
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 3e kwartaal 2019

Lezingen: Arie Vermeer, Coen Jansen en Hennie van der Wilt
Workshops: winterse hanging baskets, herfstkrans en bollenmand maken



Van het bestuur
Volgens de kalender is deze bizarre zomer inmiddels op
weg naar de uitgang, wat niet wil zeggen dat onmiddellijk
de herfst zijn intrede doet. Een beetje is die trouwens al
begonnen, want de Krentenbomen hebben zeer snel hun
herfstblaadjes aangetrokken en die binnen een week op de
grond laten vallen. En zelfs voordat de pepernoten in de
supermarkt liggen, strooien de beuken al met hun nootjes.
Raar weer hoor.
Ons eigen zomerprogramma begon, zoals de laatste jaren,
met de plantjesmarkt op 25 mei. Wanneer iets een traditie
mag worden genoemd weet ik niet, maar volgens mij is dit
er inmiddels een geworden. Op de dag zelf is het elke keer
weer een gezellige drukte met veel bezoekers die uit het
ruime aanbod planten komen kiezen. Er zijn altijd heel veel
eenjarige, maar ook vaste planten. Met de voorbereidingen
beginnen we al maanden tevoren. Er wordt door een aantal
leden gezaaid en als die plantjes groot genoeg zijn, wordt
er een paar ochtenden verspeend. Een heel werk, maar
met een groepje is dat uitermate gezellig en we zijn heel
blij dat dat in de kas op de Rietmeen kan. Lijkt het u leuk
om volgend jaar ook te komen helpen, laat het ons weten.
Hulp is altijd welkom, want na het verspenen moeten de
kleine plantjes natuurlijk ook verzorgd worden. Vooral bij
warm weer zoals dit jaar, hadden we een watergeef schema
opgesteld en dan is het fijn als we die taak tussen veel
mensen kunnen verdelen.
Gelukkig heeft al die uren werk een behoorlijke opbrengst
voor de afdelingskas opgeleverd, allemaal dankzij de inzet
van een grote groep enthousiastelingen.
De tuinavonden en het dagtochtje naar Apeldoorn waren
geslaagde en gezellige activiteiten. Natuurlijk alleen moge-
lijk door de medewerking van tuineigenaren die ons hun
tuinen wilden laten zien. Wij zijn ze daar erg erkentelijk voor
en hopen volgend jaar weer een aantrekkelijk programma
op te kunnen stellen. Daar zijn tuinen voor nodig, dus wilt
u ook een keer meedoen, wij houden ons aanbevolen.
 
Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen, begint de Groei &
Bloei herfst op 24 september met de lezing van Arie Ver-
meer. Tot het einde van dit jaar zijn er in totaal drie lezingen
en ook drie workshops, waar u alles over kunt lezen op de
volgende bladzijden.
Het bestuur heeft  zin in het “binnenprogramma” maar wij
genieten ook nog graag een tijd van het werken en relaxen
in de tuin of op het balkon. Wij hopen elkaar straks weer te
ontmoeten in de Kiekmure of bij de andere activiteiten.
Janneke

Ons programma 2019 – 2020
24 september
Oost Tirol door Arie Vermeer
15 oktober
Workshop winterse hanging basket maken
29 oktober
Schaduwplanten door Coen Jansen + onze plantenruilbeurs
30 oktober
Workshop herfstkrans maken o.l.v. Petra van Vugt
19 november
Kris kras door Nederland door Henny van der Wilt
26 november
Workshop bollenmand maken
10 december
Kerstworkshop o.l.v. Tineke Oost
 
En noteert u vast de onderstaande data voor het komende
jaar. Bijzonderheden over deze activiteiten leest u in de
volgende Nieuwsbrief.
21 januari, 18 februari, 10 maart, 7 april, 21 april, 14 mei,
16 mei en 9 juni.

