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 Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom  2021 – nummer 1 

 

De allereerste nieuwsbrief van het jaar 2021 

We wensen u van harte een mooi 2021. De neusjes van de bollen piepen al uit de grond en 

zijn de voorbode van het voorjaar. Zo hier en daar bloeit al een kerstroos en een 

sneeuwklokje. We gaan weer de goeie kant uit.  

2020 was vooral het jaar van corona en de dingen die niet doorgingen. Voor Groei en Bloei 

Veluwezoom was de jaarvergadering de laatste gelegenheid waar we samen konden zijn.  

Telkens dachten en hoopten we dat het beter zou worden en dan liepen de besmettingen 

weer op, kwamen er nieuwe beperkingen en moesten we weer op de rem.  

Ook de kerstworkshop ging uiteindelijk niet door omdat er onvoldoende aanmeldingen 

waren.  

Als bestuur hebben we in 2020 nog een poos doorvergaderd en voor het laatst waren we in 

augustus bij elkaar toen we buiten konden vergaderen op gepaste afstand. Daarna werd het 

buiten te koud en konden we door de voorschriften niet meer binnen bij elkaar komen. Het 

is een onbevredigende situatie. Een programma voor 2021 konden we niet maken, omdat 

onzeker is wanneer er weer iets kan. Onze hoop is nu gevestigd het sneeuwklokjesfestijn, 

dat is buiten en we kunnen afstand houden. U hoort nog of dat door kan gaan. 

Bessel Vrijhof overleden. 

Op 15 december 2020 is ons lid Bessel Vrijhof overleden, hij was 100 jaar oud. Onze afdeling 

is hem veel dank verschuldigd. Jarenlang heeft hij 

snoeicursussen gegeven voor onze afdeling en heel wat 

mensen hebben de fijne kneepjes van het snoeien van 

hem geleerd. Hij was een trouw bezoeker van de lezingen 

en alles in het groen interesseerde hem.  

In de jaarvergadering op 20 februari werd hij gehuldigd 

vanwege zijn 60-jarig jubileum en kreeg hij een speldje. 

Een uitzonderlijke gebeurtenis dat iemand zo lang lid is. 

Op 24 februari werd Bessel 100 jaar een gebeurtenis die 

hij uitbundig vierde met een groot aantal mensen. In de 

Regiobode stond een interview met hem vanwege zijn 100ste verjaardag en daarin had hij het 

over de stamgeraniums waar hij zo trots op was. Het bestuur is blij dat we hiervan enkele 

stekken hebben gekregen,  die we verder kunnen vermeerderen. U ziet ze op de 

stekjesruilbeurs. Zo leeft hij voort en blijven we aan hem denken. We zullen hem zeer 

missen.  
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Lezing op 21 januari door Chris van der Wurff gaat niet door 

Chris van der Wurff zou een lezing houden over bomen. We hebben moeten besluiten ook 

deze lezing niet door te laten gaan. We wachten op betere tijden. 

 

Lezing door Marc Siepman op 19 januari over “Alle kleine beestjes helpen”. 

Deze lezing kunt u volgen via de computer. De lezing wordt georganiseerd door de afdeling 

Apeldoorn en wij kunnen meeliften.  

In deze lezing vertelt Marc Siepman over het belang van 
planten voor de bodem, hoe bodems weer gezond 
kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat we 
last krijgen van plagen en ziekten. De bodem is onze 
belangrijkste bron van gezondheid, en dat geldt 
onverminderd voor planten en dieren en zelfs de planeet 
in haar geheel. Een gezonde bodem helpt ook bij het 
afbreken en voorkomen van vervuiling en voorkomt 
droogtes en overstromingen. Als we beter met onze 
bodems om leren gaan, zullen de problemen ofwel 
verminderen, ofwel geheel verdwijnen. 

De lezing wordt digitaal / online gegeven en niet in een zaal zoals we gewend zijn. Gelukkig 
hebben we dit alternatief waardoor we onze leden ondanks de pandemie een mooie, 
informatieve en interessante avond kunnen bezorgen. De lezing is alleen voor leden van de 
aangemelde afdelingen via een (even klikken) formulier. 

Uw e-mailadres wordt gebruikt om een link voor de lezing te sturen. 
Vanaf 19.30 uur kunt u de link al gebruiken en dan krijgt u een korte instructie. 
De lezing begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. 

Onderling bijpraten is helaas niet mogelijk, wel kunt u tijdens de digitale lezing vragen stellen 
aan de spreker. Vragen stellen kan 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. 

