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Agenda 2014
Donderdag 13 maart

Algemene Jaarvergadering

Dinsdag 22 april

Lezing Amsterdamse grachtentuinen

Zaterdag 10 mei

Dagtocht Beervelde

2e Pinksterdag 9 juni

Stadsgroenmarkt

Zaterdag 14 juni

Rabo fietssponsortocht

14 t/m 21 juni

Landelijke Nationale Tuinenweek

Zondag 22 juni

Open Tuinendag

Donderdag 17 juli

Tuinbezoek Zintuigentuin

Weekend 21 en 22 sept.

Marlequi Warmenhuizen

Donderdag 16 oktober

3d-lezing Engelse tuinen

November

Excursie Amarilleskwekerij

December

Kerstworkshop

Van het bestuur
NEDERLAND EN GROEI EN BLOEI ZIJN VEEL GROENER DAN VORIG JAAR
Met deze titel opende het NHD op 3 februari j.l. een artikel. In dit artikel
beschrijft de redacteur dat door de aanhoudende warmte de ontwikkeling in
de natuur nu ongeveer een maand voor op het normale schema ligt. De eerste
bloeiwaarnemingen zien wij bij de gele kornoelje en de hazelaar. Ook de
bolgewassen als het sneeuwklokje, winteraconiet en het lenteklokje steken
voorzichtig “hun kop” boven het maaiveld. Deze bolgewassen worden in de
tuinhistorie bijgeschreven onder de verzamelnaam
Stinzenplanten zijn een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen.
Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw
werden (en worden!) aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en
landhuizen.
Van oorsprong komen stinzenplanten van elders. Soms zijn dit andere delen
van Nederland, maar vaak ligt hun oorsprong verder bij ons vandaan. Ze zijn
door avonturiers en botanisten 'ontdekt' en geïntroduceerd in West-Europa.
Zo hebben de heren C. Clusius (1526 - 1609), W. Robinson (1838 - 1935) en
gebroeders Cornelis en Marinus van Tubergen (eind 19e eeuw) vele nieuwe
soorten en cultivars op hun naam staan. Kenmerkend voor stinzenplanten is
dat ze zich op de oude buitenplaatsen hebben verwilderd. Er zijn plekken waar
het voormalig landhuis niet meer staat, maar waar de stinzenplanten ieder jaar
nog steeds uitbundig bloeien.Maar waar komt het woord "Stins" dan
vandaan? Een stins is een Fries woord dat zowel in Nederland als in Duitsland
gebruikt wordt om een burcht of een landhuis mee aan te duiden. Bewoners
van stinzen konden het zich permitteren voorjaarsbloeiers rondom hun huis te
planten. De naam "stinzenplant" duikt voor het eerst op in historische
beschrijvingen uit 1932 van stinzen en doelt op deze vrolijke voorjaarsbloeiers
die zich rondom de stinzen verwilderd
hebben en elk jaar opnieuw terugkomen.Kan ik ook zelf tuinieren met
stinzenplanten? Natuurlijk hoeft u geen stins of landhuis te bezitten om in het
voorjaar van dit moois te genieten: stinzenplanten
kunnen uitstekend in eigen tuin worden toegepast, ook op kleine schaal. Tot
de groep stinzen wordt onder andere gerekend: sneeuwklokjes, sterhyacinten,
sneeuwroem, winteraconiet, krokus, lenteklokje, bosanemoon, gele anemoon,

