.

Foto: Fried Kampes

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
De afdeling Veluwezoom is opgericht in 1896.
Werkgebied: Rheden, De Steeg, Ellecom, Doesburg,
Angerlo, Giesbeek, Steenderen, Rha, Olburgen,
Laag Soeren, Leuvenheim, Eerbeek, Hall en omgeving

Afdeling Veluwezoom januari 2020
www.veluwezoom.groei.nl

VAN HET BESTUUR

Allereerst wensen we alle leden een mooi 2020 met
een tuin waarin alles floreert. Maar meestal gaat
niet alles goed, er is altijd wel wat. Het is dan de
kunst om volop te genieten van alles wat goed gaat
en niet te veel te letten op de rupsen, luizen en
slakken en andere onheilen.
Nieuwe structuur van KMPT / Groei en Bloei
Vanaf 1 januari 2020 gaat KMPT Groei en Bloei
werken met een ledenraad die veel bevoegdheden
krijgt. De bedoeling is dat de besluitvorming binnen
de vereniging sneller gaat verlopen. Ieder rayon mag
twee leden in de ledenraad benoemen. De afdeling
Veluwezoom maakt deel uit van het rayon Gelderland-Zuid en er is één kandidaat gevonden die bereid
is voorlopig zitting te nemen. Naar een tweede kandidaat wordt nog gezocht. De goedkeuring van de ledenraad is nodig voor het vaststellen van: de lange
termijn visie, de jaarrekening en de begroting. De
Algemene Vergadering was hier tot voor kort toe bevoegd, maar buigt zich in de toekomst alleen nog maar
over onder andere een wijziging van de statuten, de
ontbinding van de vereniging en de verkoop van het
tijdschrift. De rayons blijven wel bestaan voor het
uitwisselen van informatie.
Dit betekent voor het bestuur van de afdeling Veluwezoom dat er minder vergaderd hoeft te worden, niet
meer 2 x per jaar naar de Algemene Vergadering en
de rayonvergaderingen.

Website vernieuwd
De website van Groei en Bloei is vernieuwd. Dat was
even een klusje voor de webmaster en er valt nog wel
het één en ander te ontdekken. De nieuwe website
ziet er wel een stuk frisser en moderner uit. Kijkt u wel
eens op de landelijke website? Daar staan o.a. (instructie)video’s op. Zo weet ik nu dat orchideeën graag
naar buiten willen kijken, ook met hun worteltjes. Zet
ze dus in een glazen ompot, daar worden ze blij van.
Nationale Tuinweek en open tuinen 2020
Het thema voor de nationale Tuinweek is “De eetbare
tuin”. Het open tuinenweekend is op 20 en 21 juni.
Zonder dat we ons dat misschien realiseren hebben
we allemaal eetbare planten in onze tuin. Een paar
viooltjes of goudsbloemen staan heel gezellig in de
sla. Mensen die hun tuin in dit weekend willen open
stellen kunnen zich melden bij Marion Nap, mail
na160777@telfortglasvezel.
Maar liefst zes jubilarissen
We hebben zes jubilarissen dit jaar. Heel bijzonder is
het 60-jarig jubileum van de heer B. Vrijhof. Bessel
heeft in het verleden snoeicursussen verzorgd voor
onze afdeling en velen hebben van hem geleerd hoe
ze de snoeischaar met verstand moeten hanteren. Het
zal hem deugd doen dat er dit jaar weer een snoeicursus wordt aangeboden in samenwerking met tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
De bibliotheek in Doesburg is al vijftig jaar lid.
De heer H.J. van Hensbergen en de heer J.H. Roering
zijn 40 jaar lid.
Mevrouw M.M. Grijpma-Munning is 25 jaar lid. Zij was
bestuurslid van onze afdeling van 1999 tot 2007. Ook
mevrouw M. de Haan-Tielen is 25 jaar lid.

