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foto voorblad is gemaakt
in Engeland Harogete

Beste Dahlia vrienden
Allereerst wil ik nog even terugkomen op onze
jaarvergadering van 6 februari bij de CNB in Lisse.
In de vergadering werden een aantal kritische
vragen gesteld over het functioneren  van de
vereniging in het licht van de doelstellingen zo
als verwoord in de statuten. Er waren ook enkele
vragen over het financiële verslag.
Het bestuur waardeert de betrokkenheid van
een aantal kritische leden en zal proberen hier
zo positief mogelijk mee om te gaan.
De onzekerheid die er lang was over een locatie
voor het NK 2015 is heel recent opgelost. Op
initiatief van onze penningmeester, mevr. Wil
Dat,  kan het NK gelijktijdig gehouden worden
met de jaarlijkse show van ‘Ons Genot’ in Utrecht
in het weekend van 5 en 6 september.. Er zullen
wat beperkingen zijn met betrekking tot het
aantal vazen maar hier zal vroegtijdig over wor
den gecommuniceerd
Wij moeten ons realiseren dat de vergrijzing in
onze vereniging doorgaat en de financiële
armslag zeer beperkt is. Aanvulling  van ons
bestuur met nieuw bloed en het uitvoeren van
enkele afgeleide werkzaamheden zou meer dan
welkom zijn.
Ik wil u ook nog melden dat ons bestuurslid Ge
rard de Wagt die een week voor onze jaarverga
dering werd getroffen door een herseninfarct na
een periode van revalidatie weer thuis is en licha
melijk bijna weer de oude is.
De meeste knollen zullen nu wel geplant zijn en
binnenkort zullen ook de stekken worden ge
plant. Ik wens u een heel goed seizoen toe en
heel veel plezier bij de groei en bloei van uw
dahlia’s.
Jos Eijking
Voorzitter Nederlandse Dahlia vereniging
 

Open dag bij Rosa v. Lima
Onze open dag is op 20 september a.s.
Als je op de Esscheweg een groot bord herkent,
dan moet je hierin rijden.
Je komt dan op onze prachtige tuin, gelegen op
het Landgoed Beukenhorst.
Het hele terrein is omzoomd door prachtig hoge
eikenbomen.
Er komen ieder jaar (afhankelijk van het weer)
tussen de 300 en 500 bezoekers,
die een kijkje de moeite waard vinden.
Dit is een vriendelijke uitnodiging aan U om ook
eens een kijkje te komen nemen.
Rosa v. Lima in Vught

Actief en innoverend in dahliazaken 
Het CNB-dahliateam staat voor u klaar met de meest 
recente en optimale kennis als het gaat om de handel 
in dahlia’s. Een uniek product waarvoor een uniek team 
specialisten is gevormd.

Wilt u meer weten over ons complete handelssortiment 
dahlia’s, neem dan contact op met:

Richard Walkier CNB  0252-431390 06 22 99 92 29
e-mail: dahliateam@cnb.nl

Bezoek ook eens onze website: 

www.cnb.nl/dahliateam
Het CNB-dahliateam staat voor u klaar!

CNb
Coöperatieve 
Nederlandse 
Bloembollencentrale

Heereweg 347
Postbus 31
2160 AA  Lisse
Tel  (0252) 431 431
Fax  (0252) 431 254
Internet  www.cnb.nl
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Jaarverslag bloemengroep
Arcadia 2014
Met het uitrijden van ruim 10 ton compost begon
het nieuwe dahliaseizoen voor de leden van de
bloemengroep. Op verzoek van Frans  waren de
meesten aanwezig op deze lenteachtige, maar
 winderige dag in februari.Een wereld van ver
schil met het jaar hiervoor, toen het 10 graden
onder nul was.
Ondanks de regenval van de laatste weken was
het bloemenperceel goed begaanbaar.Na een
uur gekruid te hebben, wachtte ons een lekkere
kop koffie en een beschuit met muisjes. Frans en
Ria waren weer opa en oma geworden en dat
moest natuurlijk gevierd worden! Ook Janneke
had een verassing voor ons.
Na de koffie werd er weer stevig door gewerkt en
aan het einde van de morgen was het karwei
geklaard. Na nog een lekkere kop soep genut
tigd te hebben, ging iedereen weer voldaan
naar huis.      Het dahliaseizoen is weer geopend!
Begin april werd de grond geploegd en geëgd
en een paar weken later werden de percelen
uitgezet. De palen werden in de grond geslagen
en de gaas aangebracht.
Begin mei werden de bestellingen van de chry
santenstekken klaargemaakt. Na de gezamen
lijke lunch werden de stekken van de tuin ge
plant, gevolgd door de eigen bestelling.
Toen de ijsheiligen ons land verlaten hadden,
was het tijd om de dahliastekken te planten. Tij
dens de clubavonden werden de bijmaterialen
geplant en gezaaid, en de bloembedden on
kruidvrij gemaakt. Het koude voorjaar zorgde
voor een trage groei, maar eind juli stonden toch
de eerste dahlia’s in bloei. En dus ging de bloe
menverkoop weer van start.
Onze deelname aan Hartemert zorgde weer voor
volop werk. In een ontspannen sfeer werden alle
voorbereidingen getroffen en de dag zelf verliep
prima.

