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Bestuur afdeling Alkmaar…
Voorzitter:
Lia van Niel

tel. 0226 313263

Secretaris en ledenadministratie:
Annemieke van Steenbergen

tel. 072 5624877

Penningmeester:

Vacature

Coördinatie bloemschikken/ interim penningmeester
Gemma Vermeulen
tel. 072 5619780
Bestuurslid/Activiteitencommissie:
Nel Pepping
Commissielid Activiteiten

tel. 072 5616746
Vacature

Redactie/Website :
Jos Roekens

tel. 06 20419613

Bestuurslid:
Margreet Rinsma

tel. 0226 393692

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

http://alkmaar.groei.nl
info@alkmaar. groei.nl
www.groei.nl

Bankrekeningnummer:
Rabobank Alkmaar

K.M.T.P. Afd. Alkmaar
Iban.nr. NL92RAB O 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 schrift elijk doorgeven aan:
Secretariaat Groei&Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, of E-mail:
leden@groei.nl
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Van het Bestuur…
Voorwoord...
Voor u ligt een gedrukte nieuwsbrief van Groei & Bloei. We gaan
met onze tijd mee en willen zoveel mogelijk digitaal versturen, maar
twee maal per jaar willen wij toch een papieren nieuwsbrief laten
verschijnen.
Als bij u de nieuwsbrief op de mat valt schiet de maand september
al weer aardig op, de herfst heeft zich nat aangekondigd, alhoewel
volgens mij stond deze in augustus al voor de deur. Als ik zo naar
buiten kijk en mijn verregende tuin zie word ik er niet blij van en
hoop op beter weer om de tuin winterklaar te maken. Gelukkig
kunnen wij het binnen gezellig maken met een bloemetje op tafel,
de kachel en de kaarsjes aan, laat de winter dan maar komen.
Onze bloemschikcursussen lopen alweer aardig vol en daar gaan
we weer fijn van genieten van mooi en bijzonder bloemwerk.
Lieve mensen, wij zitten nog steeds met een onderbezetting in ons
bestuur en zouden zo graag weer een paar actieve mensen willen
toevoegen. De activiteiten die wij voor onze leden willen
organiseren komen nu op een heel klein groepje mensen neer. Kom
gewoon eens luisteren, meedraaien of informeren naar de
werkzaamheden in ons bestuur. Zie elders in dit blad "Vacature
bestuur"
Verder wens ik vanaf deze plaats de bloemschikdocenten veel
inspiratie en de activiteitencommissie weer leuke en mooie lezingen
toe.
Voor u allen een fijn najaar en wij hopen u te begroeten, waar dan
ook.
Lia van Niel
Voorzitter
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TweetJam...
Als docenten van Groei & Bloei Alkmaar zouden wij een workshop
doen bij Nelleke Bontje maar door een verandering in de agenda
kon dit geen doorgang vinden. Wel werden wij uitgenodigd naar
Delft te komen om mee te doen aan de "TweetJam", een instuif voor
bloemisten, arrangeurs, docenten en leerlingen.
Wij zijn met 5 docenten afd. Alkmaar gegaan en hebben diversen
vrije werkstukken mogen maken. We moesten even wennen aan de
werkwijze want er mocht heel veel waardoor het in onze ogen wat
ongeorganiseerd overkwam.
Het was die vrijdag heel slecht weer en omdat wij zelf voor onze
eerste “opdracht” de ondergrond mochten verzorgen, zijn wij in een
gehuurd busje naar Delft gereden. Heel blij waren wij met onze
“chauffeur” want na een dagje staan was het heerlijk om gereden te
worden.
Er zijn heel veel foto’s gemaakt en die kunt u vinden op
http://www.flowerfactor.nl
Een inspirerend dagje voor ons allemaal, afgesloten met een lekker
etentje.
Voorzitster
Lia van Niel

Nieuwe Lay-out, "Groei & Bloei"...
U zult het vast wel gemerkt hebben, dat Groei en Bloei een nieuw
lay-out heeft voor de website. Dat is op zich heel mooi, want de
oude lay-out werd een beetje saai. Maar, makkelijk gezegd dan
gedaan, om maar even over te stappen.
Het blijkt dat veel dingen nog niet goed werken. Wij als
webmaster(s) kunnen alleen maar afwachten totdat het goed gaat
draaien, Het maken van teksten en het versturen van de nieuwsflits
lukt nog niet goed dus dat laat nog even op zich wachten..
maar misschien is na het verschijnen van dit boekje het
ondertussen verholpen. De website kunt u wel gewoon bezoeken
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en eruit halen wat voor u interessant is, nog niet alles zal goed
gaan, maar hopelijk is het snel opgelost.
Webmaster
Jos Roekens

Agenda 2015…
6 oktober

Lezing door weerman Jan Visser, RTV NH...

