
 
 

Afdeling Waterweg-Noord 
 
 
Nieuwsbrief oktober 2022 
 
Bij het beter leren kennen van elkaar tijdens de bestuursvergaderingen kwam o.a. het item:  
“Van de voorzitter” of “Van de bestuurstafel” zoals we in het verleden de nieuwsbrieven 
begonnen, ter sprake. Vanaf nu zult u steeds een stukje van Jennifer in het begin van de 
nieuwsbrief vinden. 
 
 

Van de voorzitter 
 
Langzaam zijn we de herfst in gegaan en zien de natuur veranderen. Met de vele regens 
wordt het tuinieren ineens anders. De harde kleigrond is zo zacht als boter en het helpt bij 
het winterklaar maken van de tuin. Het ruikt ook anders, een heerlijke lucht vind ik het en 
word er dromerig van.  
 
Het is een lange hete zomer geweest met de terugkerende taak van het water geven. Er is 
een moment geweest dat ik de gieter met een plof neerzet op het pad en denk ‘Ik stop 
ermee’. Maar als ik even op het bankje zit, dan geniet ik van wat ik zie, de prachtig bloeiende 
rozen, de felle oranjekleur van de Italiaanse aronskelk die ook dit jaar weer een verrassing is. 
Ieder jaar ben ik het bestaan van het bijzondere plantje vergeten. Na een tijdje pak ik de 
gieter weer op en ga verder met het watergeven. 
 
Ik wens jullie een rustige herfst waarin je kan genieten van dat wat er nog bloeit en bied 
hierbij onze nieuwsbrief aan waarbij wij weer een oproep aan jullie doen om eens na te 
denken over de functie van secretaris voor onze club.  
We houden een keer per maand een gezellige vergadering bij mij thuis in Maassluis op 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Misschien is het iets voor jou. 
 
Hartelijke groet van  
Jennifer Mulder  
voorzitter Groei & Bloei Waterweg-Noord 
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Enquête 
 
Om beter in te kunnen spelen op wensen van onze leden hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken en een kleine enquête samengesteld. We hopen dat u de moeite wilt nemen 
om deze in te vullen en aan ons te retourneren. 
Dit is de link voor de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/8B6Y3QP 
 
 

Kerstworkshop zaterdag 17 december 
 
We willen graag voor de leden (en hun 
familieleden en andere geïnteresseerden) 
weer een Kerstworkshop organiseren op 
zaterdag 17 december. We hebben Rosetta 
bereid gevonden om met ons een 
feestelijke Kerstworkshop te verzorgen in 
de Notenbalk in Maassluis. Het zaaltje van 
de Maassluise Harmonie is mooi 
geschilderd en er is extra ventilatie 
aangebracht.  
 
Om een mooi kerststuk te kunnen maken zijn er mooie materialen nodig en die moeten 
redelijk vroegtijdig ingekocht worden. Het is dit keer extra nodig omdat we nu nog geen idee 
hebben hoeveel mensen zich gaan aanmelden. Daarom weten we ook nog niet of we 1 of 2 
workshops gaan houden, dus  
 

Meld u s.v.p. tijdig aan via de website: info@waterweg-noord.groei.nl 
 
De prijzen hebben we helaas moeten verhogen i.v.m. de gestegen prijzen voor energie 
(verwarming van de zaal) en dus de zaalhuur en de materialen.  
De nieuwe prijzen (dus inclusief alle materialen, koffie/thee en de bekende lekkernijen) 
worden vanaf nu: € 32,00 voor leden en € 35,00 voor niet-leden.  
Graag zelf meebrengen: mesje, snoeischaar(tje), tangetje voor bloemschikdraad. 
Voor de nieuwe leden: het adres van de Notenbalk is P.J. Troelstraweg 13, 3144 CW  
Maassluis. 
 
