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Dagelijks bestuur
Voorzitter
Barry Looman
T: 06 12396551
E: barry.looman@icloud.com

Secretaris
Mirjam Hoogeveen
T: 06 28804029
E: secr.groei.boskoop@gmail.com

Penningmeester
Hans van Veen
T: 0172 213607
E: hansv1@planet.nl

------------------------------------------------------------

Overige bestuursleden
Mia Dijkstra
T: 06 42988422
E: dijkstradijkstra@hotmail.com

Thea Geers
T: 0172 - 230404
E: hermangeers@planet.nl 

------------------------------------------------------------

Website
Marianne Heij
T: 06 48791357
E: mhmar.heij@gmail.com

Algemene ledenvergadering

De AVL vindt plaats op dinsdagavond 19 
februari 2019 in MFC De Plataan  
Snijdelwijklaan 2 in Boskoop. Aanvang 20:00 
uur. Op deze avond zal André Moerings zijn 
verhaal vertellen over de Skimmia, André 
wordt ook wel de Skimmiaprofessor genoemd. 
Eigenlijk zou hij vorig jaar tijdens de 
jaarvergadering zijn verhaal komen vertellen, 
maar toen hadden we als verrassing het 
lintje voor Aad Vergeer. Hij heeft onder meer 
Pernettya’s en Skimmia’s gekweekt. Vooral met 
Skimmia’s kruisingen uitgevoerd en nieuwe 
soorten ontwikkeld. Dit doet hij nog steeds, 
alhoewel anderen het opkweken nu voor hun 
rekening nemen. Nieuwe soorten probeert hij 
nog steeds te ontwikkelen.

------------------------------------------------------------

E-mail nieuwsbrief & nieuwsflits
Elk jaar krijgt u ons magazine met het 
jaarprogramma. Daarnaast is er de 
NieuwsFLITS, onze digitale (email) nieuwsbrief 
waarmee wij u op de hoogte houden van onze 
activiteiten. De NieuwsFLITS is er zowel voor 
leden als niet-leden. Het is belangrijk dat wij 
uw actuele e-mailadres hebben zodat we u 
op de hoogte kunnen houden van het laatste 
nieuws of eventuele veranderingen. U kunt 
zich aanmelden voor onze NieuwsFLITS via de 
website; www.boskoop.groei.nl. 
Ga naar de pagina Diversen en selecteer 
E-mail Nieuwsbrief. 

Afdelingsgegevens 
Website:  www.boskoop.groei.nl
Email:  info@boskoop.groei.nl
Facebook:  facebook.com/boskoop.groei
Banknr:  NL67ABNA0512026173
t.n.v. KMTP Boskoop eo Groei & Bloei
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Van de voorzitter
We hebben een roerig 145ste verenigingsjaar  
achter de rug met mooie, maar ook verdrietige 
momenten. Het lintje voor Aad Vergeer, maar 
ook het overlijden van ons erelid Wim van 
Nierop. Beide erg belangrijk geweest voor onze 
vereniging. We hebben afscheid genomen van 
twee actieve bestuursleden, Cock Verkade en 
Jeannette Hoogendam en van familie van der 
Lip. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe (liefst 
mannelijke) bestuursleden met een netwerk in 
de boomkwekerijwereld.

Ook dit jaar waren onze succesnummers 
populair, zoals de busreis en de fietstocht. Dit 
jaar staan die ook weer op onze agenda, maar 
we presenteren ook graag weer wat nieuwe 
activiteiten, zoals een cursus moestuinieren 
door (mijn oud collega) Nico Dolmans. Ook de 
serie ”Ken uw kweker” is nieuw. We hebben 
namelijk gemerkt dat de activiteiten die we 
in Boskoop organiseren beter bezocht worden 
dan als we wat verder weg gaan. Daarom gaan 
we vier Boskoopse kwekerijen bezoeken die 
allemaal op hun eigen manier iets speciaals 
te bieden hebben. We gaan zoals de kwekers 
dat zelf zeggen, ‘TUINEN’. Tot slot hebben we 
een nieuwe docente bloemschikken gevonden, 
Fransje van Pelt bedenkt mooie bloemstukken 
die je zelf kunt maken.

We hopen natuurlijk dat u massaal afkomt op 
deze bijeenkomsten, vooral ook de nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Kortom voor u ligt 
weer een jaarmagazine van onze ‘Boskoopse’ 
afdeling met veel uitjes en activiteiten. 

Barry Looman
Voorzitter

Welkom nieuwe leden
In 2018 zijn weer 30 nieuwe leden aan onze 
afdeling toegevoegd, helaas hebben we ook 
afscheid genomen van een aantal leden, dus 
onze afdeling bestaat momenteel uit 192 
leden. Welkom bij de club!