17-18 oktober

NK Bloemschikken in Deventer...

22 oktober

Masterclass bloemschikken,
door "Nelleke Bontje"...

17 december

Kerstworkshop...

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

Weer en Klimaat door weerman Jan Visser...
Op dinsdag 6 oktober a.s. komt dhr. Jan Visser, bekend van
RTV Noord Holland een presentatie geven over het weer en ons
klimaat.
Welke wolken drijven er langs
de hemel en wat hebben ze
ons allemaal te “vertellen”? Dat
is het centrale thema van deze
avond. Weerman Jan Visser
gaat er nader op in aan de
hand van de diverse
wolkensoorten kan mem
namelijk al bepalen welke kant
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het op gaat met het weer. Verder komen onweer, optische
verschijnselen en klimaatsveranderingen aan de orde en is er
uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen
JanVisser.nl
Onderwerp:
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Lezing weer en klimaat
dinsdag 6 oktober 2015
19.30 tot 22.00 uur
Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te
Alkmaar
Leden op vertoon van ledenpas gratis
Niet leden betalen € 3,00

NK Bloemschikken 17 en 18 oktober in Deventer...
6 kandidaten van de afdeling Alkmaar doen mee aan het NK
Bloemschikken, dat dit jaar plaatsvindt in de Schouwburg van
Deventer. Dit jaar wordt voor het eerst entree geheven voor de
tentoonstelling. Wij willen graag stimuleren dat onze leden het
evenement bezoeken en de Alkmaarse deelnemers ondersteunen.
Zie de Website...
Korting voor leden afdeling Alkmaar
Daarom bieden wij leden van onze afdeling de mogelijkheid om met
korting het NK Bloemschikken te bezoeken. De entreeprijs bedraagt
voor leden van Groei en Bloei € 7,50. Indien, u na bezoek uw
entreebewijs (en dat van uw partner of introducee) naar onze
pennningmeester, gemma vermeulen Marsmanstraat 8, 1822JE
Alkmaar stuurt, met vermelding van uw naam, lidnummer en IBAN
rekeningnummer, dan storten wij € 5 per entreekaart op uw
rekening (maximaal 2 entreekaarten per lid).
Het evenement is zaterdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Het adres is: Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer. De schouwburg
ligt tegenover het NS station.
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Naast de tentoonstelling zijn er ook workshops, demonstraties,
muziek en lezingen.
Tijdens de tentoonstellingsdagen van het NK Bloemschikken in
Deventer kun je deelnemen aan exclusieve workshops, passend
bij het thema "Explore the senses". Van ieder zintuig is er een
aparte workshop die tweemaal op zaterdag 17 oktober en tweemaal
op de zondag 18 oktober gegeven wordt aan maximaal 6 personen
per workshop. De workshops kosten €35 per persoon per
workshop. Dit is inclusief de materialen om een werkstuk te maken.
Om deel te nemen aan de workshops, moet je jezelf vooraf
aanmelden op www.tuinen-shop.nl.

Bloemschikdemonstratie Nelleke Bontje...
In kerkelijk centrum de Blije Mare bent u op 22 oktober van harte
welkom bij de bloemschikdemonstratie die in het teken zal staan
van Kerst. Nelleke Bontje, een jonge arrangeur die veel samen
werkt met Pim van de Akker, gaat ons mooi
werk laten zien en wij hopen dat dit inspirerend
is! Tijdens de pauze worden loten verkocht voor
enkele arrangementen van Nelleke Bontje, die
na de bloemschikdemonstratie worden verloot.
Wij hopen op een grote opkomst!
Onderwerp:
Datum:
Aanvang:

Bloemschikdemonstratie met
als thema "Kerstmis"
donderdag 22 oktober 2015
19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
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Locatie:

kerkelijk centrum "De Blije Mare" Kajakstraat 69
Alkmaar
lia.van.niel@quicknet.nl o.v.v. naam, adres en
lidnummer.
Leden € 5, niet leden betalen € 7.
vooraf via Rabobank rekening,
NL92 RABO 0141267550
t.n.v. Groei en Bloei Alkmaar o.v.v.
bloemschikdemonstratie, naam en eventueel
lidnummer of bij afhalen aan het begin van de
avond.