Foto Hub Driessen (lezing op 15 oktober 2020)

Gardenista 2020
Het organiseren van Gardenista was een belangrijk
wapenfeit in 2019. Voor het eerst dat Groei en Bloei
zo’n groot evenement organiseerde. Het werd bezocht
door 15.000 bezoekers. Inmiddels wordt er al hard
gewerkt aan Gardenista 2020, dat gehouden wordt
van woensdag 13 tot en met zondag 17 mei op de
Historische Buitenplaats Den Alerdinck in Zuthem bij
Zwolle. Lees meer op blz. 8
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Nieuwe leden in 2019

Bestuur afdeling Veluwezoom

We zijn heel blij met 21 nieuwe leden, daarmee stijgt
voor het eerst sinds jaren ons ledental weer. Allemaal
van harte welkom bij de afdeling Veluwezoom. We
ontmoeten u graag bij een lezing, een workshop of
een excursie. Groei en Bloei is meer dan een tijdschrift,
het is ook een vereniging van tuinliefhebbers.
Mevr. Z. van Lenthe
Mevr. J.M. de Raad
Mevr. D. Regeling
De heer H.H. Feiken
Mevr. M.J. Breukink
Mevr. S.A. v.d. Kracht
De heer A.H. Teunissen van Manen
W.J.G. Albers
Mevr. A. Bouwmeester
De heer J. Hellenkate
Mevr. P. Jansen
Mevr. M.M. Sinay-Snoeren
De heer J. Hupkes
Mevr. F. Kloosterziel-Engel
Mevr. J. Nijhof
De heer P.J. Haak
Mevr. G. Lanting
Mevr. E.E. Meeuwsen
De heer J.L.H. van Steen
De heer P. Velders
Mevr. A. van Hal

Dieren
Dieren
Dieren
Dieren
Brummen
Rheden
Rheden
Giesbeek
Eerbeek
Dieren
Dieren
Doesburg
Dieren
Eerbeek
Rheden
Dieren
Dieren
Dieren
Dieren
Rheden
Eerbeek

De lezingen worden gehouden in De Kerkhorst,
Dorpsweg 65a, Spankeren. Aanvang 19.30 uur.
Entree voor leden en een huisgenoot gratis. Niet
leden betalen € 3,00. Koffie met een koekje € 0,50.

Tuinontwerp

Tuinaanleg
Onderhoud

Bestra ng
Riolering
Beplan ng
www.rijneveld.nl

Mw. Tineke Mäkel, secretaris
Tel: 0313-651808 E-mail: tinekemakel@live.nl
Mw. Ali Bosveld, penningmeester, bloemschikken
Tel: 06 83 33 48 57 E-mail: alibosveld@gmail.com
Rek.nr. NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP afd. Veluwezoom
Mw. Carla Hupjé, 2e secretaris, notulen, redactie nieuwsbrief,
webmaster
Tel: 0313-427613 E-mail: carla.hupje@gmail.com
Dhr. Will Budel, redactie nieuwsbrief, lezingen
Tel: 0313-652301 E-mail: wenpbudel@kpnmail.nl
Dhr. Geert Huetink, excursies
Tel: 06 45 28 44 63 E-mail: g.huetink@hotmail.nl
Ledenadministratie afdeling
Dhr. Menno de Jong,
Tel: 0313-415141 E-mail: mf.dejong@hetnet.nl

Foto Jan Nijendijk - tureluur

Lezingen - algemene informatie

Edyweg 25 Spankeren

Vacature - voorzitter

Lezing over De Vele Verschillende Gezichten
van de Veluwe

Lezing door Jan Nijendijk op 16 januari 2020 aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a,
Spankeren
De Veluwe wordt vaak gezien als een verzameling
bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Maar het
gebied De Veluwe begint bij de Gelderse IJssel en
wordt aan de andere zijde begrensd door de Veluwerandmeren. Jan Nijendijk neemt ons in deze lezing
aan de hand van zijn foto's mee door dit gebied. We
zien foto's van zorgdieren, vogels, planten, paddenstoelen, landschappen en landgoederen.
Jan is lid van de natuurfotografen vereniging VNF te
Apeldoorn, hij wil de natuur net even anders vastleggen op de gevoelige plaat. We gaan genieten van deze
bijzondere foto's op 16 januari 2020.