Nieuwe leden: welkom!
Altijd leuk als het maandelijkse overzicht van de ledenad-
ministratie binnenkomt. Het eerst kijk ik dan naar het aantal
nieuwe leden. Ook in de afgelopen maanden zijn er nieuwe
mensen op onze ledenlijst bijgekomen. Voorheen noemden
we in deze rubriek de namen van onze nieuwe leden, maar
in verband met de privacy zijn we daarmee gestopt. Het
bestuur van onze Groei&Bloei afdeling Harderwijk hecht er
echter wel aan u, onze nieuwe leden, hartelijk te verwelko-
men bij onze club.
 
Natuurlijk gaat u maandelijks genieten van het prachtige
tijdschrift Groei & Bloei, maar wij hopen u ook te ontmoeten
tijdens onze maandelijkse lezingavonden of andere activi-
teiten. In deze nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt,
leest u hierover meer. Vanaf september starten we onze
maandelijkse lezingavonden. Dit zijn gezellige ontmoe-
tingsavonden voor mensen die geïnteresseerd zijn in Groei
& Bloei, tuinieren, planten, milieu, reizen, e.d. Toegang voor
leden van Groei & Bloei is gratis, niet-leden betalen € 2,50.
Komt u voor het eerst naar onze lezingavond? Meldt u zich
dan bij een van onze bestuursleden, wij willen graag kennis
met u maken!
 
Olga
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Lezing 24 september: Oost Tirol
De spreker is bij velen van ons bekend van zijn eerdere
lezingen, prachtige foto’s en bovendien zijn bijzondere tuin,
maar hij stelt zich toch nog even voor.

Mijn naam is Arie Vermeer, bijna gepensioneerd, geboren
en getogen bij de (Noord)zee en de liefde en interesse voor
de natuur meegekregen van onze ouders. Zowel voor ons
‘thuisland’ als tijdens de vele Veluwse vakanties. Het resul-
teerde o.a. in het fotografisch vastleggen van onze natuur-
belevenissen en later in het ontdekken van de Alpen wereld.
Er ging een ongekende wereld open!  En nog steeds trek-
ken we jaarlijks naar die fascinerende bergwereld. Duits-
land, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Oostenrijk hebben ons
al heel veel moois laten beleven.

Plantenruilbeurs 29 oktober
Het is altijd een groot succes, dus we houden deze activiteit
op het programma. Planten die sommigen te veel hebben,
kunnen een tweede leven krijgen en hoeven niet te eindigen
in de groene bak. Het is een kleine moeite om ze uit uw tuin
te graven, in een pot te zetten en voorzien van een steker-
tje met naam, kleur en standplaats, deze avond mee te
nemen naar de Kiekmure. Ook voor uzelf trouwens een
prima gelegenheid om eens iets nieuws op de kop te tikken.
Het is een heel geanimeerde drukte en er worden meteen
veel tips en trucs uitgewisseld.
Heeft u misschien een tuin waar nog niets uit kan, maar wel
in, dan is dat geen enkel probleem. Iedereen kan iets uit-
zoeken op de meestal behoorlijk volle tafels. Handig om
wat plastic tasjes mee te nemen om de planten in te ver-
voeren op weg naar huis.
De plantenruilbeurs is voor, na en in de pauze van de lezing
van Coen Jansen

Samen met mijn vrouw ben ik inmiddels 3 keer op vakantie
geweest naar het mooie en bloemenrijke Virgental bij Ma-
trei in Osttirol. Steevast is dat in de 2e helft van juni, want
dan zijn de boeren (meestal) nog niet aan het maaien en
bloeien de alpenbloemen dat het een lieve lust is! En als je
dan zo’n beetje met de rug tegen de provincie Kärnten
aanleunt is een bezoek aan de mooie Grossklockner Ho-
chalpenstrasse ook niet te versmaden.
Maar ook winterse omstandigheden zijn ons in die periode
niet vreemd! Kortom: we willen u laten genieten van een
boeiende en bloeiende natuur terwijl ook het rijke cultuur-
leven niet wordt vergeten. Osttirol? Een top beleving!! Kom
en maak het ook mee!
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2,50