Na aanmelding en bevestiging via de website wordt u verzocht het bedrag uiterlijk  
7 december over te maken op de bankrekening van K.M.T.P. Maassluis/Maasland,  
IBAN: NL78ABNA 08100 205 48 met vermelding van de naam/namen van de deelnemers.  
Na overmaking is uw aanmelding definitief!! 
 
Mocht u toch op het laatst verhinderd zijn dan kunt u het pakket (laten) ophalen. En 
misschien ten overvloede: heeft u Corona of bent u snipverkouden, dan s.v.p. niet komen. 
Neem voor het vervoer een doos of kratje mee en vulmateriaal zodat uw werkstuk 
ongeschonden thuis aankomt. 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/8B6Y3QP
mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
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Het maandelijkse interview 
 

Nu met Luuts Feenstra 
Door Jennifer Mulder 
 
In verband het 150-jarig bestaan van Groei & 
Bloei willen wij aandacht schenken aan een van 
de oprichters van de afdeling Waterweg-Noord: 
Luuts Feenstra. 
 
Ik bezoek Luuts in zijn huis en wordt hartelijk 
ontvangen door hem en zijn vrouw Riet. Er is veel 
te vertellen maar er is ook veel vergeten want het 
is lang geleden.  
 
Luuts begint bij het begin … Hij was eens naar een 
tentoonstelling gegaan van ‘1950-1960 
Rotterdam Blijdorp’ waar een stand stond van 
Groei en Bloei, officieel de Koninklijke 
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.  
Hij wordt ter plekke lid van de vereniging en hun 
blad Groei & Bloei wordt zijn lijfblad.  
 
Hij ontmoet Coby van der Steen, lid van de Rotterdamse afdeling, wonend in Maasluis waar 
Luuts ook woont. Zij beoordeelt tuinen van de leden en wanneer zij zijn tuin ziet wordt het 
beoordeeld als ‘fris en netjes’ en hij verdient een prijs daarvoor. Zo krijgen zij contact, zij 
stelt voor samen een afdeling van Groei & Bloei in Maassluis te starten. Ze betrekken de 
heer Alers, hoofd van de Plantsoenendienst Maassluis en begin jaren 60 van de vorige eeuw 
is de oprichting een feit.  
Luuts wordt penningmeester, Coby van der Steen secretaris en de heer Alers voorzitter. 
 
Iedere maand is er een ledenbijeenkomst in het gebouw van Volkstuinen vereniging de 
Vluchtheuvel en later in de Tweemaster. Het leden aantal is dan ongeveer tachtig mensen. 
De maandelijkse bijeenkomsten zijn levendig en worden goed bezocht. Er worden lootjes 
verkocht voor de verloting van plantjes van Boers. Er wordt veel gepraat en uitgewisseld 
en … koffiegedronken. Iedere maand slingert Luuts op zijn fiets door Maasland en Maassluis 
en bezorgt persoonlijk de uitnodiging voor de clubavond. 
 
Ze maken een gezamenlijke busreis naar de Koninklijke Tuinen Laken in België en de 
Botanische Tuin van Gent, er zijn de jaarlijkse tuinkeuringen in de wijk, er worden prijzen 
uitgereikt. Er bestaat dan nog geen tuinentocht. Het bestuur loopt door de wijken en kiest 
tuinen uit die voldoen aan de criteria en hopen dat de eigenaren lid willen worden van de 
vereniging. Er worden jaarlijks kerststukjes gemaakt en Palmpasen takken met medewerking 
van de heer Alers, die voordoet hoe het moet. Het is een echt clubgebeuren. 
Er zijn meerdere bedrijven lid van de vereniging en er zijn goede contacten met de afdeling 
Vlaardingen waar een toenmalige wethouder de motor in het bestuur was.  
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Pas vele jaren later vindt er een samengaan van de verschillende afdelingen plaats en wordt 
het zoals het nu is Maassluis, Maasland, Vlaardingen en Schiedam: Waterweg-Noord. 
 