0313 - 427 288

www.veluwezoom.groei.nl
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Activiteitenkalender 2020
16 januari
23+ 25 jan
20 februari

27 februari
19 maart
25 april
3 mei
17 mei
13/17 mei
4/8 juni
20/21 juni
15 augustus
eind september
15 oktober
17 oktober
19 november
17 december
21 jan. 2021

Lezing door Jan Nijendijk over "De vele gezichten van De Veluwe"
Snoeicursus bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt
Jaarvergadering Groei en Bloei Veluwezoom
met na de pauze een film over de Chelsea Flower Show 2019
Start cursus vaste planten vermeerderen bij Tuincentrum Bloemendaal
Lezing over tuincoaching (hoe maak ik het beste van mijn tuin door Frank Spaan
Bezoek aan kwekerij De Hessenhof in Ede
Tulpenfeest in de tuin van Marion Nap
Plantjesmarkt en voorjaarsruilbeurs in de tuin van Tineke en Gerrit in Eerbeek
Gardenista op Historische Buitenplaats Den Alerdinck te Laag Zuthem bij Zwolle
Vijfdaagse tuinenreis naar Engeland
Open tuinen Veluwezoom in de Tuinweek met thema "De eetbare tuin"
Dagexcursie naar Tuingoed Foltz en tuin van Heikie Hoekstra
Dagexcursie naar Fleur Amour in België
Lezing over "Schrijven met licht" (fotograferen van tuinen en bloemen) door Hub
Driessen
Najaarsruilbeurs in De Steeg
Lezing door Ruud Knol over "Tussen Veluwe en IJssel
Kerstworkshop
Lezing door Chris van der Wurff over bomen

Snoeicursus

Voorjaarsruilbeurs weer samen met plantOp donderdag 23 en zaterdag 25 januari 2020 bij jesmarkt op 17 mei

Tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 14, 6996 AC
Drempt
De kosten zijn voor leden € 20,- en voor niet leden
€ 25,- incl. koffie/thee en op zaterdag soep/broodjes. Af te rekenen op de eerste cursusdag. Vergeet
niet uw Groei en Bloei-pasje mee te nemen.
Wilt u meer weten over hoe u moet snoeien? Dan is
de snoeicursus wat voor u. Theo Freriks geeft de
cursus, hij is deskundig door zijn ervaring als hovenier
en groeidocent en weet zijn kennis op een aansprekende manier over te brengen.
De cursus begint met een
theorieavond op
23 januari, aanvang 19.30 uur.
Op zaterdag 25
is een praktijkdag die om
10.00 uur begint
en om 15.00 uur eindigt. U krijgt een lunch aangeboden met soep en broodjes.
Opgaven kan via het aanmeldingsformulier op de
website van Groei en Bloei Doetinchem
en bij Agnes Heilijgers, via mailadres info(at)doetinchem.groei.nl of telefonisch nr. 06-40429016.
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Onze voorjaarsruilbeurs in 2018 werd net als de jaren
ervoor maar heel matig bezocht. Wij hebben daarom
in 2019 besloten de voorjaarsruilbeurs samen met de
plantjesmarkt in mei bij Gerrit en Tineke Mäkel te
houden. De ruilbeurs werd op de oprit van de tuin
gehouden en er was boven verwachting heel veel
animo. Wij vinden dit voor herhaling vatbaar en
daarom zal
de voorjaarsruilbeurs dit
jaar plaatsvinden op
zondag 17
mei om
13.00 uur
tijdens de
plantjesmarkt.
De plantjesmarkt met hobbykwekers van Groei & Bloei
wordt gehouden op dezelfde datum in de tuin van
Gerrit en Tineke Mäkel. Hobbykwekers die op deze
plantjesmarkt hun kweekproducten achter het huis
willen verkopen, kunnen contact opnemen met Tineke
Mäkel (tinekemakel@live.nl). Het is handig om vooraf
te weten hoeveel kwekers een plaatsje willen hebben
op de plantjesmarkt.

