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Groei & Bloei Waterweg-Noord 

nieuwsbrief 11.8.2022 

 

We starten met het minder leuke: de tuin van Netty Verdouw aan de Maaslandse 

Dam is a.s. zaterdag NIET opengesteld. De weersvoorspellingen zijn zodanig dat 

het niet leuk is om de tuin open te stellen. Er komt nog wel een nieuwe datum, 

we houden u op de hoogte. 

Waar u wel even langs kunt fietsen of lopen is de voortuin van Charlien Andreae 

aan de Touwbaan nr. 56 in Maassluis. Zij mailde ons een foto van haar 

Eikenbladhortensia, Hydrangea quercifolia, die nu royaal 2 meter hoog is en er 

prachtig bij staat. Het bekijken waard!! 

 

We zijn blij dat we voorzichtig aan activiteiten kunnen ontwikkelen. De volgende zijn in ieder geval 

in de buitenlucht! 

Nieuwe data: 

20 augustus wordt er in Maassluis een tentuinstelling (geen schrijffout hoor!) gehouden, op initiatief 

van Willy Minderhoud, in samenwerking met Stichting Maassluise Kunstenaars. Misschien heeft u het 

al in de Schakel van 28 juli gelezen. Er is een flyer af te halen, met de diverse adressen, op diverse 

plekken in Maassluis, o.a. de Bibliotheek. Ook te zien op www.maassluis.nu/alle-

agendas/cultuur/tentuinstelling-2022/ 

www.maassluis.nu/wp-content/uploads/2022-08-20-Tentuinstellin-ROUTE.jpg 

Wij organiseren het niet, maar er zijn wel 2 leden van Groei & Bloei die een kunstwerk in de tuin 

hebben. 

 

3 september willen we naar de Liefhebbersmarkt in de Botanische Tuin van de Universiteit van 

Utrecht. Er zijn heel veel kwekerijen die hun bijzondere planten te koop aanbieden en er kan heerlijk 

rondgewandeld en gekeken worden in de tuin. We stellen voor om te carpoolen, dus als u interesse 

heeft, meld u aan via info@waterweg-

noord.groei.nl en we houden u op de 

hoogte van tijd en vertrekpunt. Kijk 

alvast op 

www.uu.nl/botanischetuinen, voor 

meer informatie en namen van 

kwekers. De markt is van 10-16.30 

uur.  

De entreeprijzen zijn: 

Museumjaarkaart gratis, 65+ € 7,00, 

volwassenen tot 65 € 8,50. In het 

weekend gratis parkeren op het 

parkeerterrein voor de tuin. 

 

http://www.maassluis.nu/alle-agendas/cultuur/tentuinstelling-2022/
http://www.maassluis.nu/alle-agendas/cultuur/tentuinstelling-2022/
http://www.maassluis.nu/wp-content/uploads/2022-08-20-Tentuinstellin-ROUTE.jpg
mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
http://www.uu.nl/botanischetuinen
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24 en 25 september is er bij Arboretum Trompenburg een herfstfair. Het 

lijkt ons leuk om daar met een groepje naar toe te gaan. Er is gekozen voor 

24 september. Misschien is het dan ook handig om te carpoolen. Dus, heeft 

u interesse, meld u aan via info@waterweg-noord.groei.nl We houden u dan 

op de hoogte. Met Rotterdampas en Museumjaarkaart gratis toegang, 

verdere prijzen hebben we niet kunnen vinden. In het weekend gratis 

parkeren op het parkeerterrein bij het Arboretum. 

 

Ook op 24 september is bij Stadslandbouw van Ruytenburch in Vlaardingen 

een oogstmarkt  

De voorgaande oogstmarkten waren gezellige dagen en dus wordt geprobeerd deze tot een jaarlijks 

evenement te maken. Thérèse zal er aanwezig zijn met de vaste planten voor de verkoop voor het 

Goede Doel: Hulphond Nederland.  

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. 

 

Wij hebben nog geen bloemschikworkshops op het programma (heel voorzichtig hopen we op een 

kerstworkshop), maar in de tussentijd kunt u terecht bij Stadslandbouw van Ruytenburch in 

Vlaardingen. 

Deze informatie ontvingen wij eerder: 

Onder de hooiberg van pannenkoekhuis de Soete Suykerbol, aan de Westlandseweg 250-254, te 

Vlaardingen. 

