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Ineens is het winter 

Nog maar kortgeleden leek het net of het voorjaar werd. De sneeuwklokjes en de krokussen 

piepten tevoorschijn, de toverhazelaar stond in bloei, net als de kerstrozen.  En ineens ligt de 

hele tuin onder een dikke witte deken. Alleen de toverhazelaar is nog geel, maar de bloemen 

hebben het koud en zijn gekrompen. Voorlopig blijft het nog serieus koud, maar zonder die 

gemene wind en met stralende zon. De tuin ligt er mooi bij onder de sneeuw en de vogeltjes 

eten graag van de zaadjes. 

       

Foto’s gemaakt op zaterdag 6 februari van het hoge water in Spankeren ter hoogte van de Geldersche Toren. 

Op dat landgoed bloeien altijd veel sneeuwklokjes, maar de weg is nu afgesloten vanwege het hoge water en de 

sneeuwklokjes zitten sinds zondag onder de sneeuw. 

 

Digitale lezing over voedselbossen op 16 februari 

Op 16 februari geeft Wouter van Eck de digitale lezing “Voedselbos Ketelbroek”, georganiseerd door 

Groei & Bloei afdeling Apeldoorn. De leden van Veluwezoom kunnen deze lezing ook volgen. 

Wouter van Eck is eigenaar van voedselbos Ketelbroek in Groesbeek. “Het mooie van een voedselbos 

is dat alles wat erin groeit iets eetbaars oplevert zonder veel input of arbeid en zonder schade aan de 

omgeving.” Behalve over dit voedselbos, leert Wouter van Eck ons, hoe wij de principes van het 

voedselbos in onze tuin of op ons erf toe kunnen passen. 

De lezing wordt rechtstreeks digitaal/online gegeven en niet in een zaal zoals we gewend zijn. 

Gelukkig heeft Groei & Bloei Apeldoorn dit alternatief waardoor we onze leden ondanks de 

pandemie een mooie, informatieve en interessante avond kunnen bezorgen. Onderling bijpraten is 

helaas niet mogelijk, wel kunt u tijdens de digitale lezing vragen stellen aan de spreker middels de 

chatfunctie. Info volgt nog via een instructiefilmpje, dat vooraf aan de lezing getoond wordt aan de 

kijkers. U kunt dan gelijk checken of geluid en beeld voor u goed is. Vimeo is heel gemakkelijk, u 

hoeft geen ingewikkelde dingen te doen om de lezing te volgen. 

  



            

 

Aanmelden kan vanaf 1 februari tot uiterlijk 16 februari 16.00 door op de link te klikken van Groei & 

Bloei Apeldoorn https://apeldoorn.groei.nl/diversen/aanmelden-activiteit/lezing/ 

Na aanmelding krijgt u een email met de link naar de lezing die u op de betreffende avond vanaf 

19.30 uur kunt gebruiken om bij de lezing te komen De lezing zelf begint om 20.00 uur en is na een 

pauze om 21.00 uur rond 22.00 uur afgelopen. 

 

       

 

Sneeuwklokjesfestijn 

We doen ons best om begin maart een sneeuwklokjesfestijn te organiseren in de tuin van Tineke en 

Gerrit Mäkel in Eerbeek. De sneeuw is dan vast weer weg en misschien bloeit er al wel meer dan de 

sneeuwklokjes. We denken dat dit prima corona veilig te organiseren is, als we de 1,5 meter afstand 

maar aanhouden. Er is contact gelegd met de gemeente Brummen en we hopen dat we groen licht 

krijgen. We houden u op de hoogte. 

 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

9 februari 2021 

 

 

 

 

Een keep op het voederplankje 
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