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Dit jaar blijven we niet alleen in Nederland, maar nemen we ook een kijkje bij een aantal tuinen net 
over de grens bij Nijmegen. We starten in Molenhoek bij de Jardin de Louise. De volgende tuin is d’Alde 
Coninckshof in Weurt.  In het Kleverland bezoeken we Garten Lucenz-Bender. Hierna gaan we naar 
Garten Imig-Gerold. De volgende ochtend gaan we naar garten Atelier Peters en naar Kwekerij Marcel 
de Wagt in Ven-Zenderheide, de Boergondische Tuijn en naar Rozannie’s Hof in Mariaheide. 
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 
Lees verder op onze site

De tuin van Saskia en Leo v.d. Berg ligt aan de Lek in Streefkerk. Het is een 
heel diepe tuin met verschillende tuinkamers. Bij binnenkomst vallen de 
schitterende borders met slingerende paadjes direct op. Echter de Japanse 
tuin, de vogel/vlindertuin (dit jaar nieuw), de boomgaard met onder meer 
oude pruimenbomen en de tuin aan de Lek zijn ook zeker de moeite waard 
om uitgebreid te bekijken.
Lees verder op onze site
Aanmelden tot uiterlijk 31 juli 2017

2-daagse excursie: Tuinbezoek omgeving Nijmegen
Vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli 2017 
Vertrekadres: parkeerterrein Heuvellaan (achter bowlingcentrum Gouda)

Excursie naar De Lektuin in Streefkerk
Zaterdag 5 augustus 2017 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Vertrekadres: parkeerterrein Heuvellaan (achter bowlingcentrum Gouda)
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Met 17.000 bezoekers en 300 deelnemers is Plantarium de grootste kwekerijvakbeurs in Nederland. 
Op zaterdag 26 augustus is deze beurs op vertoon van je Groei & Bloei pas gratis toegankelijk tussen 9 
en 16 uur.  Deze gelegenheid wordt dan ook 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!

Plantarium Boskoop
Zaterdag 26 augustus 2017  
van 09.00 uur tot 16.00 uur

Adres: Plantariumgebouw Int. Trade Centre, Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp/Boskoop

Zaai- en stekgroep Groei & Bloei Gouda e.o.
De zaai- en stekgroep is ontstaan na de cursus zaaien en stekken, die 
Thérèse Lancor in maart 1998 voor de afdeling Gouda heeft gehouden. 
Doel is om ervaringen uit te wisselen over het zaaien, stekken en andere 
manieren om planten te vermeerderen.
In februari wordt overlegd wie wat wil gaan zaaien/stekken/vermeerderen. 
In mei worden de verspeende zaailingen (en op een andere manier 
vermeerderde planten), verdeeld. In september komt de groep weer bijeen 
om te vertellen hoe ieders resultaten gedurende de zomer geweest zijn.
Ook worden er cursussen/workshops georganiseerd over vermeerderings-
technieken. Daarnaast bezoekt de groep elkaars tuinen en wisselt ook op die 
manier tips uit. De groep bestaat momenteel uit 17 dames en 1 heer. Dit jaar 

heeft (een deel van) de groep in het voorjaar de Botanische Tuin Utrecht bezocht voor het evenement 
‘Een tuin vol leven!’. Op 10 juli staat een uitstapje gepland naar het Westland waarbij een privétuin, de 
salviakwekerij Sunsister (uit Groei&Bloei mei 2017) en De Pluktuin in Naaldwijk worden bezocht.

De groep is benaderd door de tuinbaas van de Overtuin van Haastrecht. Deze 
tuin ligt tegenover het Museum Bisdom van Vliet en heeft oorspronkelijk in een 
deel van de tuin mozaïekperken gehad. Een deel van de zaai-en stekgroep is een 
samenwerking aangegaan met de Overtuin om in de toekomst enige perken weer 
in de tuin terug te brengen. 

Heeft u belangstelling voor deze groep of wilt u uw medewerking verlenen aan de 
Overtuin, mail dan naar info@gouda.groei.nl.
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