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Van het Bestuur
Van het bestuur
Lente
Het is weer lente en op het moment dat ik dit schrijf is
het prachtig zonnig weer en heerlijk om in de tuin te
werken. Zo leuk om alles uit de grond te zien komen.
Tot mijn verbazing zag ik zelfs mijn vuurwerkplant
weer opkomen. Ik dacht dat ik hem kwijt was, maar
misschien vond hij de vorige zomer gewoon te heet
en te droog en ging hij uit zelfbescherming vroegtijdig
ondergronds.
Maar we gaan het vast nog merken welke planten het
loodje hebben gelegd. Hopen maar dat het meevalt.
Jaarvergadering
Bestuurssamenstelling
In de jaarvergadering werd bekend gemaakt dat Anne
Sleeboom afgetreden is als bestuurslid. Spijtig dat zij
dit besluit genomen heeft. Weer zijn we op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur geen activitei-
ten en geen afdeling Veluwezoom. Wie, o wie helpt
mee?
Jubilarissen
We hadden dit jaar twee dames die 25 jaar lid zijn van
Groei en Bloei. Dat zijn Marike Farenhorst en Marjo
de Jager.  Marike kon niet aanwezig zijn, maar zij heeft
haar bloemen natuurlijk wel gekregen. Marjo kreeg
haar bloemen in de vergadering uitgereikt. Marjo is
niet alleen 25 jaar lid, maar ook al jaren actief in het
leiding geven aan de bloemschikcursus. Bedankt
Marjo!

Tuinclub
In de nieuwsbrief van januari las u het stukje van Hans
van Beek uit Brummen over het oprichten van een
tuinclub. Hans was aanwezig bij de jaarvergadering
en zijn idee viel in vruchtbare aarde. Inmiddels is de
tuinclub een feit. U leest hierover meer op pagina 4.
Gardenista
Het evenement Gardenista gaat op 15 mei van start
op het fraaie landgoed van kasteel Ophemert in De
Betuwe. Er is ontzettend veel te zien, te doen en te
beleven.  Iedere dag heeft een ander programma. Op
zondag treedt Karin Bloemen op. Modeste Herwig
komt verschillende dagen. Er is muziek, u kunt wijn
proeven, meedoen aan workshops en masterclasses,
genieten van modeltuinen. En dan zijn er de kraam-
pjes met van alles en nog wat om langs te dwalen.
Lekker onder de bomen wat drinken en eten, het kan
allemaal. Voor kinderen is er ook een leuk programma.
En zelfs uw hond mag mee. Kijk op www.gardenista.
nl voor het volledige programma.
Van onze afdeling gaat een flink aantal mensen mee
met de bus excursie. Maar u kunt natuurlijk ook met
de auto gaan, er is een groot parkeerterrein aange-
legd. Met de trein kan ook, vanaf station Geldermalsen
en Tiel vertrekken bussen naar Ophemert.
Heel veel mensen van Groei en Bloei hebben keihard
gewerkt om hier een succes van te maken. We hopen
op mooi weer en heel veel bezoekers. U komt toch
ook?

Project Dieren West
Groei en Bloei Veluwezoom werd benaderd door een
groep mensen uit Dieren West die actief hun wijk
willen vergroenen. Groei en Bloei werkt hier natuurlijk
graag aan mee. Er is op 29 juni een open dag waarop
u 9 tuinen kunt bezoeken en 8 plekken met openbaar
groen te bezoeken. Twee leden van Groei en Bloei
stellen hun tuin open. Het volledige programma is op
29 juni te verkrijgen bij Polysport, Admiraal Helfrich-
laan 89 te Dieren en in de IkBuurtMeeKeet van de
Gemeente. Lees meer op pagina 3.
Reisjes en excursies
De driedaagse reis naar Zeeland is al volgeboekt en
er is zelfs een wachtlijst. Maar er is nog iets nieuws in
petto: een dag excursie naar Friesland. Meer leest u
in deze nieuwsbrief op pagina 5.
Open tuinen Veluwezoom
De open tuinen Veluwezoom op 16 juni vervallen
omdat op 29 juni ook al negen tuinen zijn opengesteld
in Dieren West. Er is veel interessante informatie op
te doen over het milieuvriendelijk maken van uw tuin.
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Gezellige plantjesmarkt en bloemschikken
Zondag 19 mei van 12.00 tot 16.00 uur.
Charlotte van Bourbonlaan 24, 6961 ER Eerbeek.
Gratis entree.
In de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel wordt de jaar-
lijkse plantjesmarkt gehouden. Een aantal leden die
plezier hebben in zaaien en stekken, bieden hun
plantjes te koop aan voor een zacht prijsje. Na onze
oproep in januari voor ‘marktkooplieden’ hebben we
genoeg aanmeldingen gekregen en achter het huis
zal het weer een gezellige drukte worden. Door de
hobbyprijzen hopen we op een levendige handel.
Natuurlijk gaan Ali en Marjo weer bloemschikken en
u kunt één van die mooie bloemstukken kopen. In de
super diervriendelijke tuin Staat dan weer veel in bloei
en op een zonnige dag hoort u het gezoem van de
bijen. Komt u ook?