Na de lezing is er, alleen voor de leden van de afdeling Apeldoorn, de traditionele verloting.  
Gezien het onderwerp en de inhoud van deze lezing wordt die van harte aanbevolen door de 
werkgroep Duurzaam Groei & Bloei Apeldoorn. 
 
Marx Siepman geeft sinds 2013 door heel Nederland en Vlaanderen cursussen en lezingen 
over de bodem. Marc Siepman heeft twee boeken vertaald over de bodem: Het 
Bodemvoedselweb (2014) en Bodem in Balans (2015). 
Meer informatie kunt u vinden op www.marcsiepman.nl 

Jaarvergadering 2021 en jaarverslag 2020 

Het lijkt er eerlijk gezegd niet op dat we in februari een jaarvergadering kunnen houden. En 

als het al toegestaan zou zijn, dan is het de vraag of u wel bereid bent om te komen. Tineke 

Mäkel is al druk geweest met het opstellen van het jaarverslag en u kunt dit lezen door op de 

link te klikken.  

https://apeldoorn.groei.nl/diversen/aanmelden-activiteit/lezing/
http://www.marcsiepman.nl/
https://veluwezoom.groei.nl/index.php?id=10067&no_cache=1
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Bloeiende sneeuwklokjes in december 
Op 5 december bloeide er al een sneeuwklokje in mijn tuin. Tineke Mäkel vroeg me daar een 

stukje over te schrijven omdat er al zo weinig positiefs te melden is en daar kan ik het alleen 

maar mee eens zijn. In andere jaren ben ik al niet zo gelukkig met de wintertijd en een tuin 

die toch echt in rust is: alle herfstkleuren 

zijn verdwenen, de zomerknollen liggen in 

de winteropslag en de voorjaarsbollen 

laten zich nog nauwelijks zien. Behalve dan 

deze sneeuwklokjes die me elk jaar 

opnieuw verrassen, ik ga er naar op zoek 

en vergelijk de datum van bloei met 

eerdere jaren.  

Dit jaar met de corona lockdown er ook 

nog bij, heb ik wel heel erg serieus de 

behoefte om mijzelf cadeautjes te geven. 

Eén van die cadeautjes is dat ik meer al 

bloeiende sneeuwklokjes heb laten 

bezorgen. Zoals Tineke volmondig kan 

beamen, kun je beter geen droge bolletjes van sneeuwklokjes planten, daar komt maar erg 

weinig van op. Je kunt ze beter ‘in het groen’ laten bezorgen en dat is dan meteen al iets om 

blij van te worden omdat de hele plant, van bol tot bloem, bloeiend en wel vacuüm verpakt 

geleverd wordt. Kleine moeite om ze dan nog even in de grond te zetten, waar ze vrolijk 

doorgaan met bloeien. Het gaat om Galanthus elwesii variëteit monistuctus vroege selectie 

die maar weinig aangeboden wordt. Deze soort heeft grotere bollen, wordt 20-30 cm hoog 

en bloeit met grote bloemen. Vanuit mijn keuken gezien vallen ze echt op.  

Ik ga nu dus heel ordinair reclame maken, zodat ik vervolgens niets bijzonders meer te 

melden heb omdat iedereen deze sneeuwklokjes dan heeft… 

Bij postplanten.nl kun je de sneeuwklokjes van 

Hoeve Vertrouwen vinden die onder andere 

ook deze selectie aanbiedt, ze kosten € 2,50 

per stuk, maar heel sympathiek, vanaf vijf stuks 

nog maar € 2,-. Het is een eenmalige 

investering, want ze komen elk jaar terug en 

breiden zich langzaam uit.  

 

Ik heb helemaal niets op met die dure klokjes 

(hun duurste kost € 35,- per bolletje) omdat de 

verschillen op afstand nauwelijks te zien zijn. 

Maar nadat ik een paar jaar geleden op 

landgoed Hackfort duizenden dubbele 

Galanthus nivalis ‘Flore Pleno’ zag bloeien en dat verschil heel goed op afstand kon zien, 

laat ik daar ook elk jaar wat meer van komen (€ 0,50 per bolletje). Deze bloeien wel pas in 

februari, maar dan zijn de nu bloeiende klokjes al weer van het toneel verdwenen.  

Zo kom ik de winter wel door. 

Als het helpt wil ik wel contactpunt zijn voor een gezamenlijke bestelling, dat scheelt in de 

verzendkosten (€ 6,-, gratis vanaf € 70,-) 

Groene groeten, Marion Nap 
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Nieuwe leden in 2020 

We heten van harte de mensen welkom die zich in 2020 

aanmeldden of een cadeaulidmaatschap kregen. We hopen van 

harte dat we u in 2021 kunnen ontmoeten bij een lezing, een 

workshop of een cursus. En dan is er ook nog een lid dat al in 

2019 lid werd, maar door een fout niet opgenomen werd in de 

nieuwsbrief van januari vorig jaar. Sorry mevrouw Van der Meulen.  

