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Nieuwsbrief Groei & Bloei Waterweg-Noord  

september 2022 

Beste mensen,  

Helaas heeft de nieuwe secretaris van onze afdeling, Els Muller, te kennen gegeven niet 
verder te willen als secretaris. Dat is jammer, maar we moeten haar wens eerbiedigen. 
Dus…. opnieuw een oproep in de nieuwsbrief: 
 

Wie maakt ons bestuur weer voltallig en neemt de functie van secretaris op zich? 
 
Het is geen functie die uren per week kost, het is meedenken met het samenstellen en 
uitvoeren van het jaarprogramma, het notuleren van de vergaderingen, het 
lezen/doorsturen/beantwoorden van mailberichten, het contact met het hoofdbestuur en 
het rayon en dat soort zaken.  
Jennifer Mulder, onze voorzitter, is graag bereid het een en ander nader toe te lichten, mail 
naar: mulderjennifer3@gmail.com 
 
We hebben in de afgelopen maanden een aantal malen bij elkaar gezeten en gebrainstormd 

over wat we zouden willen/kunnen gaan organiseren. Met de eerste activiteiten heeft u al 

kennis kunnen maken. Het bezoek aan de Weleda tuin was de eerste activiteit en het bezoek 

aan de Liefhebbersmarkt bij de Botanische Tuin Utrecht was de tweede. Van het bezoek aan 

de Weleda tuin heeft u in de vorige nieuwsbrief de terugblik kunnen lezen, van het bezoek 

aan Utrecht staat hieronder de terugblik. Het waren volgens ons hele geslaagde bezoeken en 

voor herhaling vatbaar. 

 

Mocht u zelf leuke ideeën hebben voor presentaties, bezoekjes aan tuinen, workshops en 

misschien wel een tuinreis in 2023…. Laat het ons s.v.p. weten dan kunnen wij kijken of het 

in ons programma past. Graag mailen aan info@waterweg-noord.groei.nl 

Jennifer Mulder heeft het plan opgevat om, in het kader van het 150-jarig bestaan van Groei 

& Bloei, oud(e) bestuursleden te interviewen. In de komende nieuwsbrieven kunt u elke 

maand een interview lezen. 

Het eerste interview is met wnd. secretaris Thérèse Zwaard 
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Interview met Thérèse Zwaard in verband met het ontvangen van een lintje van de koning 

voor haar jarenlange belangeloze toewijding en inzet uitgereikt door de burgemeester van 

Midden-Delfland 

 

Het is heerlijk weer en we zitten verborgen op een schaduwrijke plek 

in haar prachtige tuin. ‘Hoe heb jij je lintje gekregen en door welke 

instelling is het aangevraagd’ is mijn eerste vraag aan haar. 

Dat de aanvraag is gedaan door twee organisaties is haar verrassend 

antwoord, door de Historische werkgroep en door de 

plaatsvervangend voorzitter van museum De Schilpen.  

Wat betekent het voor je dat je nu geridderd bent en lid van de 

orde, hoe voelt dat nu: ‘Het voelt leuker dan ik gedacht had, ik voel 

me gewaardeerd door de gemeenschap en bij speciale dagen mag ik 

het lintje dragen, wel onder de voorwaarde dat het op nette kleding gebeurt. Ik heb een 

doos erbij gekregen met een ‘draagprotocol’. 

De uitreiking is een mooie dag geweest in de Oude Kerk van Maasland het was een groots 

gebeuren. Veertien mensen werden geridderd en ik wist er niets van. In de ochtend kwamen 

mijn kinderen en kleinkinderen me ophalen en ik liep in mijn tuinbroek maar werd naar 

boven gestuurd om wat netjes aan te trekken, maar alles wat ik uit de kast haalde was niet 

netjes genoeg. En ik was me niet bewust van de dag van de lintjesregen maar begreep wel 

dat er iets bijzonder aan de hand was en toen we geschikte kleding hadden gevonden was ik 

klaar voor de verrassing die groter werd omdat we door de voordeur naar buiten gingen en 

niet via de achterzijde naar de auto, er kwam toch een lichte spanning over me heen. Ohh 

nu weet ik wat er gaat gebeuren. 

Ze worden ontvangen door burgemeester Arnout Roodenburg en hij heeft voor alle veertien 

een leuk verhaaltje, de ceremonie wordt beklonken met de welbekende likeur, oranjebitter. 

Ik vraag Thérèse of haar leven veranderd is: ‘Mijn leven is er niet door veranderd ik ben nog 

steeds gemotiveerd’. 