Edyweg 25 Spankeren    www.rijneveld.nl    0313 - 427 288 

Tuinontwerp 

Tuinaanleg 

Onderhoud 

Bestra ng 

Riolering 

Beplan ng 

Omdat vorig jaar de voorjaarsruilbeurs in De Steeg
slecht bezocht werd houden we de ruilbeurs tijdens
de plantjesmarkt. We kijken eens hoe dit bevalt. De
stekkenruilbeurs in het najaar gaat zoals gewoonlijk
wel door in het Parkhuis in De Steeg. 
Mensen die plantjes, zaden, knollen, enz. gratis willen
aanbieden om anderen hiermee gelukkig te maken,
kunnen deze vanaf 12.00 uur op de oprit aan de
voorkant van het huis op het welbekende blauwe zeil
leggen. Om 13.00 uur gaat het eerste belletje en kan
er gekozen worden.
 

Bestuur afdeling Veluwezoom
Vacature - voorzitter
 
Mw. Tineke Mäkel, secretaris   
Tel: 0313-651808    E-mail: tinekemakel@live.nl 
 
Mw. Ali Bosveld, penningmeester, bloemschikken
Tel: 0313-474158   E-mail: w.bosveld3@upcmail.nl
Rek.nr. NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP afd. Veluwezoom
 
Mw. Carla Hupjé, 2e secretaris, notulen, redactie nieuwbrief,
webmaster
Tel: 0313-427613 E-mail: carla.hupje@gmail.com
 
Dhr. Will Budel, redactie, lezingen
Tel: 0313-652301  E-mail: wenpbudel@kpnmail.nl 
 
Dhr. Geert Huetink, excursies
Tel: 0575-451044   E-mail: g.huetink@hotmail.nl
 
Ledenadministratie afdeling 
Dhr. Menno de Jong,
Tel: 0313-415141   E-mail: mf.dejong@hetnet.nl

Tuinen en openbaar groen bekijken in  
Dieren West
Open dag op 29 juni 2019 - 11.00 uur tot 16.00 uur
De Initiatiefgroep Dieren-West organiseert allerlei
activiteiten om de wijk mooier en leefbaarder te
maken. Een daarvan is een Open Dag op 29 juni 2019.
Buurtbewoners worden uitgenodigd om een aantal
particuliere tuinen te komen bekijken en plekken, waar
buurtbewoners openbaar groen hebben geadopteerd.
Natuurlijk zijn belangstellenden die niet in Dieren-
West wonen, ook van harte welkom.
In oktober 2018 is een thema-avond geweest met als
titel "Droge zomers in Dieren-west?" en op die avond
bleek, dat buurtbewoners veel behoefte hebben aan
informatie over de manier, waarop ze hun tuin en hun
wijk groener kunnen maken en kunnen aanpassen
aan de klimaatverandering. De Initiatiefgroep wil met
de Open Dag op die informatiebehoefte inspelen.
Bezoekers kunnen op 29 juni allerlei tuinen bekijken.
Er is een tuin met een mooie vijver; in een andere tuin
liggen slangen met sproeiers; er is een tuin die onlangs
van een geheel betegelde tuin veranderd is in een
mooi groen plekje; iemand laat het regenwater niet
meer naar het riool lopen, maar creëert met een bij-
zonder waterloopje een moerasje etc. In andere tuinen
tref je heel veel insecten, vogels, etc. aan. En al die
mensen willen bezoekers laten zien, hoe leuk het is
om een tuin naar eigen smaak te hebben en hoeveel
of hoe weinig onderhoud dat kost. En ze hopen dat de
bezoekers zin krijgen om hun eigen tuin groener in te
gaan richten. Twee leden van Groei en Bloei doen ook
mee!
Er zijn in Dieren-West een aantal interessante plek-
ken, waar de Gemeente op verzoek en in samenwer-