vingerhelmbloem, holwortel, zomerklokje, bosyacint, wilde narcis,
kievietsbloem, knikkend vogelmelk, lelietje van Dalen en aronskelk. Veel
plezier en succes om de tuin in het voorjaar groener te maken. kievietsbloem,
knikkend vogelmelk, lelietje der dalen en aronskelk.
Veel plezier en succes om de tuin in het voorjaar groener te maken.
DE NATIONALE TUINENWEEK
In de aanloop van het nieuwe tuinseizoenheeft Groei&Bloei een initiatief
bedacht om samen met de afdelingen en leden onze tuin en omgeving groener
te maken. Dit initiatief heeft geresulteerd in de nationale tuinenweek.
De tuinenweek wordt gehouden van 14 t/m 21 juni. In deze week worden door
het hele land allerlei activiteiten georganiseerd om het groen in Nederland
meer onder de aandacht te brengen.
Via de website van G&B, het blad en de nieuwssite van de afdelingen wordt
u op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Ook de afdeling Alkmaar is
deelnemer aan de nationale tuinenweek. In dit bulletin leest u welke
activiteiten,o.a. door de afdeling Alkmaar, worden georganiseerd.
JAARVERGADERING
Traditiegetrouw houdt de afdeling in het begin van ieder jaar een
jaarvergadering.
Naast het financiële gedeelte besteden wij aandacht ook aan de activiteiten
die de afdeling het afgelopen jaar heeft georganiseeerd. Hierbij mag het
afscheid van het bestuurslid Annie Dijkman niet ontbreken. Annie heeft na
12 jaar als actief lid van het bestuur de beslissing genomen het stokje over
te dragen. In deze twaalf jaar heeft zij allerlei functies bekleed waaronder
het samenstellen van het nieuwsbulletin.
Wij zullen haar inbreng en enthousiasme gaan missen.
De jaarvergadering wordt gehouden op 13 maart, aanvang 20.00 uur in het
wijkcentrum Mare Nostrum. In dit bulletin leest u meer over de agenda.
Samen met de overige bestuursleden en vrijwilligers hoop ik u op deze
avond te ontmoeten. U bent van harte welkom!
Met groet,
Jaap Keijzer
voorzitter G&B afdeling Alkmaar

Aktiviteiten
Algemene Jaarvergadering 13 maart 2014

Locatie: Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar, Aanvang:
20.00 uur
Toegang: Leden Groei & Bloei afdeling Alkmaar e.o.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 18 maart 2013
3. Bestuurszaken
- bestuursverkiezing: Gemma Vermeulen en Annie Dijkman zijn
aftredend.
Gemma stelt zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
aanmelden bij de secretaris.
Annie Dijkman neemt, na 12 jaar bestuurslidmaatschap, afscheid.
Hierdoor ontstaat een vacature.
Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden
bij de secretaris.
- mededelingen: vacature webmaster
4. Bedanken commissieleden
5. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 – toelichting door de
penningmeester
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
8. Sociaal jaarverslag 2013
9. Rondvraag
10. Sluiting
De vergaderstukken liggen ter inzage vóór aanvang van de vergadering.
Indien u de stukken eerder wilt ontvangen, kunnen deze vanaf een week
voor de jaarvergadering worden opgevraagd bij de voorzitter
(jn.keijzer@quicknet.nl).
Na de vergadering biedt het bestuur u een drankje aan.
Leden die de jaarvergadering bezoeken ontvangen een kleine attentie.

Lezing over de Amsterdamse grachtentuinen

De heer Broekema zal op dinsdag 22 april een lezing verzorgen over de
Amsterdamse grachtentuinen. Ieder voorjaar kunnen we een kijkje nemen in
deze speciale tuinen, die zich bevinden achter de mooie Herenhuizen aan de
grachten.
Hoe leuk is het door deze speciale huizen te lopen en een kijkje te nemen,om
te zien hoe hier toch een oase van rust is in het drukke Amsterdam. De heer
Broekema laat er heel veel over zien met daarbij natuurlijk een levendig
verhaal. Welkom op deze avond, u zult er geen spijt van krijgen.
Onderwerp: Lezing Amsterdamse grachtentuinen
Datum: Dinsdag 22 april Aanvang: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar
Entree: Leden op vertoon van ledenpas gratis. Niet-leden € 3.00
Wil Winder

Dagtocht Beervelde

Dagtocht naar de Plantendagen in het Park van Beervelde te Beervelde
(Lochristie) op zaterdag 10 mei 2014 i.s.m. afdeling Alkmaar en Hoorn.
Voor de 51ste keer wordt er in de buurt van Gent een grote, voor Europa
toonaangevende, plantenbeurs gehouden. Behalve dat het park prachtig is,
zorgt graaf Renaud de Kerckhove de Denterghem voor een speciale en
unieke happening. Al veel tuin- en plantenliefhebbers zijn er al geweest.
Meer dan 200 standhouders uit diverse landen, kwekers, nieuwe tuintrends,
alles komt aan de orde. Wil je een nieuwe tuinjas of -hoed, ook dat is mogelijk.
Zie: www.parkvanbeervelde.be. Momenteel zijn we bezig om wat
standhouders te vragen aan onze deelnemers een speciale korting te geven.
Inlichtingen hierover in de bus. We vertrekken om 7.00 uur in Hoorn,
Opstapplaats: A 7 afrit 8, Carpool bij
Mc. Donalds Andere opstapplaats is Alkmaar: Vertrek om 7.30 uur,
Opstapplaats: Zuidkant N.S.Station, Hertog Aalbrechtweg 1823 DL
We stoppen in Minderhoud voor koffie met een koek. We verblijven ruim vijf
uur op het landgoed van Beervelde.
Op de terugweg maken we in overleg ook een sanitaire stop.
Prijs voor de bus, de koffiestop op de heenreis en de entree voor de
Plantendagen: € 32,50 per persoon.
Opgeven kan bij:
wim@tuinreisclub.nl tel. 0318-551749 of tuinreisclub@besseling.com,
tel. 088-8855852 of via de website: www.parkvanbeervelde.be

Daarna krijgt u een factuur toegestuurd.

