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Op de Kwekerij van Marco van Noort worden  verschillende plantsoorten veredeld. 

Geraniums  nemen een belangrijke plaats in maar ook van  
Coreopsis en Echinacea’s  worden steeds nieuwe soorten  
gekweekt. De namen van  de nieuwe soorten worden door 
Marco zelf bedacht. 

In het juni 2015 nummer van Groei&Bloei kunt u een goede  
indruk krijgen van het werk dat op deze kwekerij verricht wordt.

Lees verder op onze site >
Aanmelden tot en met 5 juli >

Excursie naar kwekerij Marco van Noort in Warmond
Donderdagavond 14 juli 2016 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Adres: vertrek vanaf parkeerterrein Heuvellaan 1 (Groenhovenpark) in Gouda
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Excursie naar Tuin ‘t Akkerhuis in Montfoort
Zaterdag 20 augustus 2016 van 09.30 uur tot 12.00 uur
Adres: vertrek vanaf parkeerterrein Heuvellaan 1 (Groenhovenpark) in Gouda

Tuin ’t Akkerhuis is een landschappelijke, romantische tuin  
gelegen aan de IJssel.  

Toon en Lidy Middendorp wonen hier sinds 1986 en hebben 
een tuin gecreëerd met ronde vormen, mooie doorkijkjes 
en verrassende elementen. De tuin moest er zoveel mogelijk 
natuurlijk uitzien, zodat het er heerlijk toeven is.

Lees verder op onze site >
Aanmelden tot en met 12 augustus >
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Plantarium in Hazerswoude-Dorp
Zaterdag 27 augustus 2016 van 09.00 uur tot 16.00 uur

Met 17.000 bezoekers en 300 deelnemers is Plantarium de grootste 
kwekerijvakbeurs in Nederland.  
Deze beurs is gratis toegankelijk op vertoon van je Groei & Bloei pas 
op 27 augustus tussen 9 en 16 uur.

Deze gelegenheid wordt altijd druk bezocht door leden van Groei 
& Bloei. Immers, een bezoek biedt volop kansen om iets moois aan 
te schaffen want vanaf het middaguur bieden veel standhouders 
hun waren doorgaans tegen aantrekkelijke bedragen te koop aan. 
Komen dus!
Lees verder op onze site >

Volg ons op Facebook!

Blijf op de hoogte van actuele tuinevenementen. Ga naar onze Facebook pagina en klik op 
Vind ik leuk.  De 100e volger krijgt bovendien van ons een mooi boeket bloemen!!
Ga naar de Facebook pagina van Groei&Bloei Gouda e.o. 

Gratis jaarkaart Appeltern al aangevraagd?
GROEI & BLOEI TRAKTEERT OP TUINBEZOEK!

Een bezoek aan De Tuinen van Appeltern is des te aantrekkelijker 
omdat je als lid van Groei & Bloei een gratis jaarkaart kunt aan-
vragen ter waarde van € 25,-. Ga je liever samen met je partner 
of tuinvriend(in), dan kun je daarbij meteen (eenmalig) een gratis 
invitatiekaart aanvragen. Vul je gegevens in via de website Groei.
nl. 
http://www.groei.nl/artikel/jaarkaartappeltern

Bekijk hier het jaarprogramma 2016 afdeling Gouda e.o.
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