15 oktober: Workshop winterse
hanging baskets
Steeds populairder worden de workshops bij Kwekerij
Stadsweiden om hanging baskets te vullen. De zomerse
manden en bakken raken in oktober uitgebloeid en kunnen
nu worden klaar gemaakt voor de winter. Aartje en Anne-
miek ontvangen ons ook dit jaar weer met een grote keuze
aan plantjes en grasjes om onze hanging baskets, terras-
en balkonbakken te vullen voor de komende winter. De
baskets en bakken op het terras hoeven echt niet leeg te
blijven gedurende de wintermaanden!
Op dinsdagavond 15 oktober om 19.00 uur staan de
dames weer klaar om ons te helpen bij het vullen van de
baskets en potten. Deelname aan de workshop is gratis en
iedereen krijgt die avond 10% korting op de aankopen en
een gratis kopje koffie of thee. Gegarandeerd weer een
gezellige avond, met ook weer een loterij met veel mooie
en leuke (planten)prijsjes!
 
Locatie: Kwekerij Stadsweiden, Rietmeen 3, Harderwijk.
Opgeven graag vóór 10 oktober bij Olga Wolfswinkel, tel.
0341-425147 of e-mail naar o.wolfswinkel@caiway.net
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30 oktober: Workshop herfstkrans
maken
In de loop van een jaar kunt u bij ons diverse workshops
volgen: Paasworkshop, Kerstworkshop, hanging baskets
maken in voor- en najaar, maar tot nu toe nog nooit een
herfstkrans. Het wordt dus de eerste keer dat u die kans
krijgt en wij hopen op voldoende belangstelling. Petra van
Vugt, die ook de cursus bloemschikken geeft, zal u deze
avond iets moois laten maken. Bent u niet erg thuis in de
bloemschikwereld dan is dat geen probleem, zij begeleidt
iedereen die dat nodig heeft met raad en daad.
 
De kosten voor deelname zijn voor leden € 10,- en voor
niet-leden € 12,50. Deze bedragen zijn exclusief het mate-
riaal dat aan het eind van de avond rechtstreeks met Petra
moet worden afgerekend. Dit zal € 25,00 p.p. bedragen en
dan heeft u een krans van 30 cm, die opgemaakt ongeveer
35 cm in doorsnee zal zijn. Zelf meenemen: snoeischaar,
draadtangetje en een scherp mesje.
 
Aanmelden kan tot 12 oktober bij Karin Geertsen: tel.
06-28068725 of via info@harderwijk.groei.nl. En anders
dan u tot nu toe gewend bent, wij verzoeken u het verschul-
digde bedrag meteen na uw aanmelding over te maken op
onze rekening: NL61INGB0004651139 t.n.v. K.M.T.P.
Harderwijk De Tuinliefhebbers, o.v.v. Herfstkrans.  Dit be-
treft dus alleen het bedrag voor uw deelname aan deze
workshop. De avond gaat door wanneer zich minimaal 11
deelnemers hebben aangemeld die ook hebben betaald.
Mocht de workshop niet door gaan, dan krijgt u vanzelfspre-
kend het cursusgeld retour.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 20.00 uur

Lezing 29 oktober: Coen Jansen
over Schaduwplanten
Moeten we Coen Jansen eigenlijk nog aan u voorstellen na
het uitgebreide artikel in het septembernummer van Groei
& Bloei? Daar staat bijna alles in wat u over hem en zijn
bedrijf zou willen weten. En misschien bent u wel eens in
Dalfsen op de kwekerij geweest. Dat is zeker een aanrader
en na het lezen van het artikel begrijpt u dat waarschijnlijk
heel goed.