pagina 3



www.veluwezoom.groei.nl

king met buurtbewoners openbaar groen heeft aan-
gepast en waar buurtbewoners een bijdrage leveren
aan het onderhoud. Ook die plekken kunt u bekijken
op 29 juni a.s.
De Gemeente Rheden zet op die dag de IkBuurtMee--
keet neer bij de Ontmoetingskerk aan de Admiraal
Helfrichlaan. Daar kunt u een folder meenemen met
een beschrijving van alle plekken die u kunt bezoeken.
U kunt daar informatie krijgen over Operatie Steen-
breek, een landelijke actie waar de Gemeente Rheden
aan meedoet om tuinen en wijken groener te krijgen.
Bijvoorbeeld over het vervangen van tegels door
groen, het afkoppelen van regenwaterafvoer en het
ingraven van een drainagebuis, de aanleg van een
groen dak, etc. Soms is subsidie mogelijk.
Als u een geschikte plek weet om een nestkast op te
hangen, waar huismussen kunnen nestelen of een
kast waar vleermuizen of steenmarters kunnen sla-
pen, kunt u die in de IkBuurtMee keet aanvragen. U
kunt vragen, hoe u een stukje openbaar groen kunt
helpen onderhouden.
De Spelerij aan de Veldweg 5 te Dieren  is een leuke
plek voor kinderen om te spelen; maar is  ook een
pionier op het gebied van duurzame energie. Vanaf
de Veldweg zie je het groene dak van het huis en de
grote zonnepanelen op palen. Het regenwater wordt
zoveel mogelijk opgevangen en opnieuw gebruikt. Dat

kunt u vanaf de weg niet zien. U kunt tijdens de Open
Dag om 12.00 en om 14.00 uur naar de kassa van de
Spelerij gaan. Daar staat dan iemand klaar om u een
rondleiding te geven langs de waterberging, het    
sedumdak, de zonnepanelen etc.
De Open Dag is van 11-16 uur. Tot ca 11.30 uur kunt
u een kop koffie krijgen bij Polysport, Admiraal
Helfrichlaan 89, 6952 GD Dieren. Ook kunt u daar
folder krijgen. De dag wordt afgesloten met een mati-
nee en barbecue bij Polysport. Meer informatie bij
emmy.vandenberg@freeler.nl.

Tuinclub Tilia opgericht
Jaaaaa, maar dat was leuk! Vraag je op de jaarverga-
dering (op uitnodiging) om aandacht voor een op te
richten tuinclub rond Brummen, waarvan je zelf tot dan
het enige lid bent en er melden zich meteen diverse
tuinliefhebbers. Daarna een soortgelijke vertelling op
de jaarvergadering van de afdeling Zutphen en dan
heb je opeens genoeg mensen om zeker te zijn van
een startkapitaal energie. Dan blijken er ook nog
partners te verschijnen op de eerste bijeenkomst en
is het aantal leden gegroeid tot 20. Meteen al viel het
besluit om dat aantal als maximum af te spreken. Dus
er kan al niemand meer bij. Wat willen we eigenlijk
met zo’n kring van hobbyisten, dat was nog de vraag.
Nou, goed met elkaar kunnen opschieten, ieders eigen
tuinen bezoeken en interessante planten gaan zien in
de omgeving, of die nou in een tuin staan of bij een
kweker of op een evenement. En dan natuurlijk met
elkaar van gedachten wisselen over dat alles. Maar
tripjes, niet langer dan een dag of dagdeel. Oh ja, we
hebben ook een naam: Tuinkring Tilia. Wat me ook
nog opviel was dat liefst eenderde van de leden man
was! Tenslotte: de afdelingen Veluwezoom en Zut-
phen hadden nog geen onderafdelingen of hoe je ze
ook zou willen noemen, maar kennelijk is daar dus wel
behoefte aan.
Hans van Beek
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Dagexcursie naar Friesland
Vrijdag 26 juli 2019 - gaat de bus om 8.00 uur
vanuit Deventer 
Donderdag 1 augustus - vertrekt de bus uit Apel-
doorn, waarschijnlijk om 08.30 uur
De driedaagse reis naar Zeeland in juni is al volge-
boekt. Maar u kunt nog wel mee met een dagexcursie
naar een heel andere hoek van het land. In Friesland
kunt u een aantal mooie tuinen bezoeken en een bij-
zondere kwekerij.
Eerste stop bij De Oevertuin in De Blesse. Hier drinken
we koffie met een traktatie.