Luuts heeft ervaren dat door de jaren heen de specialistische inslag van de vereniging 
overgaat naar een meer algemenere en voor een groter publiek wordt. Hij zet vraagtekens 
bij de diepgang van de artikelen in het blad.  
 
Ik bedank hem voor ons gesprek en maak nog een foto van hem in zijn tuin waar hij met veel 
liefde en met grote kennis over pelargoniums zelfs internationale bekendheid heeft 
gekregen.  
 
 

Bomenwandeling met ecoloog Paul Moerman 
in Maassluis: Vier de natuur 

 
Op zondag 4 september heb ik de tweede Groene route van Maassluis meegewandeld met 
ecoloog Paul Moerman. Deze tweede bomenwandeling voert langs de mooiste bomen in de 
buurt van de Weverskade, het Beethovenpark en het Lepelaarsplantsoen. Deelname is gratis 
en we verzamelen op het Andreasplein en wandelen vandaar uit de route.  

 
De wandeling duurt 2,5 uur en bij elke 
boom is een verhaal te vertellen en 
kunnen vragen worden gesteld. Paul 
Moerman vertelt met plezier over de 
groeiwijze van de bomen, het 
belangrijke plantproces, het verplaatsen 
van monumentale bomen dat kennis en 
precisie vergt en wat nu zo bijzonder is 
aan deze en andere bomen. Maassluis 
herbergt bijzondere bomen en het was 
fijn dat onze aandacht daarop gevestigd 

werd en op het belang van bomen in de stad.  
 
We zijn met een kleine groep belangstellenden en af toe hebben we een kort gesprekje met 
elkaar. Het geheel was gezellig en leerzaam en het weer was fantastisch, net voor het 
donker werd is de wandeling afgelopen en komen we uit bij ons beginpunt.  
 
Misschien is het ook een mooi idee om met leden van Groei & Bloei een bomen wandeling 
te maken, laat het ons weten als je belangstelling hebt dan maken we een afspraak met Paul 
Moerman. info@waterweg-noord.nl 
 
Jennifer Mulder 
 
  

mailto:info@waterweg-noord.nl
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Terugblik op het bezoek aan Trompenburg op  
24 september door penningmeester Els Pruijsers 

 
Bij de ingang word je hartelijk verwelkomd. Je krijgt een plattegrond en uitleg waar de 
kramen staan en je volgt de routeaanduiding. 
Er hangt een gezellige sfeer en de kramen staan ruim verspreid over en langs de paden. 
 
Het aanbod is divers: 

- Kraam met heideplanten in verschillende kleuren 

- Tuingereedschap (bij aanschaf krijg je een goed 

advies voor onderhoud) 

- Héél véél variëteit aan bollen 

- Diverse soorten rozenstruiken 

- Brocante voorwerpen 

- Kleding in vooral mooie herfsttinten 

- Sieraden en beeldjes 

- En nog véél meer ……………. 

Via een houten bruggetje geflankeerd met strobalen kom 
je op de schapenweide. Hier staan diverse kramen waarbij 
er goed voor de inwendige mens gezorgd wordt en je 
plaats kan nemen op één van de gezellige terrassen.  

 
Verderop zie ik een mandenmaker die van 
wilgentenen diverse soorten manden heeft 
gemaakt. Deze worden te koop aangeboden.  
Er is een kraam waar je van alles kan kopen om 
zelf herfststukjes te maken.  
De slingers met de kleine komkommertjes die 
aan de kraam hangen trekken mijn aandacht. 
En ik zag nog iets bijzonders de eetbare 
giraffekomkommer!!! (foto links) 
 

 
Ik vervolg de route en mijn oog wordt ge- 
trokken naar een open VW-busje met daarin 
diverse soorten varens. En vraag of ik een foto 
mag maken en kom in gesprek met de 
eigenaar van het bedrijf. Vol enthousiasme 
vertelt hij over de mooie en speciale varens 
die al meer dan 30 jaar worden gekweekt.  
 
