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Bestuur afdeling Alkmaar…
Voorzitter:
Jaap Keijzer

tel. 072 5641836

Secretaris en ledenadministratie:
Annemieke van Steenbergen

tel. 072 5624877

Penningmeester:
Dick Jetten

tel. 072 5617245

Coördinatie bloemschikken:
Gemma Vermeulen

tel. 072 5619780

Activiteitencommissie:
Nel Pepping

tel. 072 5616746

Commissielid:
Wil Winder

tel. 072 5092098

Bestuurslid:
Lia van Niel
Redactie/Website :

tel. 0226 313263

Jos Roekens

tel. 06 20419613

(Aspirant) bestuurslid:
Margreet Rinsma

Website:
E-mail afd. Alkmaar:
Website landelijk:
Bankrekeningnummer:

tel. 0226 393692

http://alkmaar.groei.nl
info@alkmaar.groei.nl
www.groei.nl
K.M.T.P. Afd. Alkmaar
Rabobank Alkmaar IBAN.nr. NL 92RABO 0141 2675 50

Het bestuur behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, aan te passen of
te weigeren indien de inhoud niet overeenkomt met het doel.
Adreswijzigingen en beëindiging lidmaatschap schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat Groei&Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, of E-mail:
leden@groei.nl
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Van het Bestuur…
GROEI & BLOEI, ALKMAAR IS JARIG
Op 10 maart viert de afdeling Alkmaar zijn 90 e verjaardag. Afgezet tegen
menselijke maatstaven kun je denken dat de vereniging op leeftijd is en
zich aanpast door een minder dynamisch en energievol patroon erop na
te houden. Echter het tegendeel is waar! De bloemschikcursussen draaien
uitstekend, mede door het aantal cursisten en vooral door de inzet van de
docenten. Daarnaast heeft de activiteitencommissie het programma van
2015 zo goed als rond. De onderwerpen en variatie van dit programma is
zeker een uitnodiging om hieraan deel te nemen.
Terugkomend op de verjaardag van onze afdeling. Graag willen wij als
bestuur samen met u dit jubileumjaar vieren. Na het houden van de
algemene ledenvergadering is er een programma met een nieuwe lezing
van Jan Smit over orka’s en een workshop met bloemen. Tussen deze
twee onderdelen en na afloop is er gelegenheid om elkaar te spreken met
een hapje en een drankje.
Tenslotte het volgende. In het bestuur hebben Dick Jetten als
penningmeester en ondergetekende te kennen gegeven dat het na
respectievelijk 4 jaar penningmeesterschap en 8 jaar als voorzitter tijd is
om deze taak over te dragen. Vanaf deze plaats wil ik Dick bedanken voor
het meedenken en handelen als bestuurslid. Met name zijn kennis over en
het uitvoeren van het financiële beleid is van grote waarde geweest voor
onze afdeling.
Hoewel het moeilijk is om mensen te vinden die bereid zijn hun vrije tijd
en energie in de vereniging te stoppen kan ik u wel mededelen dat Lia van
Niel het stokje als voorzitter van mij wil overnemen. Grote klasse omdat
zij tevens als bestuurslid zich vol overgave inzet voor de
bloemschikcursussen en workshops. De functie van penningmeester is
nog vacant. Als u zich aangesproken voelt om op dit gebied het bestuur te
komen te versterken dan horen wij dit graag.
Rest mij in het bijzonder de bestuursleden maar ook u te bedanken voor
de mooie tijd en prima samenwerking.
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Als voorzitter hoop ik op een grote belangstelling op onze jubileumavond
en wens ik de afdeling een mooie en bloeiende toe komst toe.
Jaap Keijzer
Voorzitter afdeling Alkmaar.