• Mevrouw M. van der Linden uit Boskoop
• Mevrouw  O.I. Zeestraten uit 
 Hazerswoude-Dorp
• De heer R. Graaff uit Hazerswoude-Dorp
• Mevrouw C. Moulijn uit Boskoop
• Mevrouw P. Drent uit Boskoop
• Mevrouw C. van Diemen uit Boskoop
• De heer H. Alblas uit Boskoop
• De heer S. Koning uit Hazerswoude-Dorp
• Mevrouw H. de Vries uit Boskoop
• Mevrouw L. Rijkoort-Schinkel uit Boskoop
• Mevrouw S. Hetyey uit Waddinxveen
• Mevrouw A. Nijland uit Waddinxveen
• Mevrouw M. Veldhuis uit Den Haag
• De heer A.G. Ruijter uit Boskoop
• Mevrouw A. Steenmeijer uit 
 Hazerswoude-Dorp
• De heer Heemrood uit Gouda
• Mevrouw A. Drukker uit Waddinxveen
• Mevrouw I. Mazur uit Hazerswoude-Dorp

------------------------------------------------------------

Oproep vrijwilligers
Heeft u interesse om ons gezellige bestuur te 
versterken, neem contact op. Elke vereniging 
bestaat dankzij vrijwilligers, ook bij ons is dat 
niet anders. Vindt u het leuk om het bestuur 
te ondersteunen bij activiteiten zoals bijv. 
de promotie van de vereniging tijdens open 
tuinen week, actie Sonneveld, de fietstocht ed. 
Ook zijn we op zoek naar mensen die willen 
meedenken over ons 150 jarig bestaan in 
2023. Neem dan contact op met Barry Looman, 
barry.looman@icloud.com.
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Terugblik op verenigingsjaar 2018 

We kijken terug op een mooi jaar. Vanwege 
het 145 jarig bestaan van de vereniging kreeg 
de ledenvergadering een feestelijk tintje. 
Daarnaast werd er door burgemeester Spies 
een koninklijke onderscheiding uitgereikt 
aan Aad Vergeer, die niets vermoedend in de 
zaal zat. Na het officiële gedeelte werd Aad 
toegezongen door de Gouwezangers en werd 
er gezellig nagepraat en geborreld ter ere van 
deze heuglijke gebeurtenissen. 

Ook dit jaar zijn er weer veel leuke, leerzame 
en gezellige activiteiten georganiseerd. De 
cursus moestuinieren kon gelukkig doorgang 
vinden, want ondanks het koude weer en 
de voorjaarsvakantie waren er voldoende 
aanmeldingen. De lezing “Planten om vlinders 
te trekken” was erg interessant en veel leden 
wisten de weg naar de Plataan te vinden. Zo 
ook de lezing door Gert Fortgens, die vanwege 
het thema “Plant & eter” samen met het 
boomkwekerijmuseum was georganiseerd. 
Over dit onderwerp wist  hij een volle zaal te 
boeien met zijn kennis. Heel gemoedelijk was 
de excursie naar biologische kruidenkwekerij 
“Schouten” aan het Rijneveld. Met z’n allen 
aan een lange tafel met  kruidenthee en zelf 
gebakken cake. De rondleiding over deze tuin 
was zeer zeker de moeite waard en veel leden 
gingen dan ook met aangekochte kruiden naar 
huis. 

Naast de erg leuke bustocht, waarbij 
schitterende tuinen in Brabant zijn bezocht, was 
er rond Boskoop ook genoeg te zien. Familie 
Van der Lip had weer ontzettend hun best 
gedaan om prachtige pareltjes uit te zoeken 
voor de fietstocht. Het mooie weer, de goede 
verzorging, strakke organisatie en de gezellige 
BBQ met borrel na, maakte het tot een zeer 
geslaagde dag voor iedereen. Helaas was het 
de laatste keer dat zij dit evenement hebben 
georganiseerd. Op de uitgebreide jaarplanning 
stonden nog veel meer activiteiten die 
wisselend bezocht zijn, zoals; de leden voor 
ledenavond, bloemschikcursussen, lezingen 
en andere excursies. Het was een gezellig en 
druk tuinjaar en hopelijk zien we u ook tijdens 
de activiteiten in 2019.
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Koninklijke onderscheiding 
Aad Vergeer

Tijdens onze jaarvergadering in 2018 is Aad 
Vergeer gehuldigd. Al 25 jaar verzorgt Aad 
lezingen over botanische tuinen. Heeft 30 jaar 
groen geleverd voor de bloemschikavonden 
van Groei & Bloei is keurmeester van de 
“Commissie Mooi Boskoop” om voortuinen te 
keuren. Lid van de KVBC (Koninklijke Vereniging 
voor Boskoopse Culturen), om het keuren en 
beoordelen van bomen en vaste planten. Binnen 
de KVBC is hij de coniferenexpert. Vakman 
van bomen en planten en groot liefhebber. In 
2000 initiatiefnemer en medeoprichter van 
de NCV (Nederlandse Coniferen Vereniging). 
Vrijwilliger bij de Stichting Sortimentstuin 
“Harry van de Laar’’. Ook daar kunnen ze 
altijd een beroep doen op Aad. Gedurende 45 
jaar heel actief en nog steeds. Een vrijwilliger 
met een gouden randje! In 2002 kreeg hij 
de Bronzen Conifeer. Het is te veel om op 
te noemen wat Aad voor de gemeenschap 
heeft gedaan, zonder zelf op de voorgrond te 
treden. Dit alles vonden wij voldoende redenen 
om een lintje aan te vragen. Anneke Mulder 
en Jeannette Hoogendam zijn hier heel druk 
mee geweest en dit heeft geresulteerd in de 
uitreiking van een koninklijke onderscheiding 
die tijdens de jaarvergadering werd uitgereikt 
door Burgemeester Spies.