www.veluwezoom.groei.nl

Jaarvergadering afdeling Veluwezoom

Op donderdag 20 februari 2020
Aanvang 19.30 uur. Kerkhorst te Spankeren.
Na de pauze om ca. 20.00 uur een beamerpresentatie met hoogtepunten van de Chelsea Flower Show
2019.
Agenda
1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 21 februari 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Jaarrekening en verslag kascommissie 2019. Begroting 2020
5. Samenstelling kascommissie voor februari 2021
6. Bestuur
7. Tuinclub Tilia
8. Landelijk: Ledenraad. Gardenista 2020.
9. Jubilarissen
10. Rondvraag en sluiting
De stukken behorende bij agendapunten 2, 3 en 4 liggen op het tafeltje bij de ingang van de zaal vanaf een
half uur voor aanvang van de vergadering.
De kascommissie bestaat in 2020 uit Wim Daamen en Josien de Munter. Ed Visser is reservelid.
De bestuurstermijn van Geert Huetink is verstreken. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot
een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld.
We gaan deze avond 6 jubilarissen feliciteren.
25 jaar - Mevr. M.M. Grijpma-Munning (oud voorzitter) en Mevr. M. de Haan-Tielen
40 jaar - Dhr. H.J. van Hensbergen en Dhr J.H. Roering
50 jaar - Bibliotheek Doesburg
60 jaar - Dhr. B. Vrijhof die jarenlang snoeicursussen heeft gegeven.

Cursus vaste planten vermeerderen

Op 27 en 29 februari en 4 april
Bij Tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 14,
6996AC Drempt
De kosten zijn voor leden € 30,- en voor niet leden
€ 35,- incl. koffie/thee en op zaterdag soep/broodjes. Af te rekenen op de eerste cursusdag; neem
uw Groei en Bloei-pasje mee!
In samenwerking met tuincentrum Bloemendaal en de
afdelingen Doetinchem en Liemers van Groei en Bloei
wordt er een cursus vermeerderen van vaste planten
gegeven. Wilt u meer weten over hoe u planten kunt
vermeerderen, dan is deze cursus iets voor u. Ook als
u eigenlijk wel weet hoe het moet is het toch leuk om
mee te doen en met een vracht aan plantjes naar huis
te gaan op 4 april.
De cursus wordt gegeven door Theo Freriks die in zijn
werkzame leven hovenier en groendocent is geweest.
De cursus begint met een theorieavond op 27 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur. Op 29 februari is er
een praktijkdag (van 10.00 tot ± 15.00 uur). Er wordt
gezaaid, u leert waar de groeioogjes zitten, er wordt
gedeeld en gescheurd. Aan het eind van de middag
beginnen heel wat plantjes aan een nieuw leven.
Op 4 mei (van 10.00 uur tot ± 12.00 uur) ziet u wat er
geworden is van uw noeste arbeid. Het jonge spul

wordt opgepot en u gaat naar huis met een auto vol
plantjes. U zult merken dat u behalve met plantjes ook
met nieuwe woorden thuis komt. Theo Freriks is een
echte Achterhoeker en u pikt geheid een paar woorden
streektaal op. Mooi meegenomen.
Tuincentrum Bloemendaal zorgt voor koffie en thee
en soep en broodjes op 29 februari en dat alles voor
€ 30,00. Vergeet uw Groei en Bloei-pasje niet!
Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de
website van Groei en Bloei Doetinchem of per mail bij
Janke Kuiper, mail: jankekuiper@planet.nl of bel 06
51679170.