Algemene ledenvergadering 10 maart 2015
Locatie:
Aanvang:
Toegang:

wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar
19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur
leden Groei & Bloei, afdeling Alkmaar e.o.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 13 maart 2014
3. Bestuursverkiezing
Jaap Keijzer (voorzitter) en Dick Jetten (penningmeester) treden af.
Annemieke van Steenbergen (secretaris) is aftredend en
herkiesbaar.
Benoeming voorzitter: Lia van Niel stelt zich kandidaat.
Benoeming bestuurslid: Margreet Rinsma stelt zich kandidaat.
Er is een vacature voor de functie van penningmeester.
(Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris.
4. Bedanken commissieleden
5. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
8. Jubilarissen
9. Sociaal jaarverslag 2014
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Na de pauze bieden wij onze leden een leuk jubileumprogramma aan,
bestaande uit 2 activiteiten van ieder ca. 45 minuten. U kunt beide
activiteiten bijwonen.
1) Fotopresentatie, Jan Smit
Jan en Mart Smit, vader en zoon, fotograferen graag en vaak in
Scandinavië. Liefst zo noordelijk mogelijk. Rust, ruimte en unieke
lichtomstandigheden in ieder jaargetijde maken het tot een fotografisch
kuuroord. De meest unieke lichtomstandigheden vindt je tijdens de
donkerste periode van het jaar, de winter. De enkele uurtjes dat het
zonlicht achter de bergen de lucht kleurt voelen als een eeuwenlange
zonsondergang. Dit licht wordt benut om ruige landschappen vast te
leggen en orka’s en bultruggen te volgen op hun jacht naar haring.
Afgelopen jaren tijdens het hoogtepunt van de zonnecyclus zijn Jan en
Mart een aantal keren afgereisd naar de Lofoten. Daar hebben de
natuurliefhebbers verschillende keren het poollicht beleefd. Met beelden
en time-lapses willen ze iedereen laten meegenieten van hun avonturen
in het noorden van Noorwegen.
Meer over Jan en Mart Smit op www.smitinbeeld.nl
Het betreft een nieuwe presentatie, met als afsluiting beelden van het
noorderlicht.
2) Workshop onder leiding van de bloemschikdocenten
Met hulp van onze bloemschikdocenten kunnen de aanwezige leden een
mooi werkstuk maken en mee naar huis nemen.
De vergaderstukken liggen ter inzage vóór aanvang van de vergadering.
Indien u de stukken eerder wilt ontvangen, dan kunnen deze vanaf een
week voor de jaarvergadering worden opgevraagd bij de secretaris
(info@alkmaar.groei.nl ).
Om een inschatting te hebben van het aantal bezoekers, verzoeken wij u
zich aan te melden per mail. Dit kan tot 1 maart a.s. via:
info@alkmaar.groei.nl. S.v.p. vermelden of u alleen komt of met uw
partner.
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(indien u geen beschikking heeft over internet, kunt u zich telefonisch bij
de secretaris aanmelden, tel. 072 5624877).

Agenda 2015…
(Programma onder voorbehoud - kijk op de website voor deactuele informatie)
Donderdag 12 februari

Hosta's - lezing, Jan Visser

Dinsdag 10 maart

Algemene Ledenvergadering Jubileumprogramma

Donderdag 9 april

Excursie bloembollen kwekerij Kolken,
Dirkshorn

Donderdag 30 april

Lezing - door Kwekerij Meijer over rozen

Zaterdag 9 mei

Busreis naar Beervelde in België

Zaterdag 16 mei

Excursie naar landgoed Neijenburg, Heiloo

Zaterdag 6 juni

Rabo fietssponsortocht

13 - 21 juni

Nationale tuinweek

Zondag 21 juni

Open tuinendag

Zaterdag 27 juni

Excursie Rekerhout, Alkmaar

September

Pompoenfair Le Marlequi, Warmenhuizen

September

busreis naar Fleuramour, Alden Biezen

Oktober

Masterclass bloemschikken

15 t/m 18 oktober

NK Bloemschikken in Deventer
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November

lezing door weerman Jan Visser, RTV NH

December

Kerstworkshop

Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website
http://alkmaar.groei.nl

Hosta’s – lezing op donderdag 12 februari 2015
Donderdag 12 februari a.s. zal de heer Kees Visser een lezing geven over
Hosta's.
Hij zal ons alles vertellen over de soorten, het vermeerderen, ziektes en
standplaats van de Hosta.
Na de pauze krijgen we afbeeldingen te zien van verschillende soorten.
Ook heeft de heer Visser deze avond wat Hosta's mee voor eventuele
verkoop.
Onderwerp:
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Lezing over de Hosta
donderdag 12 februari
19.30 tot 22.00 uur
Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar
Leden op vertoon van ledenpas gratis. Niet leden
betalen € 3.