Opgave:
Kosten:
Betaling:

Kerstworkshop – 17 december...
Zoals u al in het voorwoord hebt kunnen lezen zijn er genoeg
activiteiten gepland. Zo ook de kerstworkshop op 17 december
in het "Clusius College".
Wij als docenten zijn al even aan het rondkijken om weer een
originele ondergrond te vinden en zodra wij die hebben krijgt u via
onze nieuwsflits en website een voorbeeld te zien van het stuk dat
we gaan maken.
Tot 30 november kunt u zich opgeven. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
Onderwerp:
Datum:
Aanvang:
Opgave bij

Locatie:
Kosten:

Kerstworkshop
donderdag 17 december 2015
19.30 tot 22.00 uur
Lia van Niel o.v.v. naam, adres,
lidnummer en telefoonnummer.
Lia.van.niel@quicknet.nl
of 0226-313263
Clusius College, Drechterwaard te
Alkmaar
Leden € 22,50, niet leden betalen €
30,00.
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Betaling, het bedrag s.v.p. vóór 7 december 2015 overmaken via
Rabobank rekening NL92 RABO 0141 2675 50 t.n.v. Groei en Bloei
Alkmaar o.v.v. naam, ‘Kerstworkshop’ en eventueel lidnummer.

Nieuwe Leden…
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Alkmaar:

Sint Pancras:

Egmond a/d Hoef:
Heiloo:
Schagerbrug:
Zaandam:

mevr. M. Augustijn, dhr. A. Bruins Slot,
mevr. A.J. Stel, mevr. J. Veenstra, mevr.
N.M. Evers, dhr. E. Kaaij, mevr. M. Rol
mevr. J. de Vries-Verhagen, mevr.
A.M.R.V.M. de Boer-Oomen, dhr. A. Knop,
mevr. R.L. Hart-Dubbeldam
mevr. A.J.M. Janssen-Baart
mevr. J.K. van Gulik
dhr. R. Tesselaar
mevr. T. Terhurne

Wij van "Groei & Bloei" wensen u vele 'groene' jaren bij onze
afdeling en hopen u te ontmoeten bij een van onze activiteiten!
=========================

Kunt u iets betekenen voor dit boekje…
We zouden graag zien dat leden en belangstellenden, iets
vertellen. Al gaat het om een bloemen of planten verhaal, heeft
u tips, hoe je bijvoorbeeld een tuin het beste kan onderhouden.
Of heeft u misschien vragen, omtrent dit boekje of de website.
We horen het graag, zodat we ons nog beter kunnen inzetten
voor u.
Mail naar: info@alkmaar.groei.nl

9

Vacature Bestuur…
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!

Vacature penningmeester...
Sinds het aftreden van onze penningmeester zijn reeds
verschillende mensen benaderd om deze rol over te nemen. Helaas
hebben we nog geen kandidaat gevonden. Bent u nog niet
benaderd en wordt u blij van cijfers? Of bent u van gedachten
veranderd en nu wel beschikbaar? Misschien wilt u eerst meer
informatie? Neem contact op met een van de bestuursleden, of via
ons email adres: info@alkmaar.groei.nl.
Voor het voortzetten van onze afdeling is het belangrijk dat het
bestuur op sterkte is en blijft!