Op 11 september was de show van de NDV in
Veldhoven. Verschillende leden waren aanwe
zig tijdens de opening van dit evenement.

Onze deelname was iets minder succesvol dan
voorgaande jaren. Vooral op het gebied van
bloemschikken was de concurrentie aanzienlijk
groter dan voorgaande jaren. Maar twee plaat
sen in de top 10 waren we heel tevreden!
Zondag 14 september werd voor de 30e keer de 
Open Dag gehouden. De voorbereidingen
waren in grote lijnen hetzelfde dan die van Har
temèrt, met dien verstande, dat er ook een ten
toonstelling gebouwd moest worden. Daar wer
den alle door keurmeesters beoordeelde bloe
men en bloemstukken geshowd. Het werd een
echte blikvanger!
Ook dit jaar waren er weer veel bloemenliefheb
bers te vinden tussen de tuintjes aan de Steeg.
Regelmatig klonk een “wauw”, “mooi” en “
moetje dit zien”.
Ondanks de vele festiviteiten rondom 70 jaar
bevrijding in de verre omgeving, hadden we over
belangstelling niet te klagen. Ook aan de kinde
ren was gedacht, zij kregen een gratis lesje
bloemschikken!
En Frans was wederom druk met het invullen van
de bestellijsten voor dahliaknollen.
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaag
de dag! De koffie en het gebak lieten we ons
goed smaken na afloop!Anderhalve week later
was vrouwensoos D’n Drempel met 25 personen
aanwezig om onder leiding van Diny, Ans, Annie
en Maria een mooi tafelstuk te maken. De dames
hadden het weer reuze naar de zin!
Op 1 oktober was er een les in bloemschikken
onder leiding van Sonja van Roosmalen.Dit keer
werd er een bloemstuk op een bord gemaakt.
Ook werd de techniek van het “op draad zetten”
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OPEN DAG ARCADIA
Onze opendag 2015 staat gepland op zondag
13 september. Op zaterdag 12 september is de
tafelkeuring van de dahlia’s (vazen en bloem
stukjes). Ons jaaroverzicht staat in de laatste
Varia. Wij doen ons best om wat meer te publi
ceren.    Met vriendelijke groet,
Jan Mettler, Coördinator bloemengroep
Pastoor Dondersstraat 44
5482 JW Schijndel
Tel.: 073 5474331
E-mail: j.h.g.mettler@gmail.com

geoefend.
Twee weken later werd er met nog aanwezige
materialen van de tuin een prachtig koren
schoofboeket gemaakt, met aanwijzingen van
Sonja. Dit is voor herhaling vatbaar!     Beide
lessen werden goed bezocht.
Omdat we een natte augustusmaand hadden,
ging de kwaliteit van de dahlia’s en chrysanten
snel achteruit. Half oktober werd daarom begon
nen met opruimen van de bedden om plaats te
maken voor het “dahliakerkhof” van Frans.
Chrysanten werden afgevoerd naar de gemeen
tewerf, evenals ander materiaal dat niet gecom
posteerd wordt  .De bestelde knollen werden in
november opgehaald.Er waren nog wat extra
activiteiten afgelopen jaar:
Aankleding verzorgen bij “Kunst in de Vink” 
Bloemstukken maken voor de Truck Run in Uden,
waarbij we tijdens de tocht verblijd werden met
een grote doos Merci
We gaan met goede moed het nieuwe jaar
tegemoet!

NK 2015 in Utrecht
De NK Dahlia 2015 zal worden gehouden te
Utrecht                                                          
De Bloemenvereniging Ons Genot ‘ organi
seert deze NK Dahlia i.s.m. de NDV. 
Het bestuur is uitermate verheugd dat de
kampioenschappen toch gehouden worden
Locatie: 2e Polderweg 5 3565MD te Utrecht
Te bereiken via Manitobadreef
Programma:  
Donderdag  3 september  2015
08.00-12.00  Afhalen nummers van de
inzendingen
8.00-13.00 Inzenden
5.00-17.00 Keuring NDV
19.00-          Officiële opening en uitreiking
hoofdprijzen
Zaterdag  5e en  zondag de 6e september
geopend voor publiek                               
Alle potentiële deelnemers worden verzocht
een opgave te doen van het totaal aantal
vazen dat men denkt in te zenden. ( reële
schatting) vòòr 27 augustus  en de  soortna
men tevens  op 27 augustus !
 