Tuincentrum
Bloemendaal
• Tuincentrum
• Kwekerij
• Bloemisterij
• Hoveniers
Rijksweg 14 6996 AC Drempt
tel. 0313 - 473033 fax 0313 - 473343

www.tuincentrumbloemendaal.com

www.veluwezoom.groei.nl

pagina 5

Hoe haalt u het beste uit uw tuin

lezing op 19 maart 2020 door Frank Spaan, tuincoach
In De Kerkhorst, Dorpsweg 65a in Spankeren, aanvang 19.30 uur
Tuincoaching is een relatief nieuw begrip in de tuinwereld. Net als sportcoaches geeft iedereen er zijn
eigen invulling aan. Tuincoach Frank ziet tuincoachen
als een manier om het beste uit de tuin te halen samen
met de tuineigenaar, met de nadruk op samen. Een
tuin zonder groen en planten bestaat niet in zijn visie.
Inmiddels is er ook een trend ontstaan die het groen
in de tuin wil terugzien, het zorgt voor een betere
waterafvoer van de steeds toenemende hoeveelheid
regen, is beter voor het milieu en is een welkom element voor nuttige vogels en insecten. Frank springt
vol overgave in op deze zeer belangrijke ontwikkeling.
Frank heeft jaren bij Kwekerij de Limieten in Huizen
gewerkt, die bekend staat als de kwekerij "voor tuinliefhebbers zonder geduld". Inmiddels werkt hij als
zelfstandig tuincoach en werkte hij mee aan het steeds
terugkerend onderdeel ‘Wie Durft’, in de Groei & Bloei.
In de lezing "de Tuincoach en uw tuin" neemt hij u mee
langs vele voorbeelden van tuinen waar iets aan
ontbrak of waar de eigenaren een oplossing zochten
voor een probleem. Tevens ontwerpt Frank tuinen die
zo veel mogelijk voldoen aan duurzaamheid en
houdbaarheid op de lange termijn. Tevens is er aandacht voor actuele trends en actuele plantenziekten
waar we in het veranderende klimaat mee te maken
hebben.
Verwacht geen avond van passief luisteren en kijken.
Het wordt een actieve avond waarin veel ruimte is om

vragen te stellen en interactief bezig te zijn. U wordt
aan het denken gezet, op ideeën gebracht. Door zijn
ervaring met het tuinieren op zandgrond en kleigrond
en uitgebreide plantenkennis is er voor iedereen wat
nieuws te horen. U gaat geïnspireerd en gemotiveerd
naar huis om meteen aan de slag te kunnen gaan in
uw eigen tuin met de tips van Frank Spaan. Desgewenst kunt u ook na de lezing nog individueel even
napraten of een vraag stellen.
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Bezoek aan Kwekerij De Hessenhof

Op 25 april, excursie met eigen auto of carpoolen.
Vertrek om 10.00 uur bij De Kerkhorst, Dorpsweg
65a in Spankeren.
Deelname is gratis voor leden van Groei en Bloei
met een introducee. Niet leden betalen € 7,50.
Neem zelf een boterhammetje mee voor tussen de
middag, koffie, thee en koek krijgt u van Groei en
Bloei.
We gaan op bezoek bij het walhalla voor de plantenliefhebber: De Hessenhof in Ede. Hans Kramer gaf
meerdere malen een lezing voor onze afdeling, maar
hij gaat het lezingen geven afbouwen. Komt Hans
Kramer niet naar ons, dan gaan wij wel naar hem toe.