Excursie Bloembollen - donderdag 9 april 2015
Op donderdag 9 april gaan we een bezoek brengen aan de firma Kolken &
zn. in Dirkshorn.
Een interessant bedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van knolbegonia's,
gloxinia's, tulpen en gele krokussen. Naast de teelt is men ook nauw
betrokken bij de afzet van hun producten, die voor het grootste deel door
de firma zelf geëxporteerd worden.
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De knolbegonia is het hoofdproduct, ze worden gezaaid en tot knol
getrokken.
Tijdens de rondleiding gaan we ook de tulpenkas bezichtigen waar op
deze tijd van het jaar alles in bloei staat.
Het is interessant om met dit mooie bedrijf kennis te maken en te
ontdekken wat er allemaal aan vooraf gaat voordat wij kunnen genieten
van deze mooie bloemen en planten.
Onderwerp:
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Excursie bloembollenbedrijf
donderdag 9 april 2015
14.00 uur
Firma A.F.Kolken
Middenweg 59
1746 EB Dirkshorn
Kosten:
Leden gratis (op vertoon van ledenpas).
Niet-leden betalen € 2,50.
Opgave:
vóór 1 april bij Nel Pepping
e mail dick-en-nel@hotmail.com
(graag uw telefoonnummer vermelden)
of per telefoon 072 5616746
Wilt u meerijden, dit graag doorgeven bij uw opgave. U betaalt dan € 3,00
aan de chauffeur.
Rabo fietssponsortocht 2015 - zaterdag 6 juni 2015
Op zaterdag 6 juni a.s. vindt de jaarlijkse RABO fietssponsortocht plaats.
Het is een gezellige tocht in een prachtige omgeving.
We zullen in een rustig tempo ongeveer 25 kilometer fietsen en onderweg
krijgt u een kopje koffie met heerlijke appeltaart aangeboden. De precieze
starttijd zal in overleg vastgesteld worden, de RABO biedt de mogelijkheid
om tussen 9.00 en 11.00 uur te starten.
Wie vindt het leuk om mee te fietsen voor onze afdeling?
U kunt zich opgeven tot 30 mei.
Voor meer informatie en/of opgave kunt U zich wenden tot Nel Pepping:
nel-en-dick@hotmail.com of 072 5616746
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Open tuinendag– zondag 21 juni 2015
Dit jaar willen we weer een open tuinendag organiseren. Als datum is
gekozen voor zondag 21 juni 2015.
Deze tuinendag kan alleen doorgang vinden als we genoeg tuinen kunnen
aanbieden. Vindt u het leuk om uw tuinplezier met anderen te delen en
wilt u meedoen of kent u iemand in uw omgeving met een leuke tuin, laat
het ons dan weten.
Het hoeven echt geen grote tuinen te zijn want een kleine tuin kan zeker
ook heel interessant zijn.
Opgave voor de deelnemende tuinen tot 1 mei bij Nel Pepping: nel-endick@hotmail.com of 072 5616746.
Zodra de adressen bekend zijn worden deze op de website vermeld.

Nieuwe Leden…
Welkom aan de volgende nieuwe leden:
Alkmaar:

mevr. I. Smit, mevr. P.G. Asbeek Brusse, mevr. N.J. Prior
en mevr. G.Y. Volmer
Sint Pancras:
mevr. M.N.C. Bekker-Brik en mevr. R. van de Velde
Driehuizen:
mevr. A. van der Meulen
Warmenhuizen: mevr. W. van Rhee
Oudkarspel:
mevr. M. Bakker
Middenmeer:
mevr. M.H. Noordermeer-Kuipers
Wij wensen u nog vele ‘groene’ jaren bij onze afdeling en hopen u te
ontmoeten bij onze activiteiten!
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Kunt iets betekenen voor dit boekje…
We zouden graag zien dat leden en/of belangstellenden, ook iets te
vertellen hebben. Bijv. een bloemen- of plantenverhaal of tips hoe je
een tuin het beste kan onderhouden. Misschien heeft u vragen over dit
boekje of de website. We horen het graag, zodat we ons nog beter
kunnen inzetten voor u. Stuur een mail naar: info@alkmaar.groei.nl