Rabo fietssponsortocht 2014

Op zaterdag 14 juni a.s. vindt de jaarlijkse Rabo-fietssponsortocht plaats.
Onze vereniging doet hier graag aan mee; het is een gezellige tocht in een
prachtige omgeving én voor iedere persoon die meefietst krijgt
Groei&Bloei € 30.00 gestort.
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 Rabobank 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
Excursie door de Oudorperhout
Zaterdag 14 juni openen we de nationale landelijke tuinenweek met een
excursie door de Oudorperhout.
De heer Piet Winder zal ons veel laten zien en horen over de zeldzame
planten in dit weidegebied, waaronder b.v. de Watergentiaan, de bijzondere
vogelsoorten zoals de Roerdomp en misschien zelfs de ijsvogel.
Deze polder is ook bekend door de fundamenten van verschillende kastelen.
Daarbij hebben we natuurlijk ook een schitterend zicht op de molens aan
de Hoornsevaart.
De start is om 15.00 uur bij de Halvemaansbrug in Oudorp deze ligt in het
verlengde van de Herenweg.
Weer of geen weer het gaat altijd door en we maken er met elkaar een
mooie wandeling van die ongeveer 2 uur zal duren.
Datum : 14 juni
Aanvang : 15.00 uur
Locatie : Halvemaansbrug in Oudorp

Open tuinendag 2014

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een open tuinendag organiseren.
Als datum is gekozen voor zondag 22 juni, omdat op zaterdag
21 juni de slotdag is van de Alkmaarse Wandel4daagse.
Wij hopen weer een groot aantal tuinen te kunnen bieden. Wilt u meedoen
of hebt u buren of vrienden die hun
tuin willen openstellen, laat het
ons weten. Het gaat om tuinen in
Alkmaar, Sint Pancras en Koedijk.
Op de website worden de tuinen
vermeld, zodra de adressen bekend
zijn. Binnenkort nemen wij contact
op
met de personen die zich vorig jaar
al
hebben aangemeld.
Opgave tot 1 mei 2014.

Tuinbezoek naar “ZinTUIgeN ‘ in Heerhugowaard

Op donderdagavond 17 juli gaan we met Groei&Bloei op tuinbezoek
naar de zintuigentuin van Cees en Els Verkerke in Heerhugowaard.
Een landschappelijke tuin van maar liefst 10.000 vierkante meter waar
veel tuinstijlen samen komen. Een tuin om te genieten van al het moois
wat de natuur ons biedt: de grassen op het weiland, de spiegelborders
en een natuurlijke vijver.
We hopen u deze zomeravond te mogen begroeten zodat u met alle
zintuigen kunt genieten van al wat leeft en groeit in deze natuurlijke
tuin. Dit tuinbezoek kost u inclusief koffie/thee 5 euro, leden van onze
vereniging
betalen 3 euro. Opgave is verplicht, zodat Cees en Els Verkerke
weten op hoeveel bezoekers zij kunnen rekenen.
Heeft u geen vervoer dan kunt u dit vermelden bij uw opgave, wij zullen
dan ons best doen om vervoer voor u te zoeken en dit tijdig aan u te
laten weten.
Onderwerp: Tuinbezoek Cees en Els Verkerke
Datum: Donderdag 17 juli 2014
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Beukenlaan 17, 1701 DA Heerhugowaard

Kosten: Leden € 3,00 / niet-leden € 5,00
Betalen: Bij aankomst te voldoen
(neem uw lidmaatschapskaart mee)
Opgave: Vóór 30 juni bij Nel Pepping:
nel-en-dick@hotmail.com of 072 5616746

