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Jammer, jammer, maar de ruilbeurs op 17 oktober in Het Parkhuis gaat niet door 

We hadden hoop dat we de ruilbeurs nog konden houden op zaterdag 17 oktober. Er lag al een plan 

klaar om de ruilbeurs veilig te kunnen houden. Maar na de toespraak van de minister-president op 

13 oktober hebben we moeten besluiten om de ruilbeurs niet door te laten gaan.  

Er hadden zich tien deelnemers aangemeld en we gaan kijken of we deze mensen een andere 

mogelijkheid kunnen bieden om hun plantjes en zaden te ruilen.  

We zien het allemaal aan de cijfers: het wordt er niet beter op met de corona-besmettingen. We 

willen graag dat alle leden gezond blijven en daarom dus helaas geen ruilbeurs. 

 

De lezing op 19 november door Ruud Knol 

We hopen voorzichtig dat de lezing kan doorgaan, maar we houden een slag om de arm. Het is 

afwachten of het lukt het virus te temmen. U hoort nog. 

 

Nieuwtjes uit mijn tuin 

In de vorige nieuwsbrief stond het al: Geert Huetink had dit jaar wel heel veel succes met 

zijn pompoenen. Hij had maar liefst vier pompoenen met een doorsnede van 45 tot 55 cm. 

Bijna niet te tillen.  

 

Maar je hebt altijd baas boven baas. In de Groei en Bloei stond dat de zwaarste pompoen 

ooit 1190 kilo weegt. Dat record is in 2016 gevestigd tijdens de wereldkampioenschappen. 

Geert kan nog even vooruit dus.  



In veel landen worden kampioenschappen gehouden. Laatst zag ik in Gardeners World een 

man die grote kruisbessen kweekte met het formaat van een kippenei. De bes hoefde niet 

lekker te zijn, maar vooral groot. Een heel serieuze zaak; met vakantie gaan kon niet, want …  

de kruisbessen.  Ook voor kruisbessen is er een kampioenschap met een jury die vol 

aandacht meet wat de grootste is, net als voor tomaten, komkommers en wat al niet meer. 

 

Ook in Nederland worden jaarlijks kampioenschappen gehouden en het record voor de 

pompoenen lag dit jaar op 711 kilo. Niet alleen de grootste pompoen, ook de langste snijboon en 

nog veel meer. Kijk op https://www.canna.nl/nieuws/record-aantal-deelnemers-nk-pompoen-

kweken-2020 

 

De dahlia’s in de tuin van Carla 

Ja, het is gelukt. Bishop of Auckland is in bloei. 

De andere dahlia’s die in de grond waren 

blijven zitten bleken allebei Jive te zijn.  

Wat ik ook heel erg leuk vond is dat Salvia 

Concertiflora voor het eerst is gaan bloeien. 

Jaren geleden gekocht bij Kwekerij Sunsister 

tijdens een dagtripje van Groei en Bloei. En 

dan heb ik nog een geraniumstekje uit 

Portugal dat bloemen heeft. Allemaal leuk! 

 

Ook iets leuks, bijzonders of iets anders uit uw tuin te melden? Stuur een 

mailtje aan info@veluwezoom.groei.nl en we nemen het op in de 

nieuwsbrief. 

 

De bollen kunnen in de grond en dat geeft ons iets om ons op te verheugen: het voorjaar als 

de neusjes boven komen. De natuur trekt zich niks aan van corona en in onze eigen tuin 

kunnen we veilig klussen. Blijf gezond, houd moed en wacht op betere tijden. 
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