De Oevertuin

De tweede tuin is De Holthof in Oldeholtpade. Ont-
vangst met een kop koffie, dan de tuin bekijken en we
sluiten af met soep en ons meegebrachte broodje.
In de middag de grassentuin De Jakobstuin in Jistrum.
De mensen die bij de lezing van Hans Ringers over
The Dutch Wave waren, hebben foto's gezien van
deze weelderige tuin.
We sluiten traditioneel af met een bezoek aan een
kwekerij, ditmaal geen landelijk bekende kwekerij,
maar op advies van de afdeling Drachten brengen we
een bezoek aan kwekerij en kijktuin De Groene Gast.
Het is een kleinschalige, ambachtelijke kwekerij in
Lucaswolde, net over de grens van Groningen. Bij
deze kwekerij waar men zich merkbaar enthousiast
toonde met onze komst. Hier sluiten we af met een
hapje en een drankje.
Op www.deventer.groei.nl vindt u een uitgebreide
beschrijving van alle adressen.
De deelnameprijs voor deze dag bedraagt € 37,50  p.
p. Dit is inclusief alle entrees, natjes en droogjes. Dit
tarief  geldt ook voor uw partner of één introducé.
Denk wel aan uw lunchpakketje.

U kunt zich vanaf 15 mei opgeven via het e-formulier
op www.deventer.groei.nl of www.apeldoorn.groei.nl.
De afdeling Zutphen ziet dit jaar af van een eigen
excursiedag.
Let op: Na opgave en betaling ontvangt u uiterlijk 1 juli
een mailbericht met daarin de bevestiging van uw
deelname.
Hebt u nog vragen, bel dan naar Ton Blokvoort, 0575 -
49 47 26.

De Jakobstuin

www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum
Bloemendaal

Rijksweg 14 6996 AC Drempt
tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

• Tuincentrum
• Kwekerij
• Bloemisterij
• Hoveniers

 

Gladiolenfestijn
Op 10 en 11 augustus 11.00 - 17.00 uur en
17 en 18 augustus 11.00 – 17.00 uur
Bij veredelingsbedrijf Challa Gladiolen,
Jut van Breukelerwaard 6, 6957 AS Laag Soeren.
De toegang is gratis.
Behalve het bezichtigen van het proefveld van Her-
mien met meer dan 500 verschillende soorten gladi-

olen, van super groot, naar mid-
delgroot tot de kleinbloemige en
botanische soorten in talrijke
kleuren, is er van alles te doen.
Een stukje van het gladiolenveld
is opengesteld voor de pluk.
Hermien geeft rondleidingen en

