Digitale Najaarsruilbeurs Veluwezoom 2020 – nr. 7
En hier is dan voor het eerst digitaal het aanbod van de Najaarsruilbeurs. Niet in Het
Parkhuis maar via de mail. U snuffelt eens lekker tussen het aanbod. Ziet u een plant of
zaadjes die u wel zou willen hebben, dan neemt u contact op met de aanbieder en maakt u
een afspraak voor een corona veilige overdracht.
Wat is er in de aanbieding:
De plantjes van Nel en Wim Daamen uit Rheden (wimdaamen@tele2.nl / tel. 026 – 49 54 194)

Vingerplant – ook voor
buiten

Chrysant – bloeit

Kalanchoe

donkerrood, laat

Vijgen

Dan zijn er ook nog zaden in de aanbieding:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercis Judas boompje
Gekroonde ganzenbloem – 1 jarig – gelige bloem 50 / 70 cm hoog
Sonata boon 2020 , dun (voor de moestuin)
Zonnebloemen
Ridderspoor blauw, vaste plant, ± 40 cm hoog
Platycodon, vaste plant, blauw, zaaien maart/april, 30/40 cm hoog
Chileense winde, éénjarig, zacht rood,
Roze lathyrus, vaste plant, groeiend langs een heg, niet geurend
Morgenster, éénjarig, lichte kleur, 50/75 cm hoog
Platte peterselie – 2-jarig – zaaien in februari tot mei
Hibiscus – bloem 3 kleuren – 40 cm hoog – eenjarig
Witte lathyrus – vaste plant, groeit langs heg, geurt niet
Zegekruid (nachtschade) blauw, struik
Blauwe alpine clematissen

De plantjes van Marike Farenhorst uit Olburgen: (mail:m.b.farenhorst@gmail.com / tel. 0625066650)
Planten
Verfplanten en
heilzaam
Agrimone

https://ziezozon.com/zo-leven/zo-gezond/agrimonie-zal-ubevrijden/

Guldenroede

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2017/05/guldenroedegoudgele-verfstof-ook-medicijn/

Rabarber

https://www.tuinadvies.nl/artikels/rabarber_telen_moestuin

Geur
Nachtschone wit

https://pin.it/2R88lFO

Blad
Zaden
Wede

https://moestuinwijf.wordpress.com/2015/10/06/wede/

Nachtschone

https://pin.it/2R88lFO

Info over
verfplanten

https://images.app.goo.gl/wUD1MpY959oZiCnCA

De plantjes van Joep van Steen uit Dieren (mail: jlh.vansteen@gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geluksklaver (heel veel; Oxalis Deppei Iron Cross; beetje geluk kunnen we wel gebruiken
toch?)
Aardbeienplantjes (1x dragend)
Agave Americana (stekjes)
Rode daglelies
Gele daglelies
Roze-gele daglelies (heel lelijk!)
Gladiolen mix
Gladiolen rood
Gipskruid
Aster Koraiensis (ministukjes)
Viola Sororia 'Dark Freckles' (ministukjes)
Hemelsleutel (roze)
Verbena bonariensis
Kruisdistel
Senecio cephalophorus (kamerplant, vetplant met oranje bloemen)

En mocht er verder nog iets in de tuin staan waarvan iemand graag een stukje of stekje wil hebben,
dan kan dat waarschijnlijk ook wel.

De plantjes van Tineke Mäkel uit Eerbeek (tinekemakel@live.nl / tel 0313 – 65 18 08):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crocosmia ‘lucifer’
Akelei
Strobilanthe
Zaailing van walnoot (dus nog klein)
Zaailing van gele kornoelje
Phlomis ‘russeliana’
Amandelwolfsmelk (schaduwplant)
Doronica ‘pardalianches’ (schaduwplant)
Persicaria (zalmkleur)

De plant van Geert Huetink uit Steenderen (mail: g.huetink@hotmail.nl / tel 0645284463)

Bodembedekker met
kleine blaadjes, leuk om
te gebruiken bij
bloemschikken

De mooie dahlia’s die Geert in
de aanbieding had, hebben
inmiddels allemaal een nieuwe
eigenaar gevonden (bij de
mensen die zich aangemeld
hadden voor de ruilbeurs in De
Steeg, zij mochten eerst
kiezen)

De plantjes van Carla Hupjé – Spankeren (mail:carla.hupje@gmail.com / tel. 0645624709)

