema
13 mei
Workshop Hanging Baskets
16 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen
9 juni
Excursie naar De Nieuwe Ooster. Begraafplaats en arbo-
retum in Amsterdam

Van het bestuur
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Dat geldt voor iedereen,
en hopelijk bent u inmiddels goed begonnen. Maar voor
onze vereniging is de start dit jaar wel heel bijzonder. Met
ingang van 1 januari 2020 worden de beslissingen op lan-
delijk niveau genomen door een Ledenraad met 28 leden
en niet meer door de 130 afdelingen.
Dat is wat ver van ons bed, maar wel belangrijk! Want de
vereniging heeft een bestaansprobleem. De gemiddelde
leeftijd is vrij hoog, niet alleen in onze afdeling maar ook
landelijk. Dat betekent dat er veel oudere leden verdwijnen,
en helaas weinig jongere bijkomen. Landelijk krimpt de
vereniging dus (plaatselijk valt het gelukkig mee). Maar we
drijven wel op de kurk van de landelijke club; die subsidieert
de afdelingen en minder leden betekent minder inkomsten.
 
Probleem duidelijk. De oplossing lastig. Er wordt van alles
geprobeerd: van de verkoop van bollen, en het genereren
van meer naamsbekendheid (Gardenista, samenwerking
met andere groene verenigingen) tot het maken van een
aantrekkelijker landelijk blad. Maar voor verandering is een
organisatie nodig die op redelijke termijn beslissingen kan
nemen. En zie: daarvoor is die ledenraad nodig.
Tot dusverre was er twee keer per jaar een Algemene
Vergadering waarop de afdelingen stemmen over te nemen
maatregelen. Dit werd voorgebakken door de Rayonraad,
bestaande uit de 14 voorzitters van de Rayons. En een
rayon bestaat weer uit een aantal afdelingen. Bijvoorbeeld
ons Rayon, Midden Nederland, bestaat uit 15 afdelingen.
De voorzitters van de rayons overlegden uiteraard met hun
afdelingen over de voorgestelde maatregelen, dus voordat
een voorstel in stemming gebracht kon worden, waren we
soms 2 jaar verder. Democratisch, dat wel.
Nu gaat de Ledenraad, in plaats van de Rayonraad, over-
leggen met het landelijke bestuur. Elk Rayon levert 2 leden
voor de ledenraad, totaal dus 28. Het voordeel is dat de
leden wel ruggenspraak kunnen houden met hun Rayon,
zodat enige inspraak gewaarborgd is, maar verder vrij zijn
in hun stemgedrag. Men hoeft dus niet steeds een Algeme-
ne Vergadering af te wachten om een besluit te kunnen
nemen.

Maar nu de leden nog! Dat hoeven niet beslist (oud) be-
stuursleden te zijn; deskundige leden mogen zich ook
aanmelden. Ons Rayon met 15 afdelingen moet er 2 leve-
ren. Mocht er iemand zijn die zich aangesproken voelt of
informatie wil: neem gerust contact op met het bestuur. De
bedoeling is dat het op 1 april (geen grap) rond is.

Met de nieuwe ledenraad kan onze landelijke vereniging
beginnen aan dat nieuwe begin, gericht op de toekomst.
Als afdeling doen wij dat natuurlijk ook. We doen ons best
aantrekkelijke lezingen te organiseren en leuke workshops.
Zie daarvoor het programma in dit blad. Wij hebben er zin
in. U ook? Ik wens allen namens het bestuur een heel goed
2020!
Henriëtte Koekoek
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17 maart: Algemene
ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering. En hoewel er hier en daar wel eens een
traditie sneuvelt, onze bakkende dames gaan gewoon door
en zullen ook deze keer zorgen voor een keus aan lekkers
bij de koffie of thee.

Lezing 17 maart: Anders fotografe-
ren in de tuin
Na de jaarvergadering is er een lezing: Marcel Batist, de
spreker van deze avond, is gepassioneerd fotograaf en
tuinier, en die combinatie gaat een mooie avond opleveren.
Als lid van een Amateur Fotografen Vereniging en lid van
Groei & Bloei Westland, legt hij zich al jaren toe op het fo-
tograferen van tuinen, bloemen en planten. En dat heeft
een bijzondere presentatie opgeleverd, speciaal samenge-
steld voor Groei & Bloei.