In memoriam erelid Wim van Nierop

Op 27 mei 2018 is Wim overleden. Tijdens zijn 
jarenlange lidmaatschap van onze vereniging 
heeft hij ons met zijn enthousiasme laten delen 
in alles wat groeit en bloeit. Wim is 15 jaar 
onze voorzitter geweest, van 1984 tot 1999. 
Hij wist vele Boskopers te enthousiasmeren 
voor het lidmaatschap van de KMTP-Groei & 
Bloei afdeling Boskoop. Zo steeg het ledental 
tijdens zijn voorzitterschap in 1984 van 250 
leden naar 320 leden in 1999!  In 1994 was het 
120 jarig bestaan van KMPT, ter gelegenheid 
hiervan heeft de vereniging een grote inzending 
verzorgd op de Rododendron en Azalea Show, 
in de beurshal in Boskoop. Het hoofdbestuur 
was hierbij aanwezig. Toen de vereniging het 
125 jarig bestaan vierde heeft Wim bedacht om 
daar iets extra feestelijks aan toe te voegen. 
Er kwam een showtuin op de Neuf kavel, 
er werd een prachtige tuin ingericht die vrij 
toegankelijk was met tal van tuinkamers. De 
tuin was geopend van april t/m juli 1998. Door 
plaatselijke hoveniers en de tuinbouwscholen 
werd de tuin aangelegd.

Wim heeft tijdens zijn voorzitterschap met 
veel verve leiding gegeven aan het Bestuur en 
heeft veel initiatieven ontplooid voor geslaagde 
ledenbijeenkomsten en excursies! Vooral de 
excursies waren onvergetelijk zoals:

• Zeeland, Sequoiahof in Vlake, 
 Slot Baarland.
• Limburg, bijzondere coniferencollectie 
 van Wiel Linssen in Baexem, Familie van 
 Well in Helenaveen met een grote collectie 
 kuipplanten, schittrende tuin.
• Gelderland, Ampie Bouw in ’t Harde met 
 een schitterende tuin waarin de bergen van 
 Zwitserland waren nagemaakt. 

En zo waren 
er heel veel 
activiteiten 
wat onze 
vereniging 
organiseerde 
mede door 
de grote 
betrokkenheid 
van Wim. We 
hebben veel 
aan hem te 
danken.



6.

Workshops 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops Groendecoratie 2019
Ook dit jaar gaan we, wat betreft de workshops groendecoratie, weer samenwerken met de 
afdeling Groei & Bloei Alphen aan den Rijn. 

In Alphen aan den Rijn worden zowel in het voorjaar als in het najaar bloemschikcursussen voor 
beginners (bij Moes & Tuin in Alphen) en gevorderden (Judith de Frankrijker in Ter Aar) gegeven 
van 4 lessen per cursus. Kijk voor de details en aanmelden op www.groei.alphen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baskets vullen
We kunnen ons in het voorjaar weer uitleven bij kwekerij Zevenhoven met het vullen van (eigen) 
manden of hanging baskets met een kleurrijke sortering planten. U kunt deze net zo vrolijk 
maken als u wilt. Annemarie Hoppenbrouwer brengt ons tijdens de rondleiding op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen in nieuwe soorten planten, zowel bloeiende als planten met prachtige 
bladvormen. Annemarie kweekt planten voor binnen- en buitenland, wij hebben daardoor een 
grote keus. Voor vragen en advies kunt u terecht bij de personeelsleden. Meenemen: manden, 
bakken of hanging baskets en eventueel handschoenen.