De NDV wil de namen tevoren in het pro
gramma invoeren!!!!
Na deze datum kunnen absoluut geen aan
vullingen plaats vinden!!
Wij wensen alle deelnemers veel succes met
hun geliefde product de DAHLIA
Evt. verdere informatie
Redactie NDV: Email:  jplindhoutornata@g
mail.com
Hogeweg 73, 2201 AN te Noordwijk
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Verslag 40 jaar jubileum
van de Pompon
Terug kijkend op ons 40 jarig jubileum mogen wij
stellen dat we een fantastisch jaar achter de rug
hebben.
Na een feestelijke voorjaar vergadering en de
onthulling van een nieuw bord op de tuin zijn we
aan de slag gegaan.
De grond bewerking is ook dit jaar weer gebeurd
met een spitmachine, dan hoef je bijna niks meer
bij te werken.
Dan worden de veldjes uitgemeten en de palen
gezet.
En zo begon het allemaal weer.
De bloemen kwamen eerder dan andere jaren.
We hebben ook veel bloemen kunnen snijden.
Hoogte punten in 2014 waren!

Braderie en kermis-      dan staan wij met onze
bloemen bij de Eerdse molen.
70 jaar Bevrijding feest- ook dan doen de           
dahlia’s  het erg goed                                             
         bij het monument en de molen
Veldhoven NK dahlia-    mooi voor elkaar
Onze open dag-           nog nooit zo goed ge
weest, veel mooie bloemen en                        
enthousiaste mensen.
Jaar vergadering-          positief het jaar beëin

digd met ’n hapje en ’n drankje
Dieptepunten waren er ook:    
Na vele jaren lidmaatschap is Bert Steenbakkers
(89) overleden.
Zijn schoondochter neemt ’t stokje over, daar zijn
we dan weer blij mee.
Onze penningmeester Ad Klomp (79) is in de
cember overleden, na jaren
Een drijfveer in ons bestuur te zijn geweest.
We zullen beide mensen missen.
Maar we moeten verder,
De tuin roept ons weer.
2015 is realiteit en zal hopelijk net zo kleurrijk
worden als voorheen.
We gaan ons best doen, dan komt het allemaal
goed.
Wij wensen ook U allen succes, maar vooral veel
plezier met uw hobby.
Groetje De Pompon
 

Open dag bij de Pompon
Onze open dag op de tuin is dit jaar Zondag 20
september van 10 tot 17 uur Verdere activiteiten
zijn nog niet zekerheid bekend Groetjes Dahlia
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Bestuursleden NDV
Bestuur
Voorzitter
De Hr. J.Eijking
T. 0252-516990
jos@eijking.com
Penningmeester
Mevr. W.Dat
t.030-2435682
wj.dat@zonnet.nl
Secretaris
De Hr. J.P. Lindhout
t.071-3615567
jplindhoutornata@gmail.com
Leden bestuur
De Hr. L.J.P. v.d. Vlugt
t.0252-529075
nelvlugt@hotmail.com
de Hr. H.A.v.Eeuwijk
t.0252-414560
Eeuwijk.dahlias@hccnet.nl
De Hr. J. Geerlings
t.023-5284075
info@geerlings-dahlia.nl
de Hr. G.d. Wagt
t.0252-521161
dewagt@snelnet.net
de Hr. H.J.R.Schrama
t.06-53292149
heinschramaholding@casema.nl
de Hr. M.Dat
Tentoonstellingscommissie
De Hr. J.P. Lindhout
Met medewerking van
De Hr. L.v.d.Vlugt
Website
De Hr. P.Smit

contributie 2015
Vergeet u niet de contribu
tie voor 2015 te betalen.
Kwekers en verenigingen
€ 40,00                           
Liefhebbers
€ 25,00                                 
Bij voorbaat dank.

Piet_smit@zonnet.nl
Redactie Dahlia Varia
wj.dat@zonnet.nl
rekeningnummer;
NL44INGB0000280334

 Dahlia Varia 
Berichten voor de Dahlia Varia inleveren voor
eind juli

Indien onbestelbaar retour:
Adriaan Mulderstraat 86,

3555 BP Utrecht