Cursus Moestuinieren
In alle media komt het regelmatig aan de orde en we kunnen
er niet omheen: gezond eten en vooral veel onbespoten
groente en fruit is een must. Om zeker te weten dat jouw
voedsel zonder gif en kunstmest is gegroeid, moet je het
gewoon zelf kweken…
Wij van Groei & Bloei weten wel hoe leuk het is om je eigen
groente te verbouwen. Al heb je maar een heel klein tuintje,
het loont de moeite om eens wat te proberen en wat te
zaaien. Wij weten ook dat het soms eenvoudiger lijkt dan
het is, maar door ervaring word je wijs. En met wat tips en
tricks van meer ervaren moestuiniers lukt het ook een stuk
beter.
Daarom organiseren wij dit jaar weer een cursus moestui-
nieren voor beginners, maar ook voor hen met iets meer
ervaring is de cursus een aanrader. In vier avonden worden
de fijne kneepjes van “het vak” uitgelegd door Jan Tuininga.
Jan is een moestuinier “in hart en nieren” met meer dan
dertig jaar praktische ervaring. Aan de orde komen hoe te
beginnen met een moestuin(tje), het bewerken van de
grond, bemesting, composteren, de moestuin in het voor-
jaar, de zomer en het najaar. Kortom: het worden weer vier
inspirerende avonden!
 
Data en tijd: woensdagavond 4 maart, 11 maart, 18 maart
en 1 april, van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Ontmoetingstuin De Rietmeen, Ouverturebaan 1-3
te Harderwijk.
Kosten: € 40,00 voor leden Groei&Bloei, niet-leden € 45,00.
Opgeven kan tot 26 februari bij Olga Wolfswinkel, e-mail o.
wolfswinkel@outlook.com, tel. 0341-425147.
De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

De agenda is als volgt:
-  Opening door de voorzitter
-  Financieel verslag van de penningmeester
-  Verslag van de kascommissie
-  Benoeming nieuwe kascommissie
-  Jaarverslag van de secretaris
-  Bestuursverkiezing 
   Onze voorzitter Henriëtte Koekoek is reglementair aftre- 
   dend maar stelt zich herkiesbaar.
-  Rondvraag  

Hierna is het woord aan Marcel Batist over Fotograferen in
de tuin. Hieronder leest u de inhoud van deze lezing.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Let op: de datum van deze avond is gewijzigd sinds de
vorige Nieuwsbrief en we zitten boven in zaal GH. Er is een
lift aanwezig.

Ook als u niet fotografeert, is de avond zeker de moeite
waard, want het uitgangspunt is: “genieten van de wonder-
lijke natuur om ons heen”. Maar heeft u misschien het plan
om een fotoboek van uw eigen tuin te maken, dan krijgt u
deze avond heel nuttige en duidelijke tips.
 
Marcel Batist laat op een zeer begrijpelijke manier een
aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod komen.
Het geheim van een geslaagde foto en een flink aantal
voorbeelden hoe die te kunnen maken zullen worden ge-
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7 april: Paasworkshop
Pasen luidt het voorjaar in en het is natuurlijk geweldig om
met een mooi paasstuk die lente ook naar binnen te halen.
Onder leiding van Tineke Oost kunt u deze avond zelf zo’n
stuk maken. Bent u niet erg bedreven in werken met groen,
bloemen en dergelijke materialen dan is dat geen probleem,
Tineke legt alles duidelijk uit en er is bovendien voldoende
assistentie aanwezig om u te helpen als het even niet lukt.
De sfeer is altijd gezellig en u gaat aan het eind van de
avond naar huis met iets moois.
 