• Maandag 29 april van 19:30 - 22:00 uur
• Door:  Annemarie Hoppenbrouwer
• Locatie: Kwekerij Zevenhoven, Ringdijk 1, 2461 BX Ter Aar
• Aanmelden: voor 23 april via www.alphen.groei.nl 
• Kosten rekent u aan het eind van de avond ter plekke af.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloemschikken Groei & Bloei Boskoop
Dit jaar gaat Fransje van Pelt de workshops groendecoratie 
voorbereiden en begeleiden. Wij zijn heel blij dat we een nieuwe, 
enthousiaste en ervaren workshop begeleidster hebben gevonden! 
Fransje heeft een eigen bedrijf: “groendecoraties Franje” en maakt 
bloemwerk op bestelling.
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Paasdecoratie
• Dinsdag 16 april van 20.00 tot 22.00 uur
• Door: Fransje van Pelt
• Locatie: de sfeervolle ruimte van de “Groengroep”, 
 Reijerskoop 78, Boskoop.
• Meenemen: scherp mesje, snoeischaar en een tang 
 voor het knippen van ijzerdraad.
• Kosten: €20,- voor leden van Groei & Bloei, €22,50 
 voor niet-leden, inclusief koffie of thee met iets 
 lekkers.
• Aanmelden: aanmeldingsformulier op de website: 
 www.boskoop.groei.nl of het aanmeldingsformulier 
 van “Boskoop Creatief”: www.boskoopcreatief.nl 
• Contactpersoon: Mia Dijkstra 
 (E: dijkstradijkstra@hotmail.com) Als u binnen een week géén bevestiging krijgt van Mia, 
 dan is er iets misgegaan bij het aanmelden. Neem in dat geval svp contact op met Mia via 
 haar mailadres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herfstdecoratie
• Dinsdag 15 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
• Door: Fransje van Pelt
• Locatie: de sfeervolle ruimte van de “Groengroep”, 
 Reijerskoop 78, Boskoop.
• Meenemen: scherp mesje, snoeischaar en een tang 
 voor het knippen van ijzerdraad.
• Kosten: €20,- voor leden van Groei & Bloei, €22,50 
 voor niet-leden, inclusief koffie of thee met iets 
 lekkers.
• Aanmelden: aanmeldingsformulier op de website: 
 www.boskoop.groei.nl of het 
 aanmeldingsformulier van “Boskoop Creatief”: 
 www.boskoopcreatief.nl  
• Contactpersoon: Mia Dijkstra (E: dijkstradijkstra@hotmail.com)
 Als u binnen een week géén bevestiging krijgt van Mia, dan is er iets misgegaan bij het 
 aanmelden. Neem in dat geval svp contact op Mia via haar mailadres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masterclass kerststukken maken
Op maandagavond 9 december zal er een masterclass 
georganiseerd worden in samenwerking met Groei & 
Bloei Alphen. Meesterbinder Birgit Davids zal ons laten 
zien hoe ze verschillende kerststukken maakt, die 
vervolgens verloot worden. In 2017 hebben we ook een 
masterclass gehad: dit was een groot succes! De locatie is 
in het dorpshuis van Aarlanderveen op Zuideinde 44. De 
opgedane ideeën kunt u verwerken in de kerstschikking 
die u gaat maken op  16 december.
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Kerstdecoratie
Op 16 december 2019 (maandagavond) kunt u zelf 
aan de slag. Dan kan iedereen naar eigen ontwerp een 
kerststuk maken. Er wordt dus niet stap voor stap een 
kerststuk gemaakt. U gaat met uw eigen ideeën aan de 
slag, maar kan daarin zo nodig begeleid worden.

Wij zorgen voor de groene materialen en bessen. U voor 
de accessoires en een schaal/bakje en eventueel wat 
bloemen. Vindt u het lastig om zelf iets te verzinnen? 
Wij hebben enkele voorbeelden klaarstaan, maar ook op 
internet zijn veel voorbeelden vinden.

• Maandag 16 december: van 20.00 tot 22.00 uur
• Locatie: de loods van kwekerij Herman Geers, Laag Boskoop 104, Boskoop
• Meenemen: scherp mesje, snoeischaar en een tang voor het knippen van ijzerdraad.
• Kosten voor leden: € 10,- voor het 1e kerststuk en 5 euro voor elk volgende kerststuk. Kosten 
 voor niet leden: €15,- voor het eerste kerststuk en €7,50 voor elk volgende kerststuk. Dit is 
 inclusief koffie en thee met iets lekkers en een glas glühwein.
• Aanmelden: aanmeldingsformulier (via agenda) op de website: www.boskoop.groei.nl of het 
 aanmeldingsformulier van “Boskoop Creatief”: www.boskoopcreatief.nl 
• Contactpersoon: Mia Dijkstra (E: dijkstradijkstra@hotmail.com)
 Als u binnen een week géén bevestiging krijgt van Mia, dan is er iets misgegaan bij het 
 aanmelden. Neem in dat geval s.v.p. contact op met Mia via haar mailadres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops Moestuinieren
Tijdens deze workshops/minicursus (om de 3 weken 
een avond) leert u alles wat nodig is voor het succesvol 
kweken van uw eigen groente. U kunt 1 avond volgen 
of alle 3. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. 
grondbewerking, bemesting, het kiezen van het geschikte 
zaad en het weren van schadelijke insecten. Uiteraard is 
er ook ruimte voor het stellen van vragen aan de docent 
die een zeer ruime ervaring heeft op dit gebied. En krijgt 
u de gelegenheid om uw eigen plan voor uw moestuin te 
maken. Deze workshop is geschikt voor beginnende en 
gevorderde moestuinenthousiasten.

• Donderdagavond 28 februari om 20.00 uur
• Donderdagavond 21 maart
• Donderdagavond 11 april
• Door: Nico Dolmans
• Locatie: Groengroep, Reijerskoop 78 in Boskoop
• Kosten per avond: € 7,50,- voor leden en 
 € 12,50 voor introducees/niet leden. 
• Aanmelden: voor 21 februari via de website: 
 www.boskoop.groei.nl
• Contactpersoon: Barry Looman
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Fietstocht
Dit jaar zijn we erg blij dat familie Baxmeier zich 
spontaan heeft aangemeld om de jaarlijkse fietstocht te 
organiseren. We zijn erg benieuwd waar de tocht ons dit 
jaar brengt en welke fietsroute ze hebben samengesteld 
langs mooie/bijzondere tuinen in de directe omgeving 
van Boskoop. De fietstocht brengt ons bij tuinen 
waarvan de eigenaren enthousiast vertellen over hun 
tuin en hobby. In iedere tuin is ruim voldoende tijd om 
rond te kijken, een praatje te maken of een kopje thee/
koffie te nuttigen. We fietsen in een rustig tempo en de 
afstanden zijn niet heel groot. De dag wordt afgesloten 
met een drankje en u kunt aansluitend (facultatief) 
deelnemen aan een gezamenlijke (warme) maaltijd. 