Wat u misschien niet weet is dat hij op het idee kwam om
een kwekerij te beginnen toen hij in 1978 in Engeland de
tuinen van Sissinghurst en Great Dexter bezocht. De
planten die hij daar zag, spraken hem zo aan dat hij dacht:
Dat wil ik ook. En via een paar tussenstappen begon hij zijn
eigen kwekerij. Hij kweekt daar sterke en een beetje bijzon-
dere planten. Geen heel groot assortiment, maar planten
waar je van op aan kunt, die sterk en gezond zijn en het in
onze tuinen goed zullen doen. In de zomer als de planten
op de moerbedden bloeien, is het goed te zien hoe ze zich
in onze tuinen kunnen ontwikkelen. Dat is uiteraard afhan-
kelijk van de plaats die we ze geven en de grondsoort. Op
het Harderwijkse zand gaat dat anders dan op de Zeewold-
se klei. Deze avond horen we welke planten geschikt zijn
op plekken waar niet veel zon komt, maar uiteraard kunt u
alle vragen stellen die u over planten en hun eigenaardig-
heden heeft. Coen Jansen heeft er ongetwijfeld een ant-
woord op.

Wat ook nog een leuk weetje is dat niets met het kweken
van planten te maken heeft: hij verzamelt bloemvazen uit
de jaren 30 van de vorige eeuw. Dit is geen inbreuk op zijn
privacy, het staat gewoon op zijn website.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2,50

Lezing 19 november: Mooie plekjes
in Nederland
Henny van der Wilt is voor ons geen onbekende. Zij heeft
ons regelmatig verslag gedaan van haar reizen naar o.a.
Madeira, Tenerife en Grand Canaria. Deze avond neemt
zij ons mee voor een tocht door ons eigen land, fietsend,
varend, vliegend en wandelend door en langs prachtige
streken.
 
We gaan naar de Ooypolder bij Nijmegen, waar in de uiter-
waarden wilde runderen en paarden lopen. We gaan naar
de oudste eik op de Fleringer Es bij Tubbergen, we bezoe-
ken kasteel Twickel in Delden en gaan langs de vele
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landgoederen in het oosten van ons land. Het rivierenge-
bied, de duinen van Oost Voorne, de Weerribben, het
Vechtplassengebied, de Waddeneilanden en nog veel
meer. Overal zoekt zij naar bijzondere bomen, bloemen en
vooral orchideeën. Ons land mag dan klein zijn, de ver-

scheidenheid is enorm zoals we deze avond zullen zien.
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang leden Groei & Bloei gratis, aan niet-leden vragen
wij een bijdrage van € 2,50

Onze plantjesmarkt op 26 mei, een
terugblik.

Best spannend was het: in februari/maart beginnen met
zaaien, dan in april verspenen en dan maar water geven,
water geven en nog eens water geven… De warmte in de
tunnelkas liep af en toe erg hoog op, daar viel niets aan te
doen en we moesten maar hopen dat het goed kwam. En
het kwam goed. Op 26 mei hadden we een plein vol met
eenjarigen, vaste planten, kruiden, grassen… Het zag er
voor liefhebbers fantastisch uit! 

Maar dan wordt het afwachten wat het weer gaat doen, of
er bezoekers komen, of we de plantjes kunnen verkopen…
Wat waren we blij, moe maar voldaan, om met alle vrijwil-
ligers die hadden meegedaan aan het eind van de dag te
kunnen constateren dat alles geslaagd was. Het weer was
prachtig, er waren voldoende bezoekers geweest en er was
slechts een kleine hoeveelheid plantjes over, het pleintje
was nagenoeg leeg! Met dank aan iedereen die heeft
meegewerkt, conclusie: volgend jaar weer!

Workshop Bollenmand, 26
november
Het is al weer even geleden dat we gezamenlijk een bol-
lenmand gingen maken. Het was altijd erg leuk, maar zo
ver weg,  we gingen helemaal naar Kudelstaart! Dit jaar
gaan we het doen bij Kwekerij Stadsweiden in Harderwijk.
 