De kosten voor deze workshop bedragen € 25,00 voor leden
van Groei & Bloei en € 30,00 voor niet-leden. Hierbij is al
het materiaal inbegrepen plus een kopje koffie of thee. Zelf
wel een scherp mesje, een snoeischaar en een tangetje
meenemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 maart bij Karin Geertsen,
06-28068725 of via info@harderwijk.groei.nl  Graag naam,
adres en telefoonnummer vermelden en of u lid bent. Uw
aanmelding is pas definitief als u de kosten hebt overge-
maakt op onze bankrekening NL61INGB0004651139 t.n.v.
KMTP De Tuinliefhebbers.
Mochten er niet voldoende aanmeldingen zijn dan gaat de
workshop niet door en krijgt u uiteraard uw geld terug.
 
Plaats: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.30 uur

toond. Allerlei wetenswaardigheden ondersteunen zijn
verhaal en mocht u niet alles hebben onthouden dan is dat
geen probleem want aan het einde van de avond ligt er voor
iedereen een beschrijving klaar van de behandelde aspec-
ten en tips. Voortaan zult u uw tuin met andere ogen bekij-
ken en er intenser van kunnen genieten. En er vooral
mooiere foto’s in kunnen maken.

Op 28 maart 2020 houden wij de
actie “tegel eruit, plant erin” in
Harderwijk
In het vorig blad stond een artikel over Steenbreek en in
het kader daarvan wordt deze actie georganiseerd. Naast
Groei & Bloei Harderwijk e.o., zullen ook andere groene
organisaties hun steentje bijdragen (wat kan taal toch leuk
zijn). Daar de Gemeente Harderwijk is aangesloten bij
Steenbreek, zal de Gemeente een grote bijdrage hieraan

leveren.
Wat is er heerlijker dan
vlinders en ijverige bijen
in je tuin te hebben. Een
levende tuin is niet alleen
mooier, maar ook beter
voor je omgeving. Je her-
stelt het evenwicht in de
natuur, zorgt voor biodi-
versiteit en zorgt dat het
water in de bodem kan

zakken, waardoor overbelasting van rioleringen wordt
voorkomen.
Wie op zaterdag 28 maart 2020 een tegel inlevert op de
Rietmeen, waar het evenement plaats zal vinden, krijgt 1
of  2 plantjes gratis. Doel is ook om mensen bewust te
maken van het belang van vergroening, zeker met het
verminderen van insecten en de keten van gevolgen die
dan ontstaat. Zo wil Groei & Bloei i.s.m. een kweker en met
andere organisaties een groenere omgeving creëren.
Want, meer groen op straat is niet alleen mooi, het levert
dus ook een bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt voor een
betere waterberging.
Wij verwachten niet dat veel leden van onze afdeling met

6 april: Zaaien en verspenen
Eindelijk is het zover: we gaan weer zaaien! Binnenkort
staan de vensterbanken vol met bakjes zaailingen. Tenmin-
ste, wat er opkomt. Dat is altijd weer spannend om te zien. 
Op maandag 6 april van 10 tot 12 uur hebben we gepland
om te gaan verspenen. Om dat alleen te doen is een ietwat
saaie klus, maar met elkaar is het gewoon heel gezellig.
Iedereen neemt mee naar huis wat hij aan plantjes zelf wil
houden, de rest blijft in de kas tot de plantjesmarkt op 16
mei. Zin om mee te doen? Meer info bij Olga, tel.
0341-425147, e-mail o.wolfswinkel@caiway.net. 

een versteende tuin zitten. Doe gerust mee als u met teveel
aan stoep zit. Kent u tuinbezitters met veel tegels, wijst u
hen dan op deze actie op 28 maart. Verdere informatie,
zoals de tijden en de voorwaarden, komt later.
 
Overigens is het niet de bedoeling dat mensen veel tegels
kunnen inleveren. Het is meer symbolisch, het inleveren
van één tegel in ruil voor 1 of 2 planten. Het gaat erom
mensen enthousiast te maken om de natuur een handje te
helpen en er zelf ook van te genieten.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 2,50
Let op: de datum van deze avond is gewijzigd sinds de
vorige Nieuwsbrief en we zitten boven in zaal GH. Er is een
lift aanwezig.
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Aanvang:20.00 uur. Aan niet-leden vragen wij een bijdrage
van € 2,50.