• Zaterdag 13 juli om 13:00 uur (na de lunch) verzamelen op het parkeerterrein aan de Parklaan, 
 naast het NS station
• Kosten: fietsen: € 10,00 en voor het diner na afloop: € 15,00.
• Aanmelden: vóór 7 juli via de website www.boskoop.groei.nl  onder vermelding van wel / géén 
 deelname aan het diner.
• Contact persoon: Barry Looman; E: barry.looman@icloud.com: 0172 - 230866

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ken uw kweker
Dit jaar starten we met een nieuwe activiteit in de vorm van het “tuinen” dat al jarenlang gedaan 
wordt door de studieclubs voor boomkwekers in Boskoop. We hebben 4 kwekers bereid gevonden 
ons op hun kwekerij te ontvangen. Daar zullen zij u van alles vertellen over het productieproces 
en het sortiment dat zij kweken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinen bij Kolster B.V.
De specialiteit van Kolster zijn nieuwe soorten die veelal geschikt zijn om snijtakken van te oogsten. 
Onder meer Hydrangea, Hypericum, rozen voor de bottels, Symphoricarpos (bessen), sierappels 
en vaste planten voor snijbloemen. 

• Donderdag 6 juni 2019 om 19.30 uur
• Locatie: Koster, Rijneveld 122A in Boskoop
• Aanmelden: via aanmeldingsformulier op de website: www.boskoop.groei.nl  
• Contactpersoon: Barry Looman   
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Tuinen bij Van Zoest
De kwekerij bestaat inmiddels al 35 jaar en is één van de meest toonaangevende kwekers op het 
gebied van tuin-Hortensia’s in het Groene Hart, internationaal bekend onder de merknaam “Royalty 
Collection”. Gespecialiseerd in het kweken van een zeer uitgebreid en vernieuwend assortiment. 
Deze bestaat hoofdzakelijk uit kwekersrechtelijk beschermde soorten. Dit jaar zijn de activiteiten 
uitgebreid met een eigen veredelingsbedrijf, namelijk RoCo Youngplants. Dit resulteerde meteen 
in een mooi resultaat: Het winnen van een gouden medaille op het Plantarium met de Hydrangea 
“RoCo Black Knight”.

• Donderdag van 4 juli 2019 om 19.30 uur
• Locatie: Van Zoest, Randenburgseweg 25 in Reeuwijk
• Aanmelden: via aanmeldingsformulier op de website: www.boskoop.groei.nl  
• Contactpersoon: Miriam Hoogeveen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinen bij Vuyk
Op de kwekerij van Arno Vuyk worden in hoofdzaak heesters gekweekt, die door enten 
(handveredelingen) vermeerderd worden. Het gaat hier over de moeilijk te vermeerderen planten. 
Deze gaan eerst in een kweekkas, na het aangroeiproces gaan de planten naar buiten om verder 
te groeien. Dit houdt in dat deze planten niet gestekt worden maar door een stukje van de plant 
op een onderstam te zetten waardoor de plant meteen een wortel heeft. De plant en onderstam 
groeien aan elkaar, hierdoor ontstaat een sterke plant. 

• Donderdag 5 september 2019 om 19.30 uur
• Locatie: Arno Vuyk, Rijneveld 29 in Boskoop
• Aanmelden: via aanmeldingsformulier op de website: www.boskoop.groei.nl  
• Contactpersoon: Barry Looman

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinen bij Hoogeveen Plants
Hoogeveen Plants is een van de grotere kwekers in Boskoop en heeft al meer dan 30 jaar ervaring. 
Simon Hoogeveen, eigenaar en oprichter is begonnen aan de Loeteweg op een stuk land van zijn 
vader. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot zo’n 30 hectare en 11 productielocaties. Elke locatie 
is verantwoordelijk voor een vaste productgroep. Met een assortiment klimplanten, fruitplanten, 
bamboe, grassen, varens en Helleborus. Wij bezoeken de kwekerij op de Denemarkenlaan waar 
de Clematissen op geautomatiseerde en duurzame wijze worden opgekweekt onder de merknaam 
“Up Climbers” van “Perfect Garden”. Hoogeveen Plants is winnaar van de Ducth Flower award 
(2016) en Ondernemer van het Jaar (2017).

