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Vanavond neemt Hans Kramer van kwekerij de 
Hessenhof ons mee op zoek naar schaduwplanten.
Je zou het niet zeggen, maar deze groep planten 
heeft misschien wel de grootste toekomstmoge-
lijkheden. Bijna in elke tuin ontstaan in de loop der 
jaren schaduwhoekjes waar de bestaande beplan-
ting wegkwijnt omdat de bomen of heesters die 
tien jaar geleden werden geplant te groot worden. 
Met een goede voorbereiding van de grond kan 
een hele fraaie subtiele beplanting worden aange-
legd. Het assortiment varens wordt aan de hand 
van dia’s getoond, waarbij de bijzondere soorten 
niet zullen ontbreken. 
Lees verder op onze site >

Lezing: 
Schaduwplanten en varens, planten met een enorme toekomst
Woensdagavond 12 oktober 2016 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Adres: Driestar Educatief, Burg.Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
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Hans en Miranda Kramer van Kwekerij De Hessenhof

Workshop herfstkrans maken 
Donderdag 27 oktober vanaf 19.30 uur 
Adres: Vlijtig Liesje, Bloemendaalseweg 10, 2741 LE Waddinxveen

De krans bestaat uit takken en heeft een doorsnede van ca. 30 cm. De krans wordt versierd met mate-
riaal dat indroogt zodat u deze langere tijd kunt bewaren. Bovendien kan de krans later dienstdoen als 
adventskrans. Op de hoeken van de krans kunnen bijv. kaarsen geplaatst worden.
Lees verder op onze site >

TIP Op zaterdag 10 september a.s. is het OPEN KWEKERIJDAG op kwekerij ‘De Hessenhof’ in Ede.
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Vanaf 10 uur is iedereen welkom om de planten 
neer te zetten en een kopje koffie te drinken.  
Om half 11 starten we met een rondje planten voor-
stellen.  Iedereen vertelt kort welke planten hij/zij 
bij zich heeft en welke wetenswaardigheden er te 
melden zijn over deze planten. 
Daarna mag iedereen de planten van zijn/haar 
voorkeur pakken en mee naar huis nemen. 
De ingebrachte planten die niet meegenomen zijn, 
moet ieder weer zelf mee terugnemen. 
Ook als u zelf niets te ruilen heeft, mag u gerust 
komen en wellicht neemt u toch nog wat plantjes 
mee naar huis. 

De ruilbeurs is dé manier om uw tuin met leuke, nieuwe soorten te verrijken. 
De najaarsruilbeurs is alleen voor leden. 
Lees verder op onze site >

Het is weer tijd voor herfstfairs!

In deze tijd van het jaar vinden er in het hele land 
veel fairs plaats.
Op de Facebookpagina van Groei & Bloei Gouda 
e.o. geven we regelmatig tips over fairs en andere 
evenementen die binnenkort plaats vinden. Wil je 
op de hoogte blijven? Volg ons dan!
https://www.facebook.com/GroeiBloeiGouda/

Bekijk hier het jaarprogramma 2016 afdeling Gouda e.o.
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Planten- en zadenruilbeurs
Zaterdag 29 oktober 2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Adres: Ernst Baas Hoveniers, Henegouwerweg 113, 2741 JZ Waddinxveen 
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