Lezing 21 april: Het groenbeleid
van Harderwijk
Wethouder Jeroen de Jong en technisch vakmedewerker
groenbeheer Klaas Jan Bakema zullen het onderstaande
beleid van de gemeente Harderwijk toelichten. Inbreng
vanuit de zaal is zeer welkom.
Harderwijk is een groene stad. Het groen is de drager van
onze stad, dat we moeten koesteren: Het zegt iets over het
ontstaan van de stad, het zorgt voor een leefbare en ge-
zonde stad voor de inwoners en voor de dieren. Het bevor-
dert de biodiversiteit, het voorkomt wateroverlast, hitte-
stress en vervuilde lucht. In groen kunnen bewoners elkaar
ontmoeten en groen nodigt bewoners uit om te bewegen.
En het maakt het verblijf van onze bezoekers nog aange-
namer. Het groen in en om de stad is van groot belang voor
de kwaliteit van de leefomgeving. Momenteel werkt Harder-
wijk aan het actualiseren van het bestaande groenbeleid.
Waarom
Het huidige beleidsplan uit 2007, het Handboek Harderwijks
Groen, is aan herziening toe. Het gaat dan met name om
de visie over het groen: Hoe willen we de komende jaren
omgaan met ons groen in en om de stad? Dit is namelijk
de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn steeds meer
waarden en kwaliteiten toebedeeld aan het Harderwijkse
groen. Denk aan gezondheid, klimaat (hitte en verminderen
wateroverlast) en biodiversiteit. Waarden die in het huidige
Handboek Harderwijks Groen nog geen aandacht kregen.
Hoe
We weten al een hoop, maar we hebben kennis uit de stad
nodig om een goed product te maken. Het is daarbij van
belang dat er duidelijkheid is over hoe wij als stad willen
omgaan met ons groen. Het nieuwe beleidsdocument geeft
daarvoor de kaders. Deze zal ook aansluiten op de later uit
te werken Omgevingswet en geeft uitwerking aan het na-
tuur- en landschapsbeleid van de provincie Gelderland.
Wat
Het document legt voor de komende jaren de koers vast
voor het groenbeleid: een robuust Groen-blauw raamwerk,
dus de stedelijke hoofdgroenstructuur, voor de stad en haar
inwoners. Het gaat ook over het wijkgroen. Het voorne-
men is dat het nieuwe beleid niet alleen iets zegt over het
groen in eigendom en beheer van de gemeente, maar ook
van particulieren. Het gaat daarbij om de waarden vanuit
landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatief
gebruik
Beheer
Voor het in stand houden van de groenvoorziening en het
uitvoeren hiervan binnen de beleidskaders stellen we 1 keer
per 4 jaar een beheerplan op. Dit is een integraal beheerplan
waar dus groenonderhoud een onderdeel van is. Dit jaar
wordt het nieuwe plan vastgesteld. Het motto van dit plan
is “Samen kleuren we de Stad” waarin vijf thema’s als
richtlijn gelden:
1. Natuurlijk duurzaam
2. Bewoners- en bedrijfsinitiatieven
3. Social return
4. Gezondheid en Vitaliteit
5. Eenvoud en differentiatie
De sprekers van deze avond kunnen niet eerder dan 20.00
uur aanwezig zijn, dus wij beginnen 15 minuten later dan
gewoonlijk.
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk. 

Gardenista van 13 t/m 17 mei
Als u er in mei vorig jaar bent geweest dan was u vast onder
de indruk van deze fantastische groene manifestatie bij
Kasteel Ophemert. Kwekers toonden hun planten, er waren
een groot aantal showtuinen, een wedstrijd bloemschikken,
diverse workshops en overal mogelijkheden om gezellig
even te zitten.
Door dit succes heeft Groei & Bloei besloten om ook in 2020
weer Gardenista te organiseren, deze keer op de Histori-
sche Buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem (bij
Zwolle). Het belooft weer een geweldige groene belevenis
te worden met uiteraard showtuinen, kwekers en heel veel
andere groene onderwerpen.
Door de verandering van locatie kloppen de data in Groei
& Bloei van januari/februari niet meer. Denk dus niet dat wij
ons vergissen, het is echt van13 t/m 17 mei. Er wordt hard
gewerkt om de invulling van deze dagen rond te krijgen,
maar wilt u vast een voorproefje, kijk dan op www.garde-
nista.nl  Op www.denalerdick.nl kunt u de prachtige plek
bewonderen waar het allemaal zal gaan gebeuren.