Herfstrecept pompoensoep...
Ingrediënten:
1 pompoen (ca. 1,5 kilo)
1 liter bouillon
2 uien
1 teentje knoflook
½ prei
1 geschilde winterwortel
2 theelepels kerriepoeder
½ theelepel cayennepeper
1 theelepel kurkuma
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1 theelepel komijn
Scheutje olie
1 dl kookroom
Bereiding:
- Halveer de pompoen en haal de pitten eruit
- Schil de pompoen en snij deze in stukjes
- Snij de winterwortel in stukjes
- Snipper de ui
- Snij de knoflook fijn
- Snij de prei in halve ringetjes en was goed
- Zet een pan op het vuur en giet er een scheutje olie in
- Bak de uien zachtjes aan in de olie
- Voeg de knoflook toe aan de olie, kort meebakken
- Voeg kerriepoeder, komijn, kurkuma en cayennepeper toe en
roer door
- Voeg de pompoenblokjes, wortelblokjes, prei en bouillon toe
- Breng aan de kook en laat een halfuur koken tot de
pompoenstukjes zacht zijn
- Mix de soep glad met de staafmixer
- Voeg kookroom toe
- Breng eventueel op smaak met zout/peper.
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Terugblik…
Terugblik Jaarvergadering 90 jarig jubileum...
Op 10 maart waren ca. 50 leden aanwezig bij
de speciale jaarvergadering, die in het teken
stond van het 90-jarig jubileum van onze
afdeling.
Tijdens de vergadering werd
afscheid genomen van voorzitter Jaap Keijzer en penningmeester
Dick Jetten. Lia van Niel bedankte hen namens het bestuur voor
hun inzet en betrokkenheid.
Lia van Niel is benoemd tot nieuwe voorzitter. Omdat er helaas
nog geen nieuwe penningmeester is, zal Gemma Vermeulen
deze taak voorlopig op zich nemen. Margreet Rinsma zal het
bestuur gaan versterken.
Naast de formele vergaderpunten, werd aandacht besteed aan de
leden die 25-30 jaar lid zijn van Groei en Bloei. De aanwezige
jubilarissen ontvingen een fles wijn met een bloemcorsage, als dank
voor hun trouwe steun.
Na de vergadering was er koffie/thee met een gebakje. Daarna
konden de aanwezigen een fotopresentatie van natuurfotograaf Jan
Smit bijwonen en een workshop, verzorgd door de
bloemschikdocenten.
Jan Smit liet fraaie foto’s zien van zijn laatste reis naar de
Lofoten. Prachtige beelden van het noorderlicht en van orka’s en
bultruggen! De bloemschikdocenten hadden een bijzonder stukje
bedacht dat iedereen zelf kon maken en mee naar huis nemen.
Er werd uiteraard gezorgd voor een hapje en drankje.
Gezien de enthousiaste reacties van de aanwezigen, kunnen we
terugkijken op een geslaagde avond.
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Bezoek, bloembollenbedrijf Firma. Kolken...
Op donderdag 9 april hebben we een bezoek gebracht aan het bedrijf
van de Fa Kolken en zn. in Dirkshorn.
We werden verwelkomt door Aad Kolken één van de vier broers van dit
bedrijf . Nadat we gastvrij werden voorzien van koffie, thee en koek. gaf
Aad ons uitleg over het ontstaan en de samenstelling van het bedrijf,
welke is opgericht door hun vader en zij werken nu met 4 broers in het
bedrijf.
Het hoofdproduct is de knolbegonia, deze worden hier van zaadje tot knol
opgekweekt. In één gram zaad zit maar liefst 40.000 zaden, welke in de
herfst zijn uitgegroeid tot een knol, maar voor het zover is gaat er heel wat
aan vooraf. Met een speciale machine worden de zaden in bakken
gedaan die verdeeld zijn in kleine vakjes, heel belangrijk is de aarde waar
de begonia’s in groeien deze is vermengd met kokos omdat dit het water
beter vast houdt. in ieder vakje komt één zaadje Na enige tijd worden de
plantjes uit de vakjes gedrukt en in grotere potjes gezet, waar ze verder
kunnen groeien. Met goede voeding en water moeten de plantjes eind mei
klaar zijn om buiten verder te planten wat weer met speciale machines
gebeurt.
In het najaar worden de begoniaknollen gerooid en verder verwerkt om
verhandeld
te worden, de meeste knollen worden geëxporteerd, veel hiervan gaat
naar het Oostblok en Amerika een klein gedeelte blijft in Nederland.
Om aan de vraag van de consument te voldoen moeten er steeds weer
nieuwe soorten ontwikkeld worden, vooral voor de export ieder land heeft
zijn eigen voorkeur en smaak, iets waar toch wel op ingespeeld moet
worden Momenteel wordt er geprobeerd om de begonia ook als plantje op
de markt te brengen, dit wordt gekweekt in een soort filterzakje welke in
de grond oplost.
Na het procesverwerking van de begonia’s, hebben we de tulpenkas
kunnen bezichtigen deze is om deze tijd van het jaar op zijn mooist, wat
een verscheidenheid aan kleuren en soorten.
Tijdens de verdere rondleiding kregen we een idee wat er allemaal
machines voor nodig zijn voor het zaaien en rooien van de bollen.
De meeste machines hebben zij voor dit bedrijf zelf ontwikkeld.
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Nadat we alles hadden bekeken kregen we tot onze verrassing ieder 3
zakjes met bloembollen mee bolbegonia’s, gloxinia’s en ???
Zo kunnen we deze zomer ook nog genieten van deze bloemen.
Het was een interessante kennismaking met dit mooie bedrijf.
Nel Pepping
Bestuurslid