‘Wat doe je zo allemaal’ is mijn volgende vraag. ‘De kennis die er is op het gebied van de 

planten en de natuur delen door het organiseren van lezingen, excursies, publicaties en 

deelnemen aan het bestuur’. Haar stukjes verschijnen regelmatig in de nieuwsbrief. 

Wat mij opvalt is dat je zoveel weet en veel mensen kent, moeiteloos je alles herinnert, je 

bent een vrouw met passie en als nieuw bestuurslid ben ik onder de indruk en blij met je 

kennis over de vereniging en wat die kan betekenen voor zijn leden. 

Het goede doel van Waterweg-Noord is Stichting Hulphond daarvoor krijgt zij ook potgrond 

van Bas van Buuren en plugplantjes via Lentiz, waarmee zij plantjes kweekt en oppot voor de 

verkoop voor ondersteuning van de Stichting Hulphond.  

Haar passie deelt ze met haar man en met de leden van de vereniging. 

Een feit is dat zij ondanks haar moeilijke rug enthousiast is gebleven en zich blijft inzetten 

voor de vereniging en haar planten.  
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‘Je bent je eigen therapeut wanneer je werkt in je tuin en niet alleen in je eentje maar ook 

met anderen’. 

Door Jennifer Mulder, voorzitter Groei en Bloei afdeling Waterweg-Noord. 

 

Terugblik op het bezoek aan de Liefhebbersmarkt bij de Botanische Tuin Utrecht op  

3 september 2022 

Degenen die niet meegegaan zijn naar de 

Botanische Tuin hebben wat gemist. Het 

was een prachtige dag, eigenlijk ietsje te 

warm voor het mooi, maar wat hebben we 

genoten. We zijn met z’n vijven naar 

Utrecht gereden en hebben zoveel planten 

gezien die we allemaal niet kenden, echt 

ongelofelijk.  

Op alle niet beplante delen van de tuin 

stonden kraampjes met erop, eronder en 

erachter alle mogelijke soorten planten. Ik 

(Thérèse) denk dat ik aardig wat planten ken, soms niet altijd met exacte naam en toenaam, 

maar hier heb ik meer planten gezien die ik niet ken dan die ik wel ken. Echt ongelofelijk wat 

een soorten. Kwekers uit alle windstreken: Zweden, Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk, 

UK en heel veel uit Nederland. De Zweedse kwekers hadden volgens mij ook hun 

familieleden en kennissen meegebracht want ik heb ook een Zweedse bus gezien.  

Ook veel bollenkwekers (zelfs een kraam van de “Bloemoloog” met alleen biologisch 

geteelde bollen) waren present en naar mijn idee ook alle “groenverenigingen” zoals de 

rotsplantenvereniging, kuipplantenvereniging e.d. We hebben zelfs een “planteninfluencer” 

gespot en natuurlijk onze collega’s van Groei & Bloei Utrecht. Zij beheerden de 

plantencrèche zodat er niet de hele dag met alle aankopen rondgesjouwd hoefde te worden. 

Sommige mensen liepen zelfs met wat wij altijd een “strandkar” noemen, en dan zonder 

kleine kinderen, maar helemaal volgestouwd met prachtige planten. Kinderen hebben we 

trouwens nauwelijks gezien, jammer. 

We hebben onze ogen uitgekeken, we hadden nog wel de vlinderkas en orchideeënkas 

willen bekijken en een rondje door de tuin willen maken, maar dat hebben we uitgesteld tot 

een volgend bezoek. Moe van alle indrukken en het slenteren langs de kramen zijn we 

richting 15 uur weer huiswaarts gereden.  

Als je van speciale planten houdt dan moet je echt de website van de Botanische Tuin 

Utrecht in de gaten houden zodat je vroegtijdig de datum kan vrijhouden. Voor het 

Vlinderfestival kunt u nog tot 1 december terecht.  

De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht horen trouwens volgens de ANWB bij de mooiste 

11 botanische tuinen van Nederland.  

Het is maar dat u het weet….. 
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Wat er op het programma staat voor de komende maanden: 

 

24 en 25 september is er bij Arboretum Trompenburg in 

Rotterdam een herfstfair. Een aantal bestuursleden gaat op 

24 september.  

Met Rotterdampas en Museumjaarkaart heeft u gratis 

toegang, entreeprijs zonder korting: € 10,75 p.p.  