13 mei: Workshop Hanging Baskets
Inmiddels traditie: de gezellige workshop hanging baskets
bij Kwekerij Stadsweiden, Rietmeen 3, Harderwijk. Aartje
en Annemiek zorgen weer voor heel veel leuke plantjes om
onze baskets en bloembakken te vullen. Vlak na de ijshei-
ligen, dus de plantjes kunnen direct naar buiten! Uiteraard
is alle materiaal deze avond te koop, maar je kunt ook je
eigen baskets, potten en bakken meenemen om te vullen.

Deelname aan de workshop is gratis, je betaalt alleen het
materiaal dat je gebruikt en krijgt daarbij 10% korting.
Aanvang 19.00 uur. Opgeven is gewenst en kan tot 8 mei
bij Olga Wolfswinkel, e-mail o.wolfswinkel@caiway.net of
0341-425147.

 Geen Plantenruilbeurs
Het zal u opgevallen zijn dat er op 21 april geen Planten-
ruilbeurs staat gepland. Dat is omdat de Plantjesmarkt vrij
snel daarna op 16 mei is, dus we zouden het fijn vinden als
u uw overtollige planten daarvoor zou willen bewaren en
doneren.
 
In de Nieuwsbrief van mei leest u hoe, waar en wanneer u
ze in kunt leveren. Hierdoor hebben we naast de vele
éénjarigen meer vaste planten voor de verkoop, wat de kas
van onze afdeling ten goede zal komen.
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Tuinenreis met Ermelo-Putten
Ook dit jaar organiseert onze buurafdeling Groei & Bloei
afdeling Ermelo-Putten weer een heel aantrekkelijke tui-
nenreis, deze keer naar Schotland. Van 14 t/m 20 juni
worden 8 tuinen, een kwekerij, een stadje en een natuur-
gebied bezocht. En allemaal vanuit één en hetzelfde hotel,
dus maar een keer koffers uit- en inpakken.
 
Het programma van dag tot dag kunt u vinden op www.
ermelo-putten.groei.nl. Daar leest u alles over de tuinen, de
kosten en de aanmelding.
Bovendien kunt u met vragen over deze prachtige reis te-
recht bij Hennie en Henk van Emaus, 0341-420541 of
hvanemaus@solcon.nl.

Tuinieren in de pluktuin
In onze nieuwsbrief is er al vaker over bericht: Ontmoetings-
tuin De Rietmeen in Harderwijk, vooral bekend als locatie
voor onze inmiddels traditionele jaarlijkse plantjesmarkt.
Maar bij veel bloemenliefhebbers inmiddels ook al bekend
door de pluktuin, waar je in de zomer voor niet al te veel
geld een leuke bos bloemen kunt plukken. Dahlia’s, zinnia’s,
zonnebloemen, helianten, duizendschoon, chrysanten…
en nog veel meer bloemen staan daar in de zomer te
pronken.

Die bloemen groeien en bloeien er natuurlijk niet zo maar.
Het is een behoorlijke klus, het bewerken van de grond,
onkruid wieden, bemesten, dahlia’s planten, opbinden,
zaaien, water geven… Maar voor de echte liefhebber van
tuinieren is het wel een heerlijke en dankbare klus. Echter,
de tuin is te groot (ca 150 m2) voor twee tuiniers. In febru-
ari/maart, natuurlijk afhankelijk van het weer, gaan we weer
beginnen.
Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 tot ca. 16.00 uur gaan
we weer aan de slag, met tussendoor natuurlijk een gezel-
lige koffie-/theepauze. Er zijn lichtere en zwaardere klus-
sen: iedereen kan naar eigen kunnen en mogelijkheden
meehelpen!
Heb je zin om mee te doen op woensdagmiddag? Meld je
dan bij Olga, e-mail o.wolfswinkel@caiway.net, tel.
0341-425147.
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Boeken bestellen online