Wij bieden: een gezellige ochtend met 2x koffie/thee, 1x gebak. Op de akker wijst u de bloemen aan, 

wij plukken. U schikt vervolgens uw eigen boeket onder leiding van vrijwilligers van de bloemengroep 

van Stadslandbouw van Ruytenburch. 

Wij hebben een ruim aanbod van bloemen: Dahlia’s, zeer veel soorten eenjarige bloeiers. U gaat naar 

huis met een prachtig boeket bloemen.  

• Beschikbare data:  

ZA 13 augustus, WO 24 augustus, ZA 3 september WO 28 september en WO 5 oktober 

• Prijs: € 18,00 per deelnemer, andere datum voor groepen mogelijk in overleg, dus als we met 

meerdere mensen willen deelnemen dan zou dat geregeld kunnen worden. 

• Tijd: 10.30- 12.00uur (inloop vanaf 10.15uur), parkeren kan op het parkeerterrein van de 

Pannenkoekboerderij. 

• De workshop gaat door bij 10 deelnemers, aanmelden per email verplicht, u krijgt bericht 

van ons. Betalingen contant. 

• Aanmelden via: info@stadslandbouwvanruytenburch.nl onder vermelding van Workshop + 

gewenste datum, naam + tel nr + aantal personen, daarbij graag 1 à 2 reserve dagen 

vermelden. 

 

mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
mailto:info@stadslandbouwvanruytenburch.nl
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Terugblik op het bezoek aan Weleda op 20220727 door Jannilies Smits van Burgst 

27 juli vond sinds lange tijd weer een excursie plaats.  
De reis was naar de biodynamische tuinen van Weleda in 
Zoetermeer. 

Christien had aangeboden om te rijden. Door de vakantieperiode 
was het vrij rustig op de weg en kwamen we op tijd aan. 

We werden welkom geheten door Jan Graafland die ons een 
rondleiding zou geven. Hij vertelde over het ontstaan van de 
tuinen en het gebruik van de planten voor medicinale, maar ook 
voor cosmetische doeleinden. Deze verzorgingsproducten zijn 
het verdienmodel van het bedrijf Weleda, dat wereldwijd vele 
vestigingen heeft. 

Jan houdt zich bezig met het ontdekken van de geneeskrachten 
die in vele planten te vinden zijn. Dat doet hij al zo’n 20 jaar op 
deze locatie. Eigenlijk liggen de tuinen (die 25 jaar geleden zijn gestart) middenin een 
industriegebied, wat als voordeel heeft, dat vrachtauto’s het bedrijf gemakkelijk kunnen bereiken. 
Eenmaal in de tuin merk je niets meer van die industrie. 

Na een kopje koffie of thee als welkom vertelt Jan bevlogen over de wisselwerking tussen plant, 
mens en omgeving: “De tuin is een oase vol leven” is een uitspraak van hem. 

Zijn verhaal heeft duidelijk ook een filosofische inslag, wat weer een goede wisselwerking opleverde 
met de toehoorders. Hij vroeg zich zelfs af of wij wel “gewone” Groei&Bloeiers waren, zo 
geïnteresseerd werden er gerichte vragen gesteld. Mede daarom mochten we ook een kijkje nemen 
in de ruimte waar de diverse tincturen in grote flessen liggen opgeslagen. 

Natuurlijk liet hij ons de diverse compostplaatsen (een voor plantenresten, de ander voor bladafval) 
en de manier van werken daarmee zien. 

Bijzonder vond ik ook hoe de groei van plantendelen niet alleen samengaan met het seizoen, maar 
ook dat ze een soort rekenkundige wetmatigheid in groeiverhoudingen bezitten. 

Na afloop hebben we met elkaar geluncht op het 
terras met picknickbanken. Verrassing van Els 
Pruijsers: bij de koffie trakteerde ze ons al op 
heerlijke aardbeiencake, tijdens de lunch kwamen  
de lekkerste hapjes tevoorschijn, gezellig uitgestald 
op een vrolijk tafelkleedje. Bordjes, servetten en zelfs 
een fruitsapje en glazen. Een hele organisatie en 
gesjouw. Els, heel erg bedankt voor al het werk 
vooraf en de presentatie ter plaatse. Het was heerlijk. 