De Hessenhof is een unieke kwekerij met meer dan
3000 planten die daar allemaal ter plaatste worden
gekweekt. Bezoekers uit binnen- en buitenland weten
de weg naar de kwekerij te vinden. Alles wordt
biologisch geteeld en zonder gebruik te maken van
turf.
We worden om 11.00 uur in de schuur ontvangen door
een medewerker van de kwekerij die wat vertelt over
De Hessenhof. We drinken koffie/thee met een koek.
Daarna is er alle tijd om over de kwekerij te dwalen en
te genieten van de sfeervolle intieme sfeer op De
Hessenhof. Verscholen achter hoge beukenhagen ligt
een lustoord voor de tuinliefhebber. En is het even
genoeg of wilt u uw meegenomen boterham opeten,
dan kunt U in de gezellige kwekerij schuur onder het
genot van een kop koffie bijkomen. Op de leestafel
liggen allerhande binnen- en buitenlandse tuinbladen
om door te kijken.
Omstreeks 15.00 uur aanvaarden we de terugreis
naar Spankeren met auto's waarin de nieuwe aanwinsten staan te wuiven. Het is handig om zelf een
doosje of tas mee te nemen.
Wilt u mee naar de Hessenhof, meldt u dan aan bij
Geert Huetink, tel. 06 45 28 44 63 (na 18.00 uur) of
per mail: g.huetink@hotmail.nl. U kunt dan ook opgeven of u iemand mee wilt nemen in uw auto of dat u
met iemand wilt meerijden.

www.veluwezoom.groei.nl

Tulpenfeest bij Marion Nap

Op zondag 3 mei van 12.00 tot 17.00 uur bij Marion
Nap, Mr. Cort van der Lindenstraat 29, 6951 GN
Dieren.
Nu, begin januari, zijn de eerste bloeiende sneeuwklokjes en cyclaampjes al weer gespot, wat mij het
vertrouwen geeft dat al die andere, inmiddels duizenden bloembollen ook weer zullen gaan bloeien. Van
half april tot begin mei, als de tulpen bloeien is het
feest op zijn hoogtepunt.
Er zit van alles in de grond: cyclaampjes, sneeuwklokjes, sneeuwroem, krokussen, oude wijfjes, hyacintjes,
maar begin mei
zullen het vooral tulpen, narcissen, zomerklokjes zijn.
Voor iedereen
die zin heeft in
het voorjaar, of
ook gewoon hard
toe is aan het
zien van kleurige bloemen, stelt Marion graag weer
haar tuin open op zondag 3 mei van 12 tot 17 uur. U
bent van harte welkom.

Vijfdaagse reis naar Engeland

Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni bezoeken we het in Engeland het graafschap Somerset.
Op de 1 dag maken we de oversteek van Calais naar
Dover. Ditmaal met de ferry; een overtocht van nog
geen twee uur, maar al wel direct een vakantiegevoel
geeft. Eenmaal in Dover gearriveerd bezoeken we
eerst Goodnestone Park waarna we doorrijden naar
ons overnachtinghotel.
Op dag 2 staan er twee particuliere tuinen op het
programma. Eerst bezoeken we West Green House
& Garden waar we niet alleen al het moois bekijken

maar ook na afloop de lunch gebruiken. Daarna vervolgen we onze reis voor een bezoek aan Rooksnest.
We overnachten deze en de volgende dag in het
Bristol doubletree hotel.
Ook op dag 3 twee tuinen. ’s Ochtends het indrukwekkende Cothay Manor dat in de jaren twintig ontworpen
is door kolonel Reginald Cooper . Hij was bevriend
met de eigenaren van Sissinghurst en Hidcote Manor.
Ga er daarom maar van uit dat u het west Engelse
equivalent van deze beroemde tuinen te zien krijgt.
’s Middags een stevig vervolg in het nog oudere
Hestercombe. Denk bij deze tuin aan beplanting, ‘geschilderd’ door Gertrude Jekyll. Een betere garantie
op iets heel moois is moeilijk voorstelbaar.
Dag 4, het is weliswaar zondag, maar zeker geen
rustdag. Eerst bezoeken we Iford Manor Gardens. Een
Engelse tuin, maar in perfecte Italiaanse stijl. Een
unieke mediterrane combinatie van beelden, bouwelementen en planten. Vervolgens staat een bezoek
aan het prachtige Bath op het programma. Nadat we
in een van de talloze restaurants van een vrije lunch
hebben genoten gaan we o.l.v. onze reisleider Will
Christiaanse een stadswandeling maken die ons
langs de kuuroorden voert en de Georgian straten en
pleinen die deze stad allure geven. We zien het huis
waar Jane Austin woonde en werkte en we eindigen
bij de beroemde kerk van de stad die door haar glazen
westgevel The Lantern Of The West wordt genoemd.
In deze beroemde abdij gaan we de evensong bijwonen. Het is moeilijk om een keuze te maken voor deze
dag want er is in Bath te veel te zien en eigenlijk is
een bezoek aan het Romeinse badhuis (entree ±
€ 23,00) ook een must. U kunt hiervoor kiezen in
plaats van de wandeling. Nadat we in de abdij geestelijk gesterkt zijn stappen we weer in de bus naar ons
overnachtinghotel, het Village Hotel Maidstone.
Dag 5, de terugreis. Hier hebben we op zondag al een
begin mee gemaakt en om deze laatste dag op een
prettige manier te doorbreken, staat er nog één tuinbezoek op het programma. Welke tuin is op dit moment