Nieuws…
Nieuwe Locatie Bloemschikken
Dit nieuwe seizoen gaan we bloemschikken in het nieuwe gebouw van het
Clusius. Ik was erg benieuwd en ben even gaan kijken…
De entree van de vernieuwbouwde school is aan de zijkant, en daar
binnengekomen ben je meteen in een royale hoge ruimte. De
bloemschiklokalen zijn snel gevonden: meteen rechts, we hoeven niet te
zoeken. En de kantine is in het midden van de hal, allemaal vlakbij.
Achter de school zijn nog steeds parkeerplaatsen, maar het pad er naar
toe is (nu nog) van zand. Je kan ook aan de overkant bij de Jehovakerk
parkeren of bij de ”oude” school.
Ik ben heel benieuwd hoe de lokalen gaan bevallen, gelukkig zijn alle
docenten nog dezelfde!
Gemma Vermeulen, bloemschikcoördinator
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Vacature lid activiteitencommissie
Wil Winder, die al jarenlang samen met Nel Pepping de activiteiten
organiseert, heeft aangegeven haar taak in de loop van dit jaar te zullen
beëindigen.
Wij zijn op zoek naar iemand die dit wil overnemen en die eventueel dit
jaar al kan meelopen.
Het is niet nodig om bestuurslid te worden en/of vergaderingen bij te
wonen.
Lijkt het u leuk om activiteiten te bedenken en te organiseren, laat het
ons weten!

Terugblik…
Terugblik excursie Tesselaar Alstroemeria's – 20 november
In 1977 is Tesselaar begonnen met de teelt van cyclamen, lelies en anjers.
Ook is in die jaren een start gemaakt met de teelt van fresia’s.
Tegenwoordig worden hoofdzakelijk alstroemeria’s geteeld. Het bedrijf is
nu 8 hectare groot en verdeeld over 3 locaties. Er worden zo’n 30 soorten
alstroemeria’s geteeld, waarbij steeds gezocht wordt naar nieuwe soorten
die iets toevoegen aan het huidige assortiment.
Er wordt gewerkt met assimilatiebelichting. Dit is nodig om meer
productie en een betere kwaliteit van de bloemen in de winter te
behalen. De bloem heeft zo’n 13 uur per dag licht nodig. ‘s Nachts is de
verlichting niet aan.
Na nog een uitleg over het milieu, werd het tijd om de kas in te gaan. Wat
een oppervlakte aan bloemen en dit was dan nog maar één kas. De
planten kunnen meerdere jaren in de kas staan en constant bloemen
produceren, omdat de alstroemeria een wortelstokgewas is. De bloem
wordt niet gesneden maar uit de plant getrokken, zodat zich steeds weer
nieuwe stengels vormen. Hierna bezochten we de ruimte waar de
bloemen verwerkt en verpakt worden. Als laatste mochten we een kijkje
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nemen in de koelruimte waar de bloemen verzendklaar stonden om
opgehaald te worden.
Terugblik Kerstworkshop 2014
Geweldig, er waren 34 aanmeldingen en dat is een leuk aantal om gezellig
mee te schikken. Deze keer hebben we gekozen voor een krans op een
standaard en ballen en bloemen opgehangen aan de krans, licht erin,
groot succes. Tijdens de pauze een heerlijk stuk kerstbrood van bakker
Frank Rood uit Oudkarspel en een kopje koffie of thee.
Wij als docenten kunnen terugzien op een fijne workshop en we hopen
dat we dit jaar weer leden en niet leden kunnen begroeten als we
opnieuw een kerstworkshop geven.
Bedankt dat u er was!
De docenten Lia van Niel en Margreet Rinsma.
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