Nadat we Jan hartelijk hadden bedankt voor zijn 
rondleiding, zijn we in de middag weer naar huis 
gereden, maar niet nadat een aantal mensen nog het door Jan Graafland geschreven boek “Groene 
genade” hadden gekocht en door hem van een persoonlijke boodschap hadden laten voorzien.  
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Het was in een alle opzichten geslaagd bezoek. Jammer, dat maar negen mensen hebben 
deelgenomen. (Christien, bedankt dat we mochten meerijden) 

 
Ik vond het heel leerzaam en gezellig 
Jannilies 
 

 

Rondleiding in het Voedselbos van Vlaardingen en oproep voor hulp 

Door Jennifer Mulder 

Mijn bezoek aan het voedselbos bracht me in verwarring omdat het anders was dan ik het me had 

voorgesteld. 

Het is drie uur in de middag en we worden ontvangen door Jose de Ridder, vrijwilliger betrokken bij 

het project. We zijn met twaalf belangstellenden en krijgen uitleg over het ontstaan en het doel van 

het voedselbos. Tijdens de wandeling door het bos krijgen we verdere uitleg.  

Wat mij nu zo teleurstelde was het gebrek aan variëteit in het bos en ik dacht ‘hier kan toch veel 

meer van gemaakt worden’. 

Het doel van het project is ‘kennis over de natuur in de hoedanigheid van voedsel’. Maar het project 

heeft vrijwilligers nodig om het een succes te maken en vrijwilligers met kennis over de natuur zou 

natuurlijk helemaal geweldig zijn.  

Hiermee nodig ik leden van Groei en Bloei afdeling Waterweg Noord uit om eens in hun kenniskring 

te polsen of er belangstelling bestaat voor dit belangrijke vrijwilligerswerk. Stichting het Voedselbos 

organiseert zelf een dag voor kinderen zie hieronder. 

Groet Jennifer Mulder  

Van de site van Voedselbos: 

27 augustus 2022: Nature Impact Days 

https://www.voedselbosvlaardingen.nl/2022/07/27-augustus-2022-nature-impact-days.html
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Voedselbos Vlaardingen doet mee aan de Nature Impact Days 

op 27 augustus. De Nature Impact Days is het jaarlijkse 

evenement voor jongeren van 18 tot 35 jaar in Zuid-Holland 

om op laagdrempelige wijze kennis te maken met het groene 

vrijwilligerswerk. 

 

Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken? Kom ons 

dan helpen in Voedselbos Vlaardingen tijdens de Nature 

Impact Days, en ontmoet gelijkgestemde jongeren! We gaan 

onder andere lisdodde verwijderen met een heus waadpak 

aan, overtollige boomstammetjes wegzagen, en appels of 

peren plukken. Met als afsluiting appel- of 

perenpannenkoeken bakken op open vuur. Lijkt jou dit leuk, geef je dan op via de site van Nature 

Impact Days. Daar staat ook meer informatie over het verloop van de dag. 

Programma 

Van 09.45 tot 10.00 is er een inloop. We starten om 10u met een kennismaking, korte rondleiding 

over het voedselbos en een uitleg van de klussen. Daarna gaan we aan de slag. Rond 12.45 sluiten we 

de klus af met heerlijke zelfgemaakte pannenkoeken. De eindtijd is rond 13.30. 

 

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 het nieuwe bestuur, 
Thérèse Zwaard 

https://www.campagnes.zelfdoeninzh.nl/o/Voedselbos-Vlaardingen/events/Proef-en-beleef-het-Voedselbos/55247
https://www.campagnes.zelfdoeninzh.nl/o/Voedselbos-Vlaardingen/events/Proef-en-beleef-het-Voedselbos/55247
http://www.waterweg-noord.groei.nl/
mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXhvy3JkTswVsKprwP1YZFENsrHPCQvM5Pdnmns8ZLtfji9-u7bl6GaN23qHbCRFJq9f_aUOZYOnYc86kSUo3uiN7Gll4dlBjdj_AugQA3BJq6c9cDwEJquk1gUlP2ZDpWSESmrkVVekmGFiHwL4hV6l3bHvUOJCxLHOq25UTHCrVrOkzdonI/s166/Nature%20impact%20days%202022.jpg