www.veluwezoom.groei.nl
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Indien onbestelbaar retour: Rentmeesterhof 3, 6961 DB Eerbeek

van schrijven nog niet bekend. In Dover schepen we
weer in voor de oversteek naar Calais waarna we
koers zetten naar het restaurant in Nederland waar
we een afscheidsdiner hebben.
Enkele praktische punten: Een uitgebreide beschrij-

Cothay Manor

ving van het programma vindt u vanaf begin januari
op deventer.groei.nl. De organisatie van deze reis is
in handen van Pelikaan Reizen. Op voorspraak van
diverse andere afdelingen hebben we de leiding van
de reis in handen gelegd van Will Christiaanse. Hij
kent Engeland als de spreekwoordelijke broekzak.
De totaalsom van deze reis bedraagt bij 45 t/m 49
betalende personen: € 660,- p.p., bij 40 t/m 44 betalende personen € 680,- p.p. en bij 35 t/m 39 personen:
€ 695,- p.p. De toeslag voor een éénpersoonskamer
bedraagt € 130,--. De prijzen zijn exclusief het eigen
lunchpakketje op dag 1, de vrije lunches op dag 3, 4
en 5 en de stop op de terugreis.
Inschrijving is mogelijk op deventer.groei.nl van 10 tot
en met 28 februari of bij 46 deelnemers.

en criteria voor de komende edities van het festival.
Het groene festival Gardenista heeft naast een nieuwe
locatie en is te bezoeken van woensdag 13 t/m zondag
17 mei op Historische Buitenplaats Den Alerdinck.
Het thema van dit jaar, Leef in het groen, staat voor
het goede gevoel dat groen kan geven. De bezoekers
gaan dit ervaren in een totale groenbeleving, zodat ze
er ‘groener uit komen dan ze binnenkomen’. Daarbij
gaan we verder dan tuinen en bloemen; op alle onderdelen van het festival speelt duurzaamheid een
centrale rol.
De basisthema’s zijn net als de vorige editie gericht
op showtuinen, moestuinieren, bloemschikken, kwekers, hoveniers, onderwijs, kunst en water.
De komende tijd wordt de website aangevuld en u kunt
zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de
hoogte blijft. Kijk op www.gardenista.nl
Het kan zijn dat er nog een busexcursie wordt georganiseerd. Als dat zo is sturen we u een digitale
nieuwsbrief, zodat u zich kunt aanmelden.

Gardenista

Van 13 tot en met 17 mei wordt Gardenista gehouden op de Historische Buitenplaats Den Alerdinck, Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthum bij
Zwolle
Na het succes van de eerste editie van Gardenista in
2019, organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit
unieke groene festival. Dit keer met nog meer activiteiten en groenbeleving onder de noemer Leef in het
groen. En met een nieuwe locatie Historische Buitenplaats Den Alerdinck in Zwolle/Laag-Zuthem. De
nieuwe locatie voldoet in hoge mate aan onze wensen

www.veluwezoom.groei.nl