Presentatie Engelse tuinen in 3 D

Donderdag 16 oktober gaan we met een speciale 3D-bril een presentatie
zien van de wereldberoemde Engelse tuinen. Dit kijkt heel anders dan door
onze "gewone" bril.
Het is of we zelf door deze tuinen lopen en kunnen het dus allemaal eens
beleven, hoe bijzonder dit is.
De heer Piet Boersma zal vanavond onze gids zijn.
Komt allen en geniet van al het moois waar deze tuinen om bekend staan.
Wil Winder
Onderwerp: Presentatie Engelse tuinen 3D
Datum: Donderdag 16 oktober
Aanvang: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar
Entree: Leden op vertoon van ledenpas gratis. Niet-leden € 3.00

Prikbord
Natuur Gids Alkmaar
Natuur Gids Alkmaar is een online platform van natuur- en milieuorganisaties
uit Alkmaar en omgeving. Inmiddels zijn al ruim 25 organisaties op het
gebied van natuur en milieu in Alkmaar en de directe omgeving, aangesloten
bij Natuur Gids Alkmaar. Ook Groei&Bloei hoort daarbij.
Op 15 januari jl. werd de website Natuur Gids Alkmaar officieel gelanceerd
door wethouder Anjo van de Ven. Zie verder: www.natuurgidsalkmaar.nl

Stadsgroenmarkt

Op 9 juni, tweede pinksterdag, vindt de stadsgroenmarkt plaats op Overstad
aan de Pettemerstraat 15. Vorig jaar vond dit evenement voor de eerste keer
plaats bij en in Hal 25 op Overstad. Er zijn stands op het gebied van groen en
natuur en er worden creatieve enludieke activiteiten georganiseerd. Dit jaar

zal ook Groei&Bloei deelnemen aan de stadsgroenmarkt. Voor meer
informatie: www.stadsgroenmarkt.nl

Fleur Amour

Zaterdag 27 september zal er een busreis zijn naar het grootste
bloemschikevenement in Alden-Biesen, net onder Maastricht.
De kosten voor deze dag bedragen € 57,50.
In dit bedrag zitten de buskosten, de entree, een kopje koffie op de heenweg
en een etentje op de terugreis, want naar Alkmaar is anders de afstand te
lang.
Opgave bij Wim Willemsen, tel: 0318-551749 mail: wim@tuinreisclub.nl

Terugblik
Terugblik Presentatie IJsland

Dinsdag 4 februari gaf de heer Jan Smit een presentatie over IJsland die
zeer de moeite waard was. De opkomst voor deze avond was bijzonder goed,
eenieder genoot van de prachtige beelden en schitterende opnames vergezeld
van de juiste bijpassende muziek. Maar ook het verhaal van de heer Smit was
heel levendig en relaxed, zodat het van alle aanwezigen de volle aandacht
kreeg.
Wij kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagde avond die voor herhaling
vatbaar is. Met weer eenzelfde belangstelling hopen Nel en Wil u op een
volgende
avond graag opnieuw te ontmoeten.

Terugblik Chrysantenkwekerij Dekker

Donderdagmiddag 3 oktober hebben wij met een aantal Groei&Bloei-leden
een bezoek gebracht bij Dekker Chrysanten in Hensbroek. We werden hartelijk
ontvangen door Renata de Wit en terwijl wij genoten van koffie en thee wist
Renata ons al van alles te vertellen over dit mooie bedrijf. Zij werkt er al 28
jaar en heeft het zien uitgroeien tot het immense miljoenenbedrijf. Dekker
Chrysanten is met 400.000 m. kasoppervlakte een van de grootste
vermeerderaars ter wereld.
Na haar uitleg begonnen we aan de rondleiding door het bedrijf.
De stekken worden van een moederplant geplukt en in Bolivia en Tanzania

verwerkt door deze chrysantenstekjes in strips te plaatsen, waarna deze
weer terug gevlogen worden naar Nederland voor de verdere verwerking.
Hier in Nederland worden de planten opgekweekt, in perspotjes geplaatst
en worden per monorail verder getransporteerd, dit alles gaat volledig
geautomatiseerd d.m.v. enorm grote machines.
Renata wist ons te vertellen dat veel van deze machines in eigen beheer
zijn ontwikkeld. De plantjes worden op de juiste temperatuur en vochtigheid
gehouden om ze op de juiste tijd bij de klant af te leveren. Omdat de chrysant
een herfstbloem is heeft de plant dan ook veel licht
nodig om tot ontplooiing te komen. Na 10 weken is de plant klaar voor de
markt. Bij het plukken wordt de chrysant automatisch afgesneden en met 5
bloemen op een band gelegd, om aan het eind te worden geselecteerd en
verpakt voor de veiling.
De bloemen die afgekeurd worden belanden in de afvalbak, toch wel zonde
in onze ogen. Maar bij vertrek kregen we allemaal een mooie bos witte
chrysanten mee, (genaamd Euro’s) als herinnering aan een heel geslaagde en
interessante
middag.
Nel Pepping