Mevr. J.E.S. van der Meulen Ellecom 

Mevr. J.C.W. Albers Doesburg 

Mevr. M. Beneker Hall 

De heer R.D. Bloemsma Doesburg 

Mevr. E. van der Blom Steenderen 

Mevr. P.C. Keizer Dieren 

Mevr. E.J. Kinds Dieren 

Mevr. H. van Manen Dieren 

Mevr. L. Overgoor Dieren 

De heer G. Schimmel Dieren 

Mevr. C.M. Teerink-Koppe Eerbeek 

Mevr. F. de Vries Eerbeek 

 

Gardenista 

Gardenista ging in 2020 niet door en werd verplaatst naar mei 2021. Maar doordat we nog 

steeds met het corona-virus zitten is besloten om het festival te verplaatsen naar september 

2021 en wel van de 22ste tot en met de 26ste. Frustrerend voor de organisatie natuurlijk, de 

evenementenbranche is zwaar getroffen door de pandemie. In september zijn de meeste 

mensen gevaccineerd en we hopen dan maar dat het lekker druk wordt. 

 

De landelijke website van Groei en Bloei 

Kijkt u wel eens op de landelijke website van Groei en Bloei https://www.groei.nl/ ?  

Er staat van alles op: voorbeelden voor het maken van bloemschikken, video’s met tips over 

snoeien en tuinieren, Gerard van Buiten vertelt in een video over stinzenplanten, enz. enz.. 

Echt de moeite waard om eens te snuffelen op de website. 

 

Gardener’s World 

Op 15 januari is er om 21.10 uur een winterspecial van Gardener’s World op BBC2. In maart 

beginnen de wekelijkse uitzendingen weer. Kunt u niet zo lang zonder Monty Don en Carol 

Klein, dan kunt u op Youtube oude afleveringen kijken van het programma. 

 

Training voor tuinambassadeurs  

Hoe bereik je mensen die wel een groenere en natuurlijke tuin willen, maar geen of weinig 
tuinervaring hebben? Zij die denken dat je met een klein stadstuintje niet zoveel kan doen, 

https://www.groei.nl/
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als je ook nog een terras en een plek voor fiets of kliko nodig hebt? 
Met vier groene organisaties binnen Stichting Steenbreek, waaronder Groei & Bloei, is een 
laagdrempelige workshop ’Een levende tuin maak je zelf’ ontwikkeld. Een workshop 
speciaal voor beginnende tuinbezitters. Leden van Groei & Bloei kunnen deze workshop in 
hun afdeling, rayon of gemeente organiseren na het volgen van deze training voor 
(potentiële) tuinambassadeurs. 
Wat wordt er behandeld in de training? 
In één online trainingsbijeenkomst van twee uur leer je de workshop ’Een levende tuin 
maak je zelf’ kennen en leer je hoe je deze zelf kunt geven. Je krijgt de materialen en het 
lesplan van de workshop en we oefenen de interactieve werkvormen. Na de training kan je 
de workshop zelfstandig in jouw afdeling, woonplaats of rayon geven. 
Voor Groei & Bloei kan dit de start zijn van een groep enthousiaste Tuinambassadeurs, die 
startende tuiniers inspireren en coachen bij het maken van een levende tuin. Het is de 
bedoeling om, samen met IVN en KNNV een community te vormen waar ervaringen en 
ideeën uitgewisseld kunnen worden en waar we elkaar kunnen ondersteunen waar dat 
nodig mocht zijn. 
Data  
Let op! Gezien COVID-19 is besloten om de training online via Zoom te verzorgen. Deze 
online-training beslaat twee uur en er is een keuze uit: 
- een online-avondtraining op dinsdag 19 januari 2021 van 19.00 - 21.00 uur of 
- een online-middagtraining op donderdag 21 januari 2021 van 15.00 - 17.00 uur 

Tenslotte 

En dat was dan de eerste digitale nieuwsbrief van 2021. Een papieren nieuwsbrief brengen 

we weer uit als we een programma kunnen opstellen. De lente komt eraan en dan kunnen 

we hopelijk weer wat meer naar buiten. Houd de moed erin en blijf gezond. 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

                               
Magnolia met knoppen          Berkenstam met mahonia, ook de winter heeft kleur 

(met dank aan Marion Nap voor beide fraaie foto’s, en die van de sneeuwklokjes) 


