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De Tulperij is van origine een bloemenkas te midden van de 
bollenvelden. Anja Jansze zal ons een film tonen over het 
teeltproces van de bloembollen en de prachtige bollenvelden, 
terwijl we ook in de gelegenheid gesteld worden foto’s te 
maken tussen de bollen op het land. 
In de periode dat wij dit bezoek brengen, zullen tulpen geplukt 
worden op het land, die dan echter nog wel in knop zijn, maar 
de narcissen zullen volop in bloei staan. 
Lees verder op onze site
Aanmelden is mogelijk tot 31 maart 2018

Welke bomen zijn de toppers in het voorjaar? Welke Japanse kersen doen je hart sneller kloppen? 
Cor van Gelderen van kwekerij PlantenTuin Esveld in Boskoop neemt u mee in een voorjaarsgevoel zo 
mooi, dat het u zeker gaat inspireren om zelf ook zo’n bloesemboom in de tuin te planten. 
Wordt de wereld toch weer een stukje mooier. Verbeter de wereld en begin in je eigen tuin!

Excursie De Tulperij in Voorhout
Zaterdag 7 april 2018 van 08.45 tot 12.00 uur
Adres: vertrek vanaf Groenhovenpark, Heuvellaan Gouda

Twee korte lezingen door Cor van Gelderen: 
‘Voorjaarsbloesem’ en ‘Planten met een imagoprobleem’ 
Dinsdag 17 april 2018 van 19.30 tot 22.00 uur
Adres: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
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Sommige planten hebben een imagoprobleem. 
Vaak wordt dit veroorzaakt door een hinderlijke eigenschap die 
de bekendste vertegenwoordiger uit dat plantengeslacht heeft. 

In de lezing komen een aantal van dit soort planten voorbij. 
Van de stekelige hulst, de ruiende berk, de treurige 
rhododendron en nog veel meer planten zien we de vrolijk 
stemmende broertjes en zusjes. 
Lees verder op onze site
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Onder leiding van Margo Looijenstein van Tuinderij Vlijtig Liesje gaan 
we een hanging basket maken.             
De keuze van de planten zorgt ervoor dat de basket tot ver in het 
najaar een bloemenzee is. Het resultaat zal een kleurrijk geheel zijn, het 
kleurenpalet kunt u naar eigen smaak samenstellen.                                                         
Lees verder op onze site over workshop 8 mei
Lees verder op onze site over workshop 24 mei

Aanmelden workshops 8 en 24 mei 2018

Workshop Hanging Basket
Dinsdag 8 mei en donderdag 24 mei 2018 van 19.30 tot 21.30 uur
Adres: Tuinderij Vlijtig Liesje,  Bloemendaalseweg 10, 2741 LE Waddinxveen
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Ruilbeurs Planten en Zaden
Zaterdag 21 april 2018 van 10.00 tot 11.30 uur
Adres: Ernst Baas Tuininrichting, Henegouwerweg 113, 2741JZ Waddinxveen

Goudse Hofstedendagen, Gouda
Zondag 27 mei 2018
Adres: Infocentrum Heempad, Ridder van Catsweg Gouda
Dit jaar staan wij met onze stand bij het Infocentrum aan het Heempad 
samen met de IVN en de KNNV. Onze stand verzorgt de verkoop van 
planten en deelt foldermateriaal uit.
Lees verder op onze site

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 
voorstellen. 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.
Lees verder op onze site
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Van Woudenberg Tuinplanten BV is een familiebedrijf met inmiddels 
4 productielocaties in Zevenhuizen en Portugal. Er wordt een breed 
scala aan vaste tuinplanten gekweekt. Liesbeth van Woudenberg zal 
ons over het ontstaan van het bedrijf vertellen en hoe het zo groot 
gegroeid is. Op het moment dat wij Van Woudenberg bezoeken 
is er volop bedrijvigheid en wij kunnen dan ook met eigen ogen 
aanschouwen hoe hier alles te werk gaat. 
Lees verder op onze site
Aanmelden is mogelijk tot 26 mei 2018

Open Tuinendag 
Zaterdag 16 juni 2018 van 11.00 tot 15.00 uur
Adres: diverse adressen in wijk Bloemendaal Gouda

De afdeling Gouda houdt op zaterdag 16 juni de Open Tuinendag 
in de wijk Bloemendaal. Deze dag vindt plaats in het kader van de 
Nationale Tuinweek, die plaatsvindt van 9 t/m 17 juni. De Nationale 
Tuinweek is een evenement van de vereniging Groei & Bloei.  
Het thema dit jaar is Moestuinieren, Eten uit eigen tuin! 
Lees verder op onze site
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Excursie Van Woudenberg Tuinplanten
Zaterdag 2 juni 2018 van 09.30 tot 10.30 uur
Adres: Knibbelweg 56, 2761 JE Zevenhuizen

Actie Tegel eruit, Plant erin
Zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 tot 15.00 uur
Adres: Intratuin, Bredeweg, Zevenhuizen

Bij de Intratuin is een kraam ingericht van Groei & Bloei. 
Als u een tegel inlevert, ontvangt u daar een leuke plant 
(beschikbaar gesteld door Intratuin) voor terug!
Lees verder op onze site
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