
b a r n e v e l d

P R O G R A M M A  2022/2023

Ons nieuwe programma voor 2022/2023!

Met veel plezier kijken we terug naar alle activiteiten van het afgelopen jaar. We 
begonnen met winterse wandelingen en we waren weer terug in de Veluwehal. Fijn om 
elkaar weer te zien op de tuinen- en ledenavonden. 

In de zomer bezochten we vele prachtige tuinen. Ons laatste bezoek aan de Hessenhof 
van Miranda en Hans Kramer werd een feestelijke afsluitavond. 

Ook gingen we op reis;  naar de Floriade (waar we aankwamen in een stortbui)  en de 
kop van Noord Holland (tijdens de warmste dag van de zomer).
Over hitte gesproken; het was een bloedhete zomer, we kregen allemaal te kampen 
met veel droogte. Best een dilemma want moet je steeds weer water geven, of moeten 
de planten het zelf regelen? Moeten we misschien anders gaan tuinieren met ons 
veranderende klimaat? Of is het een kans om op zoek te gaan naar planten die juist dol 
zijn op dit klimaat?

Een jubileumjaar; want Groei & Bloei bestaat 150 jaar. Een hele prestatie om al zoveel 
jaren 'springlevend' te zijn. Want dat er behoefte is aan 'alles over tuinen en tuinieren' 
hoeven we jullie niet uit te leggen. Groei & Bloei is onverwoestbaar en dat hebben wij 
aan jullie te danken!

Met trots presenteren wij de nieuwe programmakaart waarin wij al onze komende 
activiteiten onder de aandacht willen brengen. Namens het bestuur veel leesplezier en 
tot ziens op een van de komende activiteiten. 

Met vriendelijke groet,
Carry Hutten, Ans Smit, Richard van der Meer, Riki van Boheemen en Yvonne van Riet



Agenda

Voor 2022 en 2023 hebben we de volgende activiteiten op het programma staan. 
Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle 
details. Aanmelden kan op www.barneveld.groei.nl/aanmelden-nieuwsbrief.
26 nov. Bloemschikken: 'Christmas Wink' met Vera de Boer 

Een laatste bloemschikworkshop van 2022. Deze keer een werkstuk 
met een knipoog naar kerst. Een werkstuk dat zeker niet zal misstaan 
in de feestelijke decembermaand. Deelnemers ontvangen voorafgaand 
informatie over welke materialen en bloemen ze dienen mee te nemen. 
10 tot 12 uur in de Zintuigentuin. Leden €10, niet leden €15.

28 nov. Ledenavond in de Veluwehal - Aanvang  19.45 uur.  
Ditmaal verzorgt Suze Peters een lezing over plaagdieren en hun 
belangrijke functie voor de biodiversiteit. Aan het einde van de avond 
hoopt Suze iedereen overtuigd te hebben om plaagdieren niet te 
vertrappen maar te vertroetelen. 

14 jan. Nieuwjaarswandeling in het Schaffelaarsebos - 10.30 tot 12 uur  
We verzamelen bij de parkeerplaats van het kasteel en wandelen samen 
met GerJan Crebolder door ons eigen Schaffelaarsebos. Een heerlijke 
wandeling waarbij GerJan de highlights van dit bos en het gelijknamige 
kasteel eens goed onder de aandacht zal brengen. We sluiten af met 
een winterse toost op het nieuwe jaar. Leden: gratis, Niet leden:  €7,50

28 jan.  Bloemschikken 2023: 'Takken en bollen' met Vera de Boer 
10 tot 12 uur in de Zintuigentuin. Deelnemen kost €10 per keer of €24 
voor 3 workshops in 2023. Niet leden betalen respectievelijk €15 en €36.

30 jan. Ledenavond in de veluwehal - Aanvang 19.45 uur 
Ditmaal een lezing van Gerard van Buiten waarin planten uit de bijbel 
centraal staan. Een lezing die ook heel leuk is voor mensen die 'niks' 
met de Bijbel hebben! Én Will Christiaanse zal de tuinreizen die dit jaar 
op het programma staan toelichten.