legt uit hoe het veredelingsproces in zijn werk gaat.
Er zijn gezellige kraampjes met van alles en nog wat.
In de theetuin onder de oude eiken kunt u wat drinken.
Zoals elk jaar zijn er ook nu weer lezingen. Het pro-
gramma staat t.z.t. op de website
(www.challagladiolen.nl).
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(H)eerlijke Herfstfair
Op 7 en 8 september van 10.00 tot 17.00 uur
Het Hoogeland, Van Limburg Stirumweg 19
7361 CE in Beekbergen.
Groei & Bloei afdeling Apeldoorn organiseert samen
met Tuincentrum Het Hoogeland een Herfstfair bij Het
Hoogeland
Het thema van de fair van dit jaar is NATUURLIJK
GROEN
En daarbij kunt u denken aan de vanzelfsprekendheid
van een ‘Groene’ fair omdat het bij ons als vereniging
Groei & Bloei past. Daarnaast hebben we als fair
aandacht voor milieuvriendelijk, ecologisch, fairtrade,
biologisch en duurzaam.
We verwachten zo’n 80 aantrekkelijke kramen, pago-
detenten en wagens waar de standhouders hun pro-
ducten aanbieden zoals allerlei planten, tuinontwerp,
(outdoor)kleding, brocante,  delicatessen, sieraden,
cadeauartikelen enz. Daarnaast zijn  er diverse de-
monstraties, waaronder schapendrijven met border-
collies, proeverijen en workshops voor jong en oud.
Een divers en eerlijk aanbod.
Als u trek gekregen heeft van het slenteren langs de
kraampjes dan vindt u op het horecaplein de moge-
lijkheid om te genieten van over(h)eerlijke lekkernijen
en drankjes. Op de podiumwagen hebben we beide
dagen een afwisselend programma op het gebied van
zang, muziek, dans, demonstraties en modeshows.
Houd de website in de gaten voor het definitieve
programma! http://herfstfair-apeldoorn.nl/
Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte rondom de fair. Het
parkeren kost € 2,-  per auto. De opbrengst hiervan
komt ten goede aan de bewoners van Het Hoogeland.
Komt u op de fiets? Dan kunt u hem gratis in de fiet-
senstalling parkeren. Volg de bordjes!
Entree
Entree voor de Herfstfair bedraagt € 4,-
Kinderen onder de 14 jaar € 2,-
Kinderen onder de 4 jaar hebben gratis toegang.
Groei & Bloeileden krijgen € 1,- korting op de entree-
prijs bij inlevering van de kortingsbon uit de kortings-
kalender 2019 of op vertoon van de ledenpas.

Najaarsruilbeurs
Op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot ± 11.30 in 't
Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg.
Bij dit evenement is iedereen welkom: familieleden,
buren, kennissen en andere mensen die geen lid van
Groei & Bloei zijn. U kunt gezellig bijpraten tijdens de
koffie en aan het eind wordt een verloting gehouden
met leuke prijsjes. En natuurlijk stekken, knollen en
zaden ruilen.

Lezingen - algemene informatie
De lezingen worden gehouden in De Kerkhorst,
Dorpsweg 65a, Spankeren. Aanvang 19.30 uur.
Entree voor leden en een huisgenoot gratis. Niet
leden betalen € 3,00. Koffie met een koekje € 0,50.

Lezing over Paddenstoelen
Op  17 oktober 2019, aanvang 19.30 uur door
Sandra Omlo
Mijn naam is Sandra Omlo. Ik ben sinds 1999 IVN gids
van de afdelingen Oost Veluwezoom en Eerbeek en
omgeving. Paddenstoelen hebben mijn bijzondere
aandacht. Ik vind het leuk om mijn kennis over te
dragen. Op deze avond maakt u nader kennis met de
wondere wereld van de paddenstoelen en ziet u de
foto's door middel van een powerpointpresentatie.
Paddenstoelen en zwammen lijken uit het niets te
verschijnen. Ze zijn de vruchtlichamen van schim-
mels. Zonder schimmels is leven op aarde onmogelijk.
Paddenstoelen, in de meest bizarre vormen en kleu-
ren, zijn daarom onmisbare schakels in de kringloop
van de natuur. Ze zijn het hele jaar te vinden en
overal. Je krijgt handvatten om paddenstoelen te
herkennen aan de hand van hun vorm en en bouw,
zoals poriën, buisjes en plaatjes. Ook wordt aandacht
besteed aan giftig- en eetbaarheid. Kortom, een bij-
zondere ontdekkingsreis naar de prachtige en kleur-
rijke wereld van de paddenstoel.
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Lezing over de geschiedenis van de
tuinarchitectuur
Op 21 november door Els de Weijer, aanvang 19.30
uur
Els de Weijer zegt: "Mijn werk is mijn hobby. Of an-
dersom. Zelfs tijdens vakantie’s vind ik niets leuker
dan tuinen bezoeken. Inmiddels heb ik veel mooie,
oude en bijzondere tuinen in Europa gezien en gefo-
tografeerd.
Van de foto’s die ik op mijn reizen heb gemaakt en
met de kennis die ik tijdens mijn opleiding kreeg bij
het vak kunstgeschiedenis heb ik deze lezing samen-
gesteld.