• Donderdag 17 oktober 2019 om 19.00 uur
• Locatie: Hoogeveen Plants, Denemarkenlaan 14 in Boskoop
• Aanmelden: via aanmeldingsformulier op de website: www.boskoop.groei.nl  
• Contactpersoon: Miriam Hoogeveen
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Ledenwerfactie bij Groencentrum Sonneveld 
Op zaterdag 13 april zullen we met een stand aanwezig zijn bij Groencentrum Sonneveld. U 
kunt deelnemen aan leuke activiteiten en er is een verrassing voor iedereen die een nieuw lid 
aanbrengt. Wilt u ons een handje helpen in de stand, dan bent u meer dan welkom. U kunt zich 
aanmelden bij Thea Geers via hermangeers@planet.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gardinesta
Met trots presenteert KMTP/Groei & Bloei het nieuwe jaarlijkse buitenevent Gardenista! Van 15 
tot en met 19 mei 2019 wordt het landgoed Ophemert de plek waar je alles kunt vinden omtrent 
groen en groenbeleving. Gardinesta is een tuinevenement. Maar tegelijk ook veel meer dan dat. 
Het is een bijzondere samensmelting van de groene wereld met amusement en gastronomie. 
Naast groenexperts, heerlijke gastronomie onder andere uit de eigen moestuin, bloemschikkunst 
en amusement is het een plek waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen tuin en advies kunt 
inwinnen over een eigen tuinontwerp of tuinvraag. Via www.gardinesta.nl kunt u tickets bestellen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groen- & Kunstmarkt
Ook dit jaar doen we als Groei & Bloei Boskoop mee met de groen- en kunstmarkt op 2e pinksterdag 
in de sortimentstuin Harry van de Laar. Graag zien we u daar op maandag 10 juni 2019. Mocht u 
het leuk vinden om ons te helpen met de bemensing van de stand, dan horen we dat graag. 
U kunt zich aanmelden bij Mirjam Hoogeveen info@boskoop.groei.nl.



Tuinenreis naar het land van Maas en Waal
• Zaterdag 15 juni 2019
• Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de A.P. van Neslaan, Boskoop. 
• Meenemen: lunchpakket.
• Kosten: €75,- voor leden van Groei & Bloei / €85.- voor niet-leden, inclusief koffie of thee met 
 iets lekkers in de tuinen en we sluiten de dag af met een diner.
• Aanmelden: aanmeldingsformulier op de website: www.boskoop.groei.nl
• Bij aanmelden een aanbetaling van €25,-  per persoon voldoen
• Contactpersonen: Anneke Mulder en Mia Dijkstra

Welke tuinen: We gaan 4 prachtige locaties bezoeken, namelijk:

Nieuw Robbekampen in Dreumel
In maart 2012 is gestart met het omvormen 
van een gedeelte van de boomkwekerij 
naar een landschapstuin. De landschapstuin 
is ongeveer 15.000 m2 groot. Hoewel er 
geen vast omlijnd ontwerp is gemaakt zijn 
er een aantal dingen in de tuin aanwezig: 
waterpartijen, zitgelegenheden, voorzieningen 
waar klim planten tegenaan groeien en een 
groot assortiment van (“bijzondere”) planten. 
Er zijn geen verhardingen aangebracht, overal 
zijn graspaden aangelegd. In de tuin vindt u 
een uitgebreid sortiment aan vaste planten. 
Naast de algemene soorten staan er ook 
onbekende soorten zoals veratum, aralia, 
peucedanum, angelica en andere. Verder zijn 
er vele bijzondere houtachtige gewassen!

De Tuinen in Demen
De Tuinen in Demen zijn anderhalve hectare 
groot en bestaan uit verschillende delen die elk 
hun eigen kleur en sfeer hebben. Een wandeling 
door de tuinen is een unieke ervaring. De 
combinaties van kleuren zijn soms subtiel, 
soms uitbundig maar steeds uitgekiend en 
niet alledaags. Het schouwspel van lijnen en 
doorkijkjes is verrassend en indrukwekkend. 
Kennis van planten en gevoel voor kleur zijn 
hier verenigd met sterk ruimtelijk inzicht en 
technische ervaring. Dit resulteert in een 
zowel evenwichtig als spectaculair geheel. 
Het biedt rust en het prikkelt. Het geeft 
energie en verleidt tot reflectie. In deze tuin is 
gelegenheid om onze meegebrachte lunch te 
eten. Op 2 april verzorgt de eigenaresse van 
deze tuin een lezing voor onze afdeling, een 
leuke voorbereiding op deze excursie.

10.
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Landgoed de Lievendael in Grave
Het hoofdverblijf is een sfeervolle eeuwenoude 
boerderij. Op het terrein zijn onder andere 
paardenstallen en een monumentale 
duiventoren. De boerderij is omringd door 
een fraai uitgebreid tuinencomplex en een 
prachtige natuurvijver van 1000 vierkante 
meter. Vanuit deze tuinen loopt een eigen 
wandelpad door het open weidelandschap naar 
een klein bosgebied met lange monumentale 
lanen behorend bij een voormalig klooster. 
Onderweg ziet u onze paarden, schapen en 
lakenvelder koeien. In de tuin staat keramiek 
vervaardigd door de gastvrouw, in de boerderij 
staan nog enkele bijzondere rijtuigen en er 
hangen dierenportretten geschilderd door 
onze dochter. Kortom volop genieten...u komt 
ogen tekort.

Tuincentrum Martien Graat te Cuijk
Het tuincentrum levert een groot assortiment 
planten. Gangbare, maar ook heel bijzondere. 
Geen standaardmateriaal, maar zoveel 
mogelijk bijzondere planten. Langs het spoor 
in Cuijk bevinden zich de voorbeeldtuinen van 
het tuincentrum. Deze voorbeeldtuinen zijn in 
de loop van de jaren aangelegd door Martien. 
Het zijn tuinen met een enorme variatie aan 
planten. Elk seizoen valt er iets te beleven.