Geranium renardii

Centhrantus ruber
(rode valeriaan)

Leuk blad, roze bloemen In mei

Kerstroos (wit)
Helleborus witte bloemen

Crocosmia (oranje)

Lievevrouwenbedstro

Persicaria, rode bloemen
1 m hoog, bloeit lang

Ik heb o.a. zaden van:
Tagetes linnaeus
Lage oranje zinnia (vormt een
rond rijkbloeiend polletje)
Rudbeckia Hirta (eenjarig)
Hoge afrikanen met gevulde
bloem rood/oranje 60 cm
Cosmea oranje/rood 35/40 cm

Lunaria rediviva bloeit roze
in april/mei, geurt

Anemoon roze 80 cm hoog,
bloeit in aug / sept

Hoge rode Leeuwenbekjes

Bedankt
Nel en Wim Daamen genieten volop van de dahlia’s die ze eerder hebben gekregen. Hartelijk dank
aan de gevers!

Gevraagd
Dit wordt een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. Bent u op zoek naar een bepaalde plant, dan kunt u
dat in de nieuwsbrief laten opnemen. Wie weet kan één van de leden van Veluwezoom u helpen.
Stuur een mail aan

Geert en Dinie Huetink zijn op zoek naar hemelsleutels. Wie heeft een stekje voor
ze? Het telefoonnummer is 0645284463.

Nel en Wim Daamen zijn op zoek naar stekjes van Anaphalis – siberische
edelweiss Wie kan ze helpen? tel. 026 – 49 54 194

Tien Veluwezoom-leden vallen in de prijzen
Het was in augustus, de coronabeperkingen eindelijk wat vrijer, dat Tineke voorstelde om de
plantenruilmarkt in oktober wél door te laten gaan. Zij, net als de meeste mensen, had behoefte aan
een verzetje. Het was even puzzelen of het wel kon, maar met Het Parkhuis werd afgesproken dat
het met maximaal 25 mensen op 1,5 meer afstand oké was. Hoera, na maanden van een ontbrekend
verenigingsleven eindelijk weer eens een leuke activiteit!
Als prijzen voor de loterij werd, net als vorig jaar gekozen voor bloembollen. Deze werden zorgvuldig
uitgekozen, want we wilden
niet alleen hele mooie en
bijzondere bloemetjes kiezen,
maar het moesten ook
verwilderingsbolletjes zijn. Met
de voorpret zat het helemaal
goed. Half september werd
een grote doos bezorgd
volgepakt met keurige zakjes,
die nu weken koel bewaard
moesten worden.
Ondergetekende mocht er
foto’s met informatie bij
zoeken, zodat de deelnemers
aan de loterij meteen konden
zien wat zij gewonnen hadden.
Begin oktober werden de zakjes klaargemaakt. Ons kon niets meer gebeuren, wij waren helemaal
klaar voor de plantenruilmarkt met loterij.
En toen, slechts vier dagen voor de langverwachte dag kwam de persconferentie die het bestuur in
rep en roer zette. Mogen we nu met 30 mensen bij elkaar komen, of alleen met vier? Kunnen we het
plantenruilgedeelte anders organiseren, zullen we alleen de loterij door laten gaan? Wat doen we
met de prijzen, bloembollen kun je nu eenmaal niet een jaar bewaren. Alle mogelijkheden werden
bekeken, maar er was maar één optie: het kon niet door gaan, het viel niet goed te organiseren en de
risico’s waren te groot. Er moest razendsnel een nieuwsbrief verzonden worden om alle leden op de
hoogte te brengen.
Het was niet alleen een teleurstelling voor het bestuur, maar ook voor de tien Veluwezoom-leden die
zich al hadden aangemeld. Ook zij waren in de weer geweest met plantjes op te potten en zaden in
zelfgemaakte zakjes te stoppen. Het bestuur meende dat de loterijprijzen bij hen aan het juiste adres
zouden zijn. En zo gebeurde het dat bij deze tien Tineke plotseling voor de deur stond en hen een
mooi bloembollenpakketje bezorgde. Onnodig te zeggen dat iedereen aangenaam verrast was. Nou
moeten die bolletjes alleen nog de grond in… zullen we dat met elkaar kunnen bespreken bij de
lezing op 19 november? Laten we hopen dat dat kan.
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