Expositie Florale Kunstgroep ’99,...
Ida Haver, lid van de studieclub en ontzettend creatief met
schelpen, nodigde ons uit om (voor de derde keer) met haar
gemaakte objecten te exposeren in Callantsoog.
Onder leiding van Agaath v.d.Welle maken wij nog steeds mooie
en bijzondere bloemobjecten die we graag delen met andere n. In
het weekend van Moederdag waren wij in Callantsoog en de
zaterdag was druk en gezellig en ook in financieel opzicht geslaagd.
De zondag Moederdag en mooi weer en zo als we in de handel
zeggen “Vrouwen bloot, Handel dood” dat was deze zondag dus
ook het geval . Gelukkig waren er toch nog mensen die de expositie
kwamen bezoeken en we hebben veel lovende kritiek gehad. ’t Is
jammer dat we toch relatief weinig leden van onze vereniging
hebben gezien.
Op onze site heeft Jos die weer heel actief
kwam om foto’s te maken er voor gezorgd dat u
nog even een indruk krijgt van onze expositie.
Ik wens U namens de Florale Kunstgroep ’99
veel kijkplezier, en een fijne zomer.
Lia van Niel
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Excursie, Landgoed Nijenburg...
Zaterdag 16 mei hebben we met een groepje van 10 personen
een excursie gemaakt in en om het landgoed de "Nijenburgh"
Onze gids was mevrouw Olbers van het I.V.N.
Zij wist heel veel te vertellen over het ontstaan en de vroegere
bewoners van het landgoed en over de omliggende
pachtboerderijen.
Het is een prachtig aangelegd bos van 300 jaar oud met aan de ene
kant het franse werk in barokstijl en aan de andere kant het
Engelse werk met zijn natuurlijke uitstraling en kronkelpaadjes.
Zo namen we ook een kijkje bij de bloeiende appelbomen in de
oude boomgaard.
Tijdens onze wandeling zagen we ook vele stinzenplanten bloeien
waaronder het Haarlems klokkenspel, de Bosanemoonen en het
Muskuskruid.
Met rechte lanen voor en opzij van het landgoed hadden de
bewoners een prima zicht op eventuele vijanden en kijk je nu nog
op de Alkmaarse Waagtoren en de drukke Kennemerstraatweg.
Vanaf het landgoed zie je op de langste dag in het jaar de zon
hier heel mooi ondergaan.
We waren nog even de Kennemerstraatweg o vergestoken om toch
nog een rondje om de welbekende "Kattenberg" te lopen dit bleek
heel wat nostalgie op te roepen binnen de groep. Jammer dat het
regenachtig weer was maar om de natuur in al zijn frisheid te
aanschouwen in deze rijk bloeiende tijd van het jaar was het voor
een ieder een waardevolle morgen

Wil Winder
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RABO fietssponsortocht...
Op zaterdag 6 juni hebben we weer als Groei en Bloei met de jaarlijkse
Rabo fietssponsortocht meegefietst; wederom prima georganiseerd door
de Rabobank.
Een heerlijk gezellige dag om te fietsen met geen regen en niet al te veel
wind.
Jammer dat we niet aan het aantal van 10 mee fietsende leden konden
komen, maar we hebben toch € 240,00 voor onze Groei en Bloei afdeling
bij elkaar gefietst.

Terugblik Open Tuinendag - 21 juni 2015
Op 21 juni waren elf tuinen te bezoeken. Vanwege het matige
weer duurde het even voor het bezoek op gang kwam.
In de middag knapte het gelukkig wat op. Bijzonder is dat er ook dit
jaar bezoekers waren van ver buiten Alkmaar! Leuke reacties van
de bezoekers en van de tuineigenaren, die hun tuinplezier konden
delen met geïnteresseerde liefhebbers.

Excursie Rekerhout...
Zaterdag 27 juni was er een excursie door de Rekerhout te
Alkmaar-Noord deze stond onder leiding van I.V.N. gids Piet
Winder.
Met een groepje van 10 personen gingen we op pad door dit
prachtige park. Piet wist veel te vertellen over allerlei verschillende
bomen o.a. de Zilverlindes, Iepen, Noorse esdoorn,
Vleugelnoot,Oostenrijkse den en nog heel veel andere soorten.
Daarna bezochten we de kruidentuin en daar zagen we een
aantal rozenstruiken die ze gebruiken voor het maken van
rozenolie. Ook geneeskrachtige kruiden stonden hier volop te
bloeien, o.a. Kamille, Vingerhoedskruid en een aantal soorten Tij m.
Na een wandeling van bijna twee uur waarin Piet ons attendeerde
op de vogelgeluiden, ging iedereen weer voldaan naar huis.
Activiteiten coördinator
Wil Winder
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