Terugblik Masterclass

Voor het eerst organiseerde Groei&Bloei afd. Alkmaar een Masterclass.
Deze Masterclass door meesterbinder Marcel van der Haar uit Groenlo
werd gehouden in de Blije Mare op donderdag 31 oktober met als thema
'Kerstsfeer'. Het was een groot succes met zeer grote opkomst.Er werden
stukken van hem verloot aan het eind van de avond. Iedereen kon terugzien
op een zeer geslaagde avond. Ga voor de foto’s naar onze site.
Een extra bedankje aan Julia Ridder is hier zeker op zijn plaats. Klasse!!!

Terugblik Kerstworkshop 2013

September 2013 warm weer. Agaath en Lia doen kerstinkopen voor
Groei&Bloei om voor de 40 personen die we meestal begroeten tijdens de
workshop een originele ondergrond te scoren. Zo vroeg al zult u zeggen, ja
want als we later gaan is het moeilijk om 40 dezelfde ondergronden te
kopen. 19 December waren er gelukkig toch nog 21 deelnemers die naar alle
tevredenheid, onder het genot van een kopje koffie/thee en kerstbrood, een
kerststuk maakten op een kaarsenplateau. Die na de kerst in de donkere
dagen weer leuk dienst kan doen met brandende kaarsen of als serveerschaal

met lekkere hapjes. Onder leiding van Margreet en Lia ging ieder weer naar
huis met een kerststuk dat je nooit in de winkel zult tegenkomen.
Wij proberen steeds weer origineel te zijn met onze workshops, alleen de
belangstelling neemt steeds meer af. Is het de prijs die de mensen afschrikt,
de data of is er een andere reden? Zijn we verzadigd? Wij willen dit graag
weten, zodat wij op uw wensen kunnen inspelen. Wij,
Margreet en ik, hebben genoten van onze deelnemers
die enthousiast naar huis gingen met hun zelfgemaakte
creatie. Hierbij nog eenfotogemaakt door een deelnemer
die nog nooit iets zelf had gemaakt en heel trots was.
Hartelijk groet van Lia v. Niel

Nieuwe Leden
De volgende leden hebben zich in het afgelopen halfjaar bij ons aangesloten.
Wij heten u van harte welkom.
Alkmaar: Mevr. I. Brouwer, Mevr. N. Maarse, Mevr. M. Ortelee,
Mevr. J.E. Pruis, Hr. B. Nijbroek, Mevr. M. Thijssen,
Mevr. G.M. Schaap-van der Lee, Mevr. A. Wendel
Bergen: Mevr. N. van de Klundert
Sint Pancras: Dhr. P. Vos
Ursem: Mevr. V. Ramaekers
Heiloo: Mevr. M. Wijma
Uitgeest: Dhr. J.M. Min
Heemskerk: Dhr. P. de Kler
Castricum: Mevr. I. Baltus-Achterbergh
Zaandam: Mevr. S.D. de Haan,
Mevr. A. Schraa
Wij wensen u nog vele ‘groene‘ jaren bij onze afdeling en hopen u dikwijls te
ontmoeten

Nieuwsbrief
Zoals u al eerder in deze Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, neem ik na 13 jaar
(1 jaar asp.- en 12 jaar bestuurslid) afscheid van Groei&Bloei afd. Alkmaar.
Helaas hebben we nog geen opvolger kunnen vinden.
Dat betekent dat er geen Nieuwsflitsen en Nieuwsbrieven zullen worden
verstuurd, zoals het er op dit moment voorstaat.
Ik hoop dat iemand zich nog aanbiedt om mijn taken over te nemen.
Ik heb het met veel plezier gedaan en hoop dat ik binnenkort mijn kennis kan
overdragen.
Ik wens u veel plezier bij alle Groei&Bloei-evenementen.
Zoals u ziet heel veel activiteiten.
Hebt u een e-mailadres en ontvangt u niet elke maand onze Nieuwsflits, geef
uw mailadres dan door, zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten binnen
de afdeling. Stuur uw mail naar: info@alkmaar.groei.n lWellicht tot ziens op
een van deze activiteiten.
Annie Dijkman