Aartje en Annemiek zorgen voor de manden, potgrond en
de bollen. In de manden komen laagjes met bloembollen
die in het voorjaar bij toerbeurt gaan bloeien. Eerst komen
de irisjes of krokussen, dan narcissen, hyacinten, later de
tulpen. Het blijft altijd weer een verrassing!
 
We kunnen kiezen uit twee formaten mand en afhankelijk
van het formaat vullen we die met enkele lagen bloembollen
met daarbovenop wat leuke winterviolen. Voor een kleine
mand betalen we € 20,00 en voor een grote € 30,00. Het is
natuurlijk ook goed als je je eigen mand(en) meeneemt om
te vullen.

In verband met de inkopen is vroeg aanmelden gewenst,
uiterlijk 10 november bij Olga Wolfswinkel, tel. 0341-425147
of o.wolfswinkel@caiway.net
 
Locatie: Kwekerij Stadsweiden, Rietmeen 3, Harderwijk
Aanvang: 19.00 uur
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Digitale nieuwsbrief
Natuurlijk blijven we vier keer per jaar deze full color
nieuwsbrief per post versturen. Maar in de tussenliggende
maanden valt er ook vaak nog wel het een en ander te
melden. Dat doen we dan met onze digitale nieuwsbrief,
die we via e-mail versturen. Helaas hebben we niet van al
onze leden het (juiste) e-mailadres. Bent u geïnteresseerd
in deze tussentijdse informatie en heeft u deze nog nooit
ontvangen? Geef dan even uw e-mail adres door via o.
wolfswinkel@caiway.net.

 

 
Zaterdag 7 & Zondag 8 September 2019 

Kramen: planten, tuinontwerp, sieraden, kleding,  

delicatessen, brocante, muziek, proeverijen enz.  
 

Kinder-Doe-Kaartje: bloemschikken, grabbelen, 

helpen bij het schapen drijven, kaarsje dompelen 

en nog veel meer! 
 
Adres: Tuincentrum Het Hoogeland,  

Van Limburg Stirumweg 19 Beekbergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meer informatie:  
www.herfstfair-apeldoorn.nl 

Drie-seizoenen tuinenroute
Een aantal enthousiaste tuinliefhebbers, allemaal bekende
leden van onze afdeling, hebben dit jaar hun krachten ge-
bundeld en een “3 seizoenen open tuinendag” georgani-
seerd. Twee seizoenen zijn al voorbij, maar in september
volgt het derde seizoen. Op 4 mei, 12 en 13 juli waren de
eerste open dagen.
Op vrijdag 13 september van 19.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 14 september van 10.00 – 16.00 uur zijn de
tuinen weer gratis te bezoeken.
 
De adressen:
Tuin Polhuis: Familie Van Straaten, Zeeweg 144, Ermelo
Flower-Power: Fam. Bouwers, Buitenbrinkweg 59, Ermelo
Wijngaard Telgt: Fam. v.d. Ham, Telgterweg 221, Ermelo
Ontdektuin: Fam. Lagerwey, Irenelaan 13, Ermelo
Tuin met Engelse invloeden: Fam. van Emaus, Leuvenum-
seweg 71, Harderwijk
Mandalatuin: Fam. Klooster, Mandenmakerstraat 105,
Harderwijk
Meer informatie vind je op www.ermelo-putten.groei.nl
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Afscheid van de zomer in en bij
Kasteel Groeneveld
Traditiegetrouw neemt Kasteel Groeneveld in Baarn kleurig
afscheid van de zomer. In alle stijlkamers, maar ook buiten
en in de tuin presenteren toonaangevende bloemarran-
geurs unieke florale kunstwerken. Grote namen uit de
wereld van de bloemsierkunst laten de mooiste werken zien
die u zeker zullen inspireren. Of u kijkt er alleen bewonde-
rend naar, want het wordt een lust voor het oog.
 
Het kasteel is van zaterdag 14 t/m zondag 22 september
geopend van 11.00 uur – 17.00 uur.Vanaf 1 augustus kunt
u online kaarten reserveren met een vroegboekkorting. U
betaalt dan € 10,-- i.p.v. € 12,50. Kinderen vanaf 3 jaar
betalen € 7,50. Dit kan tot 13 september.
Kijk op de website (www.kasteelgroeneveld.nl) voor meer
informatie.

