
 

 Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom november 2020– nr. 8 

 

De lezing op 19 november door Ruud Knol gaat niet door 
Het is heel jammer, maar weer moeten we iets afgelasten. De lezing op 19 november, 

waarin Ruud Knol ons zou laten meegenieten van al het moois tussen Veluwe en IJssel, gaat 

niet door. 

Door de genomen maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd, hebben we dit besluit 

moeten nemen. Gelukkig dalen de laatste dagen besmettingscijfers weer en zijn er positieve 

berichten over een vaccin.  

Het belangrijkste is dat we gezond blijven en het beperken van contacten helpt daarbij. Maar 

jammer blijft het dat we onze uitjes en ook de gezellige contacten met elkaar missen.  

Maar we hebben ook nog iets leuks voor u. U kunt digitaal – via een livestream - deelnemen 

aan een lezing die wordt georganiseerd door Groei en Bloei Salland. Lees hieronder meer. 

Lezing via Livestream op 17 november door Gerard van Buiten “Hoe hard is 

winterhard”. 

Deze lezing is alleen via livestream bij te wonen. U volgt de lezing in uw eigen stoel via uw 

computer of tablet. U krijgt van tevoren een inlogcode, wachtwoord en een handleiding 

toegestuurd. Niet meteen denken dat dat ingewikkeld is. Het valt reuze mee en u kunt dat 

ook, misschien met een beetje hulp. Je hoort het overal, vergaderen via zoom en via 

livestream een bijeenkomst bijwonen. Gewoon doen!  

We kennen Gerard van Buiten en weten dat hij een bloeiende lezing geeft.  

Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar en u moet zich aanmelden bij de afdeling Salland. 

Gauw aanmelden dus, anders zijn alle plaatsen al ingenomen. Klik hier voor het 

aanmeldingsformulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJWJ5VB3ahXbyGYGyQnnBjMEzZ8qnGSpK_Ft

2gGlqEQKyYBQ/viewform  

Wat gaat Gerard van Buiten u vertellen in deze lezing: 

In onze tuinen kweken we graag de bijzondere planten. Veel van die planten komen uit 

gebieden met een heel ander klimaat dan het onze en dat zorgt soms voor problemen, 

bijvoorbeeld met de winterhardheid. Van sommige planten weten we niet beter dan dat ze 

bij ons eigenlijk alleen als eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere 

soorten is het minder duidelijk. Een plant die bij de één probleemloos de winter doorkomt, 

legt bij de ander consequent het loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk met winterhardheid? Hoe 

hard is winterhard?  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJWJ5VB3ahXbyGYGyQnnBjMEzZ8qnGSpK_Ft2gGlqEQKyYBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJWJ5VB3ahXbyGYGyQnnBjMEzZ8qnGSpK_Ft2gGlqEQKyYBQ/viewform


    

In deze lezing neemt Gerard van Buiten u mee naar verschillende streken in de wereld waar 

veel van onze sierplanten vandaan komen. Allerlei planten komen voorbij waarvan u 

misschien niet eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! We kijken uitgebreid naar de 

omstandigheden die (mede) bepalen hoe winterhard een plant eigenlijk is. Én we leren trucs 

om sommige juweeltjes net even beter de winter door te helpen. 

Gerard van Buiten is hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht 

(https://www.uu.nl/botanischetuinen). Hij is al van kinds af aan in de weer met planten en 

hij heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop ervaring opgedaan met de 

meest uiteenlopende planten. Een echte plantenman en een ras verteller! 

Locatie:      Alleen digitaal via zoom, na registratie 
Aanvang:    20.00 uur 
Kosten:          geen 
Registratie:   klik hier (registreren is noodzakelijk i.v.m. maximaal aantal deelnemers) 

Hoe werkt dat een livestream 
De livestream werkt via het programma Zoom Client for Meetings. Het is handig als u het 
programma Zoom vast op uw computer of tablet zet voordat de lezing begint. We hebben 
een handleiding op de website gezet. https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/digitale-
nieuwsbrieven/  
Vindt u het toch ingewikkeld? Misschien kent u iemand die u kan helpen om dit te regelen. 
Wilt u de lezing via livestream volgen, vergeet dan niet u aan te melden bij de afdeling 
Salland.  

https://forms.gle/TZ1HLqMyZagJXQXq8
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/digitale-nieuwsbrieven/
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/digitale-nieuwsbrieven/