18 feb. Bloemschikken 2023: 'Begin van de lente' met Vera de Boer 
10 tot 12 uur in de Zintuigentuin. Kosten: zie 28 januari.

27 feb. Ledenavond in de veluwehal - Aanvang 19.45 uur 
Hans Ringers verzorgt deze avond een lezing met de titel: Waar komen 
planten vandaan? Een avond met veel planten die een bijzonder verhaal 
hebben. Ellen van de Horst zal deze avond een toelichting geven op de 
workshop speksteensnijden die zij 18 maart zal geven.

11 maart Onderhoud zintuigentuin - 9.30 tot 12.30 uur 
18 maart Workshop Speksteensnijden 

Ellen van de Horst leidt deze cursus. Van 10.30 tot 16.00 uur aan de 
Leemweg 41, in Zwartebroek. Er wordt een beeldje gemaakt van 4 tot 
6 kilo. Deelnemen kost €50 voor leden (€55 voor niet-leden). Dit is 
inclusief steen en een soepje rond de middag.

25 maart Bloemschikken 2023: 'April doet wat 't wil' met Vera de Boer 
10 tot 12 uur in de Zintuigentuin. Kosten: zie 28 januari.

27 maart Algemene Ledenvergadering - Aanvang 19.30 uur 
Met presentatie van de maandagavondtuinen door Sjaak van Vliet, met 
de foto’s van Annelies Roest en Wouter Koudijs.

15 april Cursus Botanisch Tekenen  
Botanisch tekenaar Wil Wessel zal ons deze kunst proberen bij de 
brengen. Van 13.30 tot 16 uur bij de Zintuigentuin. Deelnemen kost €25 
voor leden (€30 voor niet leden) en is inclusief materiaal.  

22 april Voorjaarsruilbeurs voor stekken en zaden - Inbreng 9.30, start 10 uur, 
Zintuigentuin

24 april Ledenavond in de Veluwehal - Aanvang 19.45 uur 
Deze keer een demonstratie door Brian Kabbes over het vermeerderen 
van planten. Of dat nou zaaien, stekken, scheuren, afleggen of enten is.

17-19 aug 3-daagse reis naar Duitsland met 2 nachten in Munster
6 sept Busreis naar Brabant - opgave deelname en inschrijven volgt in april.

Alle lezingen en de ruilbeurs zijn voor iedereen (leden en niet leden) gratis 
en zonder opgave toegankelijk. Voor alle overige activiteiten is opgeven 
verplicht. Dit wordt bekend gemaakt via onze digitale nieuwsbrief en opgeven 
kan ook via onze website of bij één van de bestuursleden. Voor vragen neem 
je contact op met Carry (0318 – 48 29 10) of  groeisecretaris@gmail.com.

De ledenavonden en de algemene ledenvergadering worden gehouden in de 
toneelzaal van de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld.
De cursussen en workshops worden gehouden in Natuurcentrum de 
Meerwaarde bij de Zintuigentuin, Rietberglaan 6, Barneveld.

In samenwerking met Intratuin 
Barneveld kunnen we je deze 
bon aanbieden waarmee je een 
gratis kopje koffie of thee kunt 
krijgen in het restaurant van  
Intratuin Barneveld. Neem je 
ledenpas mee.
Let op: De bon is geldig van 
1 januari 2023 tot 31 maart 2023.

Helaas vind je in deze digitale 

Helaas vind je in deze digitale 

versie geen bon voor gratis 

versie geen bon voor gratis 

koffie of thee. Deze bon 

koffie of thee. Deze bon 

is exclusief voor leden van 

is exclusief voor leden van 

Groei & Bloei Barneveld. Word 

Groei & Bloei Barneveld. Word 

daarom ook lid en ontvang 

daarom ook lid en ontvang 

alsnog deze gratis bon!

alsnog deze gratis bon!