Alhambra

Tijdens deze lezing neem ik u mee op een reis door
de tijd. Hoe ontstonden eeuwen geleden de eerste
tuinen, welke planten gebruikte men en hoe ontwik-
kelde de tuinarchitectuur zich. We beginnen in de
oudheid, bespreken de Romeinse tuin, zien foto’s van
het prachtige Alhambra, bezoeken tuinen uit de re-
naissance in Italië en baroktuinen in Frankrijk en nog
veel meer.
Ik laat zien hoe maatschappij, politiek, kunst en tuin-
architectuur in de loop der eeuwen met elkaar verwe-
ven zijn.
We eindigen bij een hedendaagse kunstenaar die al
deze elementen in zijn werk terug laat komen."

Kerstworkshop 2019
Kerstworkshop op 19 december - aanvang 20.00
uur in
De Kerkhorst, Dorpsweg 65a, Spankeren 
Lijkt het je leuk om (ook) dit jaar een mooi kerststuk
zelf te maken,  meld je dan snel aan voor onze kerst-
workshop. Op de avond zelf hoef je alleen maar een
(snoei) schaar en een scherp mesje mee te nemen en
wij zorgen voor de rest.
We hebben al weer genoeg ideeën voor een creatief
kerststuk.......... maar wat het gaat worden, dat zie je
pas tijdens de workshop.
De kosten voor niet leden bedragen € 29,00. Leden
betalen € 25,00. Dit bedrag is inclusief koffie/thee plus
iets lekkers erbij en een glaasje om de avond af te
sluiten..
Opgave voor deze gezellige workshop kan vanaf nu.
Omdat er altijd veel aanvragen zijn adviseren wij om
je op tijd aan te melden. Dat kan per mail  (abeka@-
live.nl) of telefonisch: 0313-474158
De kosten van deelname dienen uiterlijk 5 december 
overgemaakt te worden op rekening nr 
NL43RABO0355265370, t.n.v. KPMG Veluwezoom
o.v.v. Kerstworkshop + aantal personen.
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Lezing over De Vele Verschillende Gezichten
van de Veluwe
Lezing door Jan Nijendijk op 16 januari 2020 -
aanvang 19.30 uur
De Veluwe wordt vaak gezien als een verzameling
bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Maar het
gebied De Veluwe begint bij de Gelderse IJssel en
wordt aan de andere zijde begrensd door de Velu-
werandmeren. Jan Nijendijk neemt ons in deze lezing
aan de hand van zijn foto's mee door dit gebied. We
zien foto's van zorgdieren, vogels, planten, padden-
stoelen, landschappen en landgoederen.
Jan is lid van de natuurfotografen vereniging VNF te
Apeldoorn, hij wil de natuur net even anders vastleg-
gen op de gevoelige plaat. We gaan genieten van deze
bijzondere foto's op 16 januari 2020.
 

wilde zwijnen

Cursus Bloemschikken seizoen 2019 / 2020
In september starten we weer met de nieuwe bloem-
schikcursus van acht lessen. De cursus is geschikt
voor beginners en gevorderden.
Tijdstip: op donderdagavonden van 20.00 uur tot
± 22.00 uur van september tot april.

Locatie: De Kerkhorst, Dorpsweg 65a, Spankeren.
De cursus wordt gegeven door Ali Bosveld en Marjo
de Jager. Zij maken voor iedere les voorbeeldstukken
waarin een bepaalde techniek of thema wordt ge-
bruikt. De cursisten kunnen de stukken in de daarop-
volgende les zelf maken, met raad en daad bijgestaan
door Ali en Marjo.
Informatie en opgave kan per mail of telefonisch (a-
beka@live.nl / 0313-474158).
De kosten van de cursus bedragen voor leden € 53,00
en voor niet leden € 68,00  en dat is inclusief een kopje
thee/koffie met wat lekkers erbij en het te gebruiken
binddraad, krammen, etc. De cursist zorgt zelf voor
bloemen, blad en de ondergrond (oase, schaal, vaas,
etc.)
Het lesgeld uiterlijk 5 augustus overmaken op reke-
ningnummer NL43RABO0355265370 t.n.v. KMPT
Veluwezoom.
Er zijn nog maar een paar plekjes vrij, veel dames van
de cursus 2018/2019 hebben zich al weer aangemeld.
Schrijf u dus gauw in als u mee wilt doen.