De Herfstfair was het bezoek meer dan 
waard!! Volgend jaar weer, gaat u dan mee?  
 
Els Pruijsers 
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Terugblik op de Oogstdag bij Stadslandbouw  
Van Ruytenburch op 24 september 2022 

 
De dag begon winderig en nat….. Ja, wat doen we, zouden er wel bezoekers komen, gaan we 
wel of niet met de plantjes op stap, tenslotte is dat best een heel gedoe. Een paar dagen 

ervoor was Jojanneke, de webmaster, al planten komen 
ophalen want ik heb wel een zgn. “Oma bijna busje” 
volgens de kleinkinderen, maar grote planten kan je niet 
stapelen in tegenstelling tot de kleine (plug)plantjes die we 
in het voorjaar hebben. 
 
Toch maar gegaan, de geleende klaptafels van Museum De 
Schilpen neergezet, banners van Groei & Bloei eromheen 
en de zaak ingericht. Gelukkig brak aan het eind van de 
ochtend het zonnetje een beetje door en kwamen heel 
voorzichtig bezoekers naar de Stadslandbouw. Er waren 
nog diverse bloeiende planten om de aandacht te trekken 
en ja, die waren natuurlijk het eerst verkocht. Hier in huis is 
altijd het credo: “er moet een bloemetje in zitten anders 
verkoopt het niet”.  
 

De verkoop is wel belangrijk, anders 
kunnen we niet aan het eind van het 
jaar een leuk bedrag overmaken aan 
het goede doel Hulphond 
Nederland. Het ziet er trouwens 
naar uit dat we dit jaar weer een 
hoger bedrag kunnen overmaken, 
maar dat hoort u ergens eind 
november. Het tweede goede doel is 
natuurlijk de voorlichting over 
bloemen en planten en onze 
gezellige Groei & Bloei afdeling, 
maar ook milieu en klimaat worden 
niet vergeten. 
 
Kortom, aan het eind van de dag heb je er een goed gevoel over, maar het is dan ook wel 
heerlijk uitrusten….  
 
Thérèse 
 
 
Hierbij een voorzichtige oproep voor verjonging/versterking van de ondersteuningsgroep. 
Zijn er misschien wat jongere leden die ingeschakeld kunnen/willen worden om te helpen 
met inladen/opbouwen/afbreken? Het mag gerust één van de onderdelen zijn.  
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Het vergeten plantseizoen 

 
https://vergetenplantseizoen.nl/ 
 

 
 
Het is een truc uit de oude doos, maar het is wel een hele goede truc: vaste planten plant je 
in begin van de herfst. We zijn het een beetje verleerd, alle tuincentra verkopen het hele 
jaar door bloeiende planten die tegen je roepen: kijk mij eens mooi zijn, neem mij mee naar 
jouw tuin…… En als antwoord koop je natuurlijk zo’n prachtige plant. Vervolgens moet je er 
de hele zomer achteraan lopen met een gieter, want de zomers zijn nogal eens droog 
tegenwoordig.  
 
Het is handiger om in oktober en november te planten want dan is er nog de zogenoemde 
bodemwarmte. De planten kunnen dan prima uit de benauwde ruimte van de pot de 
tuingrond in groeien en verdampen nauwelijks water. Ze hoeven ook alleen met het planten 
gegoten te worden. Ze zijn geworteld voordat er misschien toch nog een wintervorstje 
overheen komt.  
 