KARWEI BOSKOOP - Westpark 1 - 2771 RV Boskoop - 0172 - 211382

Zelf je droomtuin aanleggen met 
KARWEI, alles voor jouw tuin!

KARWEI BOSKOOP
(Advertentie)
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Leden voor leden avond
Deze avond wordt gevuld met presentaties van leden voor leden. Hierin worden prachtige beelden 
getoond van tuinen en reizen waarin planten centraal staan. Nico Uittenbroek is de regisseur van 
deze avond.

• Dinsdagavond 22 januari om 20.00 uur
• Locatie: MFC de Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop
• Kosten: gratis voor leden, €5,-  voor niet-leden
• Aanmelden: voor de avond zelf hoeft u zich niet aan te melden, wilt u deze avond uw beelden 
 tonen, neem dan contact op met Hans van Veen of Nico Uittenbroek (E: nicovera.us@online.nl) 
• Contactpersoon: Hans van Veen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorjaarslezing: het Zwarte Pad kleurt
Sinds 2010 is er veel veranderd in het Zwarte Pad gebied. Van boomkwekerij gaat de ontwikkeling 
naar kleinschalige recreatie, educatie, natuur en wandelgebied. Het Heempad Verlaan is aangelegd, 
Natuurtuin de Veenmol geeft geur en kleur het jaar rond. Bijenidylle Blonksloot is een oase van 
rust. Nieuwe kavels worden ontwikkeld, met bruggen en paden toegankelijk gemaakt. Realisatie 
komt tot stand in nauwe samenwerking tussen betrokkenen, eigenaren, waaronder het Wellant 
College, vrijwilligers en de gemeente. Herman Schoemaker legde de mooiste beelden vast, Hans 
van Dam (IVN Natuurgids en kenner van dit gebied), vertelt wat er te zien en te beleven is.

• Dinsdagavond 19 maart om 20.00 uur
• Door: Hans van Dam & Herman Schoenmaker
• Locatie: MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop
• Kosten: gratis voor leden, € 5,00 voor niet-leden
• Aanmelden: u hoeft zich voor deze avond niet aan te melden  
• Contactpersoon: Hans van Veen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing: de tuinen van Demen - mooie borders, prachtige combinaties
Tijdens onze jaarlijkse busreis in juni gaan we ook een deze tuin in Demen bezoeken. Leuk om 
deze twee activiteiten te combineren. Wat je mooi vindt, is natuurlijk persoonlijk. Wat je in een 
tuin graag ziet, hangt daarnaast ook af, van wat je graag terug vindt in de tuin. De één wil in een 
tuin tot rust komen, de ander zoekt er juist levendigheid.Toch kunnen we stellen, dat een tuin 
bevredigend voor het oog is, als er sprake is van een zekere harmonie. Tijdens deze lezing hoort 
u, welke aspecten daarin een rol spelen, zoals kleur, vorm, herhaling, stijl, opbouw en functies 
van beplanting. Martje geeft daarbij handige tips and tricks voor zowel nieuw te ontwerpen als 
bestaande borders om in uw eigen tuin mee aan de slag te gaan. Zij illustreert haar verhaal met 
veel foto’s van De Tuinen in Demen. Na de presentatie en in de pauze is het mogelijk om het boek 
‘De beleving van kleur in de tuin’ te kopen en te laten signeren.

• Dinsdagavond 2 april  om 20.00 uur
• Door: Martje van den Bosch
• Locatie: MFC De Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop
• Kosten: gratis voor leden, € 5,00 voor niet-leden
• Aanmelden: u hoeft zich voor deze avond niet aan te melden  
• Contactpersoon: Hans van Veen
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Commissie Mooi Boskoop 60 jaar!
Dit jaar viert de commissie Mooi Boskoop haar 60 jarig jubileum! De club mensen, die alle tuinen in 
de gemeente Boskoop in alle seizoenen keurt met als eindresultaat: Mooiste tuin van Boskoop. De 
jubileumcommissie is druk doende dit jaar een aantal leuke activiteiten in dit kader te organiseren. 
En om een tipje van de sluier op te lichten: na elk seizoen niet alleen degenen met de mooiste 
tuinen in het zonnetje te zetten, maar daarbij ook de tuinbezitters, die daar net onder zitten. En 
dat elk seizoen op een andere bijzondere locatie. Ongetwijfeld gaat u daar binnenkort meer over 
horen en natuurlijk ook over de andere activiteiten.

Ook de eindavond op vrijdag 8 november in ‘De Loods’ krijgt uiteraard een feestelijk tintje.
Dit jaar willen we ook het winterseizoen eens in onze keuringen betrekken, zodat er vier keuringen 
door het jaar heen zijn. We gaan daarbij letten op tuinen met winterbloeiers, bessen of mooie 
silhouetten en/of basten van bomen en heesters.

Ook de vorig jaar ingestelde prijs voor de meest bijzondere 
boom of heester van het jaar gaan we dit jaar weer 
uitreiken. 