Bloemen maken blij
Wat een cliché; dat weet iedereen toch! Maar met weten-
schappelijk onderzoek is het ook bewezen. Volgens ge-
dragsonderzoek uitgevoerd door de Amerikaanse Rutgers
Universiteit biedt de natuur ons een simpele manier om
onze emotionele gezondheid te verbeteren. Het onderzoek
uit 2005 toont aan dat de aanwezigheid van bloemen leidt
tot gelukkige emoties, dat het gevoelens van algemeen
welzijn verhoogt en sociaal gedrag op een positieve manier
beïnvloedt.
Bezig zijn met de natuur – op welke manier dan ook –
blijkt een uitstekend medicijn tegen stressklachten. Bloe-
men krijgen levert vreugde en dankbaarheid op en bloemen
verbinden. Ze maken de ruimte vriendelijker en creëren een
gezellige sfeer.
In Amerika ontdekte Larsen Jay de helende kracht van
bloemen. Bloemen maken mensen vrolijk, ze geven ieder -
feest – zeker een bruiloft – dat extra speciale feestelijke
gevoel. Maar wat gebeurt er met al die mooie bloemen als
het feest voorbij is? Vaak verdwijnen ze dan in de afvalcon-
tainer. En dat is zonde, vond hij, want die bloemen kunnen
nog een tweede keer mensen gelukkig maken. Daarom
richtte hij een vrijwilligersorganisatie op die bloemen van
bruiloften en andere gelegenheden hergebruikt en levert
aan zorginstellingen om patiënten op te vrolijken en hun
genezingsproces te bevorderen.
Ria

Zaaien en oogsten
Voor mij is het inmiddels een verslaving: in augustus en
september begint het te kriebelen en ben ik zaden aan het
verzamelen. Ik geef het toe: het is een tic.  Als ik rijpe
zaaddozen zie, ik moet ze plukken. Eerst laat ik ze drogen
in een papieren koffiefilter, om ze dan later in porties in
kleine envelopjes te verdelen voor de zadenruilbeurs in
januari. In de paar jaar dat we dit nu met onze afdeling van
Groei & Bloei doen, is het aantal enthousiaste zaaiers al
aardig gegroeid. Zelfs mensen die aanvankelijk zeiden “Dat
lukt me nooit, het gaat nooit goed”, zijn nu toch ook enthou-
siast geworden en proberen het telkens weer. Doe ook mee
het komende seizoen en begin alvast zaden te verzamelen
voor de zadenruilbeurs in januari! Als je vragen hebt: stel
die dan tijdens de lezingavonden, er zijn altijd ervaren tui-
niers en zaaiers aanwezig.
Olga

-7-



Indien onbestelbaar retour: O. Wolfswinkel, Meerkoetmeen 38, 3844 XR Harderwijk

Afdelingsbestuur
Voorzitter
Henriëtte Koekoek tel. 0341-415257
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

Colofon
Redactie:
Sonja Kalee, Olga Wolfswinkel, Janneke Wulp
tel: 0341-412977, e-mail: jwulp@caiway.nl
Postadres: Linnaeuslaan 4, 3843 BL Harderwijk
Bloemschikkencoördinatie
Karin Geerstsen, 0628068725
Tuinen kijken
Harderwijk: Isabella Raadsen, 0341-424452, Janneke
Wulp
Zeewolde: Diny Slootman, 06-14215367
Kruidentuincoördinatie
Anita Mulder, tel. 0341-430493
Webmaster en Facebook
Sonja Kalee
e-mail: webmastergroeiharderwijk@gmail.com
 
Website: www.harderwijk.groei.nl
Afdelings e-mailadres: info@harderwijk.groei.nl
Facebook:  Groei & Bloei afd. Harderwijk en Omstreken