Als u nog vaste planten kunt gebruiken voor uw tuin, er zijn nog diverse soorten in de 
verkoop voor het Goede Doel. Ik noem er een paar: Lysimachia ephemerum (grijsgroen blad 
en witte pluimen, niet woekerend), jonge Helleborusplanten (donkere ouders), Echinacea, 
Salvia merleau wit, Phygelius vanille (jonge stekken), jonge Sarcococca plantjes, Laurus 
nobilis (de eetbare laurier), Diamantgras (Calamagrostis brachytricha), kleinbladige 
Persicaria’s, Persicaria Red Dragon, Briza media, Eupatoria ligustrinum (struikje), Dianthus 
deltoides (steenanjertjes), Stachys monieri (Betonie), Salvia officinalis purper.  
Geef even een seintje via de mail dan kunnen we wat afspreken. pzwaard@caiway.nl 
 
 

Bestel de Groei & Bloei agenda 2023 

Voor degenen die met een papieren agenda of gezinsagenda werken is deze agenda van 
Groei & Bloei misschien een aanrader. Het is echt een hele mooie agenda, vol foto’s van 
lezers. 

https://vergetenplantseizoen.nl/
mailto:pzwaard@caiway.nl
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Noteer al je afspraken in de nieuwe agenda van Groei & Bloei! Met prachtige foto’s van 
lezers en elke week een tuintip of weetje. Vul het formulier in op de landelijke website: 
www.groei.nl en ontvang de Groei & Bloei agenda 2023 voor € 10,95 met gratis verzending 
t.w.v. € 4,20! Deze aanbieding geldt alleen voor Nederland en België.  
Betaling geschiedt via Ideal. 

• Handig weekoverzicht 
• Veel ruimte voor eigen notities en afspraken 
• Elke week een tuintip 
• Prachtige foto’s 
• Metalen ringband 
• 24 x 17 centimeter 
• 124 pagina's 
• Winkelprijs € 14,95 

 
 

Zuid-Hollands Landschap 

Sinds 1934 zet het Zuid-Hollands Landschap zich in voor de natuur in de drukste provincie 
van Nederland. Zij zijn een stichting van en voor natuurliefhebbers. Een club van 
samenwerkende boswachters, donateurs, vrijwilligers, dagjesmensen, biologen, partners en 
betrokken inwoners. Samen omarmen zij het groen in onze provincie.  

Ik heb een gesprek met Pieternel van Braam die vol liefde vertelt over de natuurorganisatie, 
hoe belangrijk het is voor de weidevogels, bloemen en kruiden die de natuur in overvloed 
herbergt maar daar wel grasland voor nodig heeft. Zij hebben al een groot gebied in beheer 
maar streven naar uitbreiding in Zuid-Holland van 6% naar 10% groen. 

http://www.groei.nl/
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Belangrijk voor de natuurclub zijn de 
leden en daar vraagt ze ook aandacht 
voor en ik heb gehoord dat al vele 
Groei&Bloeiers er lid van zijn maar 
breng het toch onder de aandacht, hoe 
meer leden hoe meer er mogelijk is. 
Het lidmaatschap kost  
€ 25,-- per jaar en daar krijg je een 
tijdschrift en informatie voor terug. 
Onze steun is belangrijk. 
Zij zijn bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.  
Tel.: 010 272 22 22. 
www.zuidhollandslandschap.nl 
info@zhl.nl 
Jennifer Mulder 

 
Dat was het weer voor deze keer.  
 

o Vergeet niet tijdig aan te melden voor de kerstworkshop 

o Vult u s.v.p. de enquête voor ons in en als het u niet lukt, meld het even dan noteren 

wij uw antwoorden.  

o Laat horen of u nog planten wilt komen kopen 

o Meld u zelf aan als secretaris of weet u misschien iemand die daar helemaal geknipt 

voor is….. 

o Meld u als lid van de ondersteuningscommissie voor hand- en spandiensten 

o Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, laat het ons weten:  

info@waterweg-noord.groei.nl 

 
Hartelijke groet mede namens Jennifer en Els, 
Thérèse 
20221020 

http://www.zuidhollandslandschap.nl/
mailto:info@zhl.nl
mailto:info@waterweg-noord.groei.nl

