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Wij geven een interactieve inhoud aan deze avond en wij hebben u 
daar allemaal bij nodig. Wilt u die avond een tijdschrift meenemen 
dat over tuinen of woninginrichting gaat of een Allerhande van AH.  
(Het hoeven geen recente nummers te zijn). Wilt u uw naam op de 
voorkant van dat blad schrijven en een blauwe of zwarte balpen 
meenemen. Er vallen die avond leuke prijzen te winnen. Helaas zijn 
dit alle tipjes die we van deze sluier kunnen oplichten.
Lees verder op onze site

Het veenweidelandschap in het westen van 
Nederland kent een rijke geschiedenis. In het 
eerste deel van de lezing gaat Hans Blom, 
natuurgids IVN Nieuwkoop, in op het ontstaan 
van het landschap vanaf de laatste ijstijd tot 
vandaag. Wat is de relatie tussen het ontstaan 
van het landschap en de ontwikkeling van 
steden zoals Gouda?

In het tweede deel van de lezing neemt Hans 
Blom u aan de hand van prachtige beelden 
mee over het wandelpad in Lusthof De 
Haeck in de buurt van Woerdense Verlaat. 
Alle seizoenen komen voorbij met een grote 
verscheidenheid aan inheemse planten en 
dieren. 
Lees verder op onze site

Nieuwjaarsreceptie 2017
Woensdagavond 11 januari 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Adres: Gebouw De Ark, Kerkestuk 1, Reeuwijk

Lezing: Het ontstaan van het veenweidelandschap
Dinsdagavond 14 februari 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Adres: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
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Groendecoraties: Paasworkshop
Donderdag 30 maart 2017
Adres: Vlijtig Liesje, Bloemendaalseweg 10, 2741 LE Waddinxveen

Onder leiding van Margo Looijenstein van Vlijtig Liesje maak je een 
Paasbloemstuk.
De workshop duurt ca. 2 ½ uur. 
Lees verder op onze site

Jaarvergadering | Lezing: De jaarcyclus in de moestuin
Woensdagavond 22 maart 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Adres: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

De lezing begint met diverse beelden over enkele moestuinen in binnen- en 
buitenland en initiatieven met buurttuinen van de afgelopen twee jaren in Boskoop, 
Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Gouda en de tuin waarin Wout Wegerif actief is 
met vijf andere enthousiaste moestuiniers, de collectieve volkstuin “De Vroegeling”. 
Vervolgens neemt Wout ons mee door het seizoen van zaaien, verzorgen en 
oogsten en is er aandacht voor zelf compost maken.
Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.  
De aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Aanvang lezing is om circa 20.00 uur.
Lees verder op onze site

Excursie: Sneeuwklokjes in de Palmentuin
Vrijdag 24 februari 2017 van 09.15 uur tot 12.30 uur
Adres: vertrek vanaf Heuvellaan (Groenhovenpark) Gouda

Hoewel de naam van de tuin waar we vanmorgen op bezoek gaan anders doet vermoeden – de 
Palmentuin – gaan we toch voor de sneeuwklokjes. De heer van de Weerd heeft de laatste jaren heel 
wat verschillende soorten sneeuwklokjes verzameld en wil zijn kennis graag met ons delen. Ook is hij 
een verzamelaar van helleborussen. Op verzoek van de heer van de Weerd vindt dit bezoek op vrijdag 
plaats, zodat hij ons alle aandacht kan geven. 
Lees verder op onze site
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