In het weekend kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein 

bij het Arboretum en bij het terrein van Excelsior. Kijk ook 

op: www.trompenburg.nl 

 

 

Eveneens op 24 september is bij Stadslandbouw  

van Ruytenburch in Vlaardingen een oogstmarkt  

 

De voorgaande oogstmarkten waren gezellige dagen en dus 

wordt door de kerngroep geprobeerd de oogstmarkt tot een 

jaarlijks evenement te maken.  

Jojanneke en ik (Thérèse) zullen er ook aanwezig zijn met de 

vaste planten voor de verkoop voor het Goede Doel: 

Hulphond Nederland.  

Er is door het droge en hete weer een stagnatie in de 

verkoop opgetreden (net als bij alle andere kwekers) en er 

zijn nog veel planten te verkopen. Er is al een aardig bedrag 

opgehaald met de verkoop, maar we zouden weer een 

nieuw recordbedrag willen overmaken aan ons goede doel. 

Tijd:  12.00-16.00 uur 

Plaats:   

Erf en kop van het parkeerterrein van de huidige  

Pannenkoek Boerderij de Soete Suykerbol aan de  

Westlandseweg 250-254, voorheen het terrein van  

de Moermanboerderij. 

Niet alle planten die in Maasland klaar staan voor de verkoop kunnen mee naar de 

oogstmarkt en worden dit weekend dus niet verkocht.  

Als u geen gelegenheid heeft om naar Vlaardingen te gaan kunt u een afspraak maken om 

naar Maasland te komen. Graag via email: pzwaard@caiway.nl 

 

 

http://www.trompenburg.nl/
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Kerstworkshop zaterdag 17 december met Rosetta van der Knaap 
 

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. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. Dus, zet de datum in uw agenda! 

 

Wat is er nog meer te doen? 
 
Bij onze buurafdeling, Afd. Westland, is er op 
12.10.2022 een interessante presentatie van  
Margareth Hop getiteld:  

“Een tuin voor het nieuwe klimaat” 
 
Datum:  12-10-2022  
Kosten niet-leden: € 4,00  
Kosten lid:  Gratis *) 
Locatie: Zalencentrum De Ontmoeting,  

Anjerlaan 47, 2671 KH Naaldwijk  
 
*) Met uw G&B pas bent u bij elke G&B afdeling welkom en betaalt u alleen als ook de 
G&B’ers van die afdeling entree of materiaalkosten gevraagd worden. 

Info over de presentatie: ‘Een tuin voor het nieuwe klimaat'  

“Zijn er geen hittegolven en recorddroogte, dan zijn er 
wel plensbuien: Nederlandse zomers worden extremer. 
Hoe bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat? Het 
liefst met planten die zichzelf kunnen redden, maar wat 
zijn soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en 
hitte? Welke planten kunnen tegen tijdelijk onder water 
staan?  
Gelukkig blijken veel bekende tuinplanten echte 
klimaatkanjers te zijn. Met de goede plantenkeus en met 
simpele tips voor het inrichten van de tuin is overlast te 
verminderen en werk te besparen.  
Beplantingsdeskundige Margareth Hop vertelt met veel voorbeelden over hoe dat eruit kan 
zien: een aantrekkelijke tuin, voorbereid op het nieuwe klimaat.” 

De avond begint om 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur!  
Locatie: Zalencentrum De Ontmoeting, Anjerlaan 47 in Naaldwijk. 
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Heeft u deze ook? 

Al een paar jaar zien we kleine 

hoopjes zand tussen de stenen van 

het pad, voornamelijk in het stukje 

bij de achterdeur. Het is een plek die 

pas laat in de middag, richting 

avond, in de zon komt en dus koel 

blijft.  

Als het hard regent willen de 

hoopjes wel eens instorten, maar 

dan komen de graafwespjes de boel 

in orde maken en liggen de hoopjes 

met gerestaureerd gat er weer 

netjes bij.  

We lopen er altijd heel voorzichtig omheen, want het zijn de nesten van graafwespjes. Wilt u 

er meer over lezen, kijk dan op https://www.natuur-dichtbij.nl/wespen/graafwespen/, daar 

staat een uitgebreide beschrijving van de meer dan 160 verschillende graafwespjes die er 

zijn. Hoe die van “ons” heten konden we niet achterhalen. 

 

Zodra er nieuwe mededelingen zijn hoort u het direct van ons. Let ook even op nieuwe 

berichtjes op de website: www.waterweg-noord.groei.nl 

Zijn er vragen, laat het ons weten. Graag via een mailtje op info@waterweg-noord.groei.nl 

Groet, mede namens de andere bestuursleden, 
Thérèse Zwaard 
20220921 
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