www.osinga-boeken.nl

Ik wou dat ik een vogel was
Het hoort misschien niet thuis in een Nieuwsbrief van Groei
& Bloei, maar het boek met deze titel is echt iets bijzonders
en daar willen wij u graag op wijzen. Wij houden niet alleen
van onze tuinen maar toch ook van de natuur.
 
Het is een verzameling van 366 natuurgedichten, voor elke
dag één, dus in dit schrikkeljaar eentje extra. Een groot
aantal bekende dichters zijn erin opgenomen en Frann

Preston-Gannon heeft het
prachtig geïllustreerd. U
komt er gedichten tegen
van o.a. Imme Dros, Jan
Hanlo, Lucebert, Ted van
Lieshout en heel veel an-
deren.
Het ziet er bovendien ook
nog eens heel mooi uit en
dat maakt dat het een
boek is dat u op een ver-
langlijstje wilt zetten, dat
u op moederdag of vader-
dag cadeau zou willen

krijgen of misschien koopt u het gewoon zelf. En weggeven
aan een bijzonder iemand kan ook.
Het kost € 39,99, maar dan heeft u iets heel moois in huis
waar u elke dag even iets in kunt lezen.

Choisya
Choisya is een nog wat onbekende struik die oorspronkelijk
uit Mexico komt. De witte geurende bloemen lijken wel wat
op sinaasappelbloesem. Deze bladhoudende struik doet
het goed als solitair, maar kan ook prima worden toegepast
als groepsbeplanting. En ook als terrasplant is het een
aanrader.
 
Hij bloeit in mei-juni en de meeste soorten bloeien een
tweede keer in de nazomer. De Choisya kan eventueel na
de bloei iets worden teruggesnoeid, maar krijgen we toch
nog een keer een strenge winter waarin de struik in zou
vriezen, dan kan hij drastisch worden teruggesnoeid.
 
Er zijn verschillende soorten Choisya, zoals:
Ch. ternata kan 1.50 meter hoog worden en bloeit van eind
april tot en met juni met zoet geurende bloemen.
Ch. ternata Sundance kan 1 meter hoog worden heeft gele
bladeren, die verkleuren van geel naar geel/groen.
Ch. ternata Aztec Pearl heeft wat fijner blad en kan goed
in de zon staan, een mooie cultivar.
Ch. ternata White Dazzler is een nieuw soort dat compact
blijft met wat fijnere bladeren.
 
We hebben op onze kwekerij verschillende soorten en
maten op voorraad. Voor Groei & Bloei leden 20% korting
i.p.v. 10%.

Met vriendelijke groet vanuit ’t Binnenland,
Willem Wajer
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e-mail: henriette.koekoek@hccnet.nl
Secretaris
Ria Bleeker tel: 0341-416991
e-mail: riableeker@planet.nl
Penningmeester
Yvonne den Admirant tel: 06-12996825
e-mail: bos.hierden@solcon.nl
Bankrekening: NL61INGB0004651139 t.n.v. KMTP De
Tuinliefhebbers
Ledenadministratie
Olga Wolfswinkel tel: 0341-425147
e-mail: o.wolfswinkel@caiway.net
 
Leden 
Janneke Wulp tel: 0341-412977
e-mail: jwulp@caiway.nl
Marja Schaaff tel: 0341-453313
e-mail: schaaff@solcon.nl
Karin Geertsen tel: 06-28068725
e-mail: karingeertsen@hotmail.com
 
Erelid
Jaap Vlijm

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt wat eerder, namelijk
begin mei. Dit omdat de Plantjesmarkt een week eerder
is en we het iets anders gaan doen. Zoals gebruikelijk
met het Open Tuinenprogramma, een bijzondere excur-
sie op 9 juni en wat we verder nog te melden hebben.