Vraag Herman Schoemaker (tel. 0172-214021) of hij 
een foto wil komen maken van die mooie onbekende 
boom of struik in uw tuin en u dingt mee naar deze prijs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najaarslezing: Otters
Hans Blom is nauw betrokken bij de monitoring van de otters en zal hierover meer vertellen aan 
de hand van unieke beelden uit de Nieuwkoopse Plassen. Ook zal hij aandacht besteden aan de 
andere martersoorten die in het gebied leven. Het belooft een boeiende avond te worden over een 
van de mooiste dieren van Nederland.

• Dinsdagavond 12 november om 20.00 uur
• Door:  Hans Blom van Natuurmonumenten
• Locatie: MFC  de Plataan, Snijdelwijklaan 2 in Boskoop
• Kosten: gratis voor leden, €5,- voor niet-leden
• Aanmelden: u hoeft zich voor deze avond niet aan te melden  
• Contactpersoon Hans van Veen
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Spelregels - voor deelname aan onze activiteiten
Aanmelden
Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website www.
boskoop.groei.nl. Ga naar de pagina Agenda en selecteer de bijeenkomst waar u zich voor wilt 
aanmelden, onderaan deze pagina vindt u een link van het aanmeldformulier. U ontvangt voor de 
start van de activiteit nog een bevestiging per mail.

Annuleren
Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan kunt u zich tot de uiterlijke dag van inschrijving afmelden. 
Voor de busreis kunnen wij u alleen de kosten retourneren als uw plaats(en) door anderen worden 
opgevuld.

Betalen
De kosten van de activiteit worden bij aanvang van de activiteit contant betaald aan de 
penningmeester. Uw partner wordt aangemerkt als lid. Uitzondering: de kosten voor de busreis 
moeten overgemaakt worden op de bankrekening van onze afdeling. Pas na ontvangst van de 
bijdrage is uw deelname definitief. Het IBAN rekeningnummer is: NL67ABNA0512026173  t.n.v. 
KMTP Boskoop eo Groei & Bloei.

Aansprakelijkheid
Deelname aan door ons georganiseerde activiteiten is altijd volledig op eigen risico. De organisatie 
van Groei & Bloei, noch de partij waar de activiteit plaatsvindt, kan aansprakelijk worden gesteld 
voor enigerlei schade, door u geleden of door u veroorzaakt.

Kilometervergoedingen
Bij het carpoolen naar en van een activiteit geldt een kilometervergoeding van 25 cent per km per 
auto. Wij verzoeken u dit zelf met de chauffeur te verrekenen.

Nieuwe leden aanmelden
Cadeau voor leden die een nieuw lid aanmelden.
Geef uw kind, buur of vriend(in) een lidmaatschap cadeau voor het tijdschrift Groei & Bloei. 

Doet u dit via ons secretariaat (E: secr.groei.boskoop@gmail.com), dan ontvangt u van ons als 
dank een tegoedbon van €12,50, in te wisselen bij deelname aan één van onze activiteiten.



Schouten’s Kruiden
‘Wij zijn Evert en Sandra Schouten en wij hebben 

een kwekerij waar we onbespoten kruiden en 
vaste planten op kweken.’

Met veel liefde en plezier kweken wij 140 soorten kruiden, 26 soorten munt en 160 
soorten vaste planten. 

Voor de particuliere verkoop is de kwekerij geopend vanaf 1 maart tot en met 31 oktober. 
Van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt bij ons ook terecht voor 
rondleidingen (op afspraak), groepen tot max. 15 personen.

Schouten’s Kruiden - Rijneveld 121 - 2771 XV Boskoop - www.schoutenskruiden.nl

(Advertentie)

www.bomenzoeker.nl

Jan den Hertog - Tuinplanten Boskoop, 
één van de grootste assortimenten tuinplanten van Nederland.

(Advertentie)
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Jaarprogramma 2019
Dinsdag  22  januari Leden voor ledenavond overig
Dinsdag  19  februari Jaarvergadering en ALV overig
Donderdag  28  februari Moestuinieren workshop
Dinsdag  19 maart Het Zwarte Pad kleurt lezing
Donderdag  21  maart Moestuinieren workshop
Dinsdag   2  april De tuinen van Demen lezing
Donderdag  11  april Moestuinieren workshop
Zaterdag  13  april Ledenwerfactie Sonneveld actie
Dinsdag  16  april Paasschikking bloemschikken
Maandag  29  april Bloemenmand maken bloemschikken
Weekend  15-19  mei Gardinista beurs
Donderdag   6  juni Ken uw kweker - Kolster BV excursie
Maandag  10  juni Groen- en kunstbeurs beurs
Zaterdag  15  juni Busreis excursie
Donderdag   4  juli Ken uw kweker - André van Zoest excursie
Zaterdag  13  juli Fietstocht excursie
Donderdag   5  september Ken uw kweker - Vuyk excursie
Dinsdag  15  oktober Najaarsschikking bloemschikken
Donderdag   3  oktober Ken uw kweker - Siem Hoogeveen excursie
Vrijdag   8  november Eindavond Mooi Boskoop overig
Dinsdag  12  november Otters lezing
Maandag   9  december Masterclass kerststukken maken bloemschikken
Maandag  16  december Kerstschikking bloemschikken

Vlak voor adressering


