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Geen sneeuwklokjesfestijn in Eerbeek dit jaar 

Jammer, jammer, maar dit jaar geen sneeuwklokjesfestijn. Tineke Mäkel heeft contact gehad 

met de gemeente Brummen en is daar gestuit op een rood stoplicht. Een sneeuwklokjesfestijn 

valt onder de evenementen en die zijn niet toegestaan.  

Het is jammer, maar we houden de moed er in. Misschien mag er in het voorjaar meer en 

kunnen we dan een voorjaarsfestijn houden. De tuin van Tineke en Gerrit is ideaal om corona-

veilig te bezoeken. We hopen dat er nu snel voortgang komt in het vaccineren en dat we na de 

prik weer wat kunnen gaan doen.  

Sneeuwklokjes op landgoed Enghuizen in Hummelo 

Waar u wel mooi sneeuwklokjes kunt kijken is in Hummelo op landgoed Enghuizen. Daar staan 

veel wilde sneeuwklokjes. Er is een wandelroute die start bij de Gouden Karper. Klik hier voor de 

routebeschrijving.  

foto Marike Farenhorst 

Digitale lezing op 16 maart over Plaaggasten 

Op 16 maart komt Baudewijn Odé van Floron een lezing houden. FLORON (Floristisch Onderzoek 

Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse 

wilde flora. 

Tegenwoordig wordt er door mensen veel gereisd en zo kunnen bedoeld of onbedoeld exoten 

meegebracht worden naar ons land. Bovendien worden ze verkocht om als tuinplant toe te 

http://wandelroutes.maakjeroute.nl/wandelen.in/hummelo/wandeling.html?wandeling=zzd59c34e10c6379b38ed6038131f154d6&title=adf7b_wandelroute_laan


passen. Dit kàn grote gevolgen hebben voor onze eigen flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan de 

reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop, de grote waternavel en de Amerikaanse 

vogelkers. 

Wat is een exoot? Hoe herkennen we deze? Hoe houden wij schadelijke exoten uit onze eigen 

tuin en uit onze omgeving? 

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. Aanmelden kan vanaf 1 maart tot uiterlijk 16 maart 16.00 door het 

aanmeldingsformulier in te vullen. Klik hier om u op te geven. Na aanmelding krijgt u een email 

met de link naar de lezing die u op 16 maart avond vanaf 19.30 uur kunt gebruiken om bij de 

lezing te komen. De lezing zelf begint om 20.00 uur en zal na een pauze om 21.00 uur 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. 

Wie doet er mee aan een zaai- en stekgroep van de afdeling Veluwezoom? 

In de laatste Groei en Bloei staat een artikel over zaaiclubs. Marike Farenhorst werd hier zo 

enthousiast van dat ze het idee opperde om bij onze afdeling Veluwezoom, ook een zaai- en 

stekgroep op te richten. Een prima idee, het bestuur 

ondersteunt dit initiatief van harte. In de meeste zakjes 

zaad zit veel te veel zaad voor één mens. Van wat je 

zaait heb je ook al gauw zoveel dat anderen daar blij 

mee gemaakt kunnen worden. En je kunt van elkaar 

leren.  

 

Lees  wat Marike schrijft: 

Afgelopen dinsdag 23 februari ben ik begonnen met zaaien en dezelfde dag las ik het stuk in de 

Groei & Bloei van de afgelopen maand over zaai-clubs en dat inspireerde mij "natuurlijk". Het lijkt 

me erg leuk om een club op te richten bij onze eigen afdeling Veluwezoom, om gezaaide en 

gestekte plantjes uit te wisselen. Sowieso zaai ik altijd teveel en dat is dan ook weer een motivatie 

om bij het verspenen niets weg te gooien; wat ik altijd zo moeilijk vind. Ik heb al 1 jarigen, vaste 

planten en moestuinplanten gezaaid. 

Bovendien ben ik afgelopen jaar begonnen met stekken, dat gaat mij nog niet zo goed af maar 

wie weet kunnen we dat dan ook nog aan elkaar leren. Voor iedereen die geïnteresseerd is:  meld 

je aan bij mij Marike Farenhorst, e-mailadres m.b.farenhorst@gmail.com 

Wat corona betreft gaan we natuurlijk een goed plan opstellen over het ruilsysteem met 

bezoekjes aan elkaars tuinen om resultaten te bewonderen. 

 

 

https://apeldoorn.groei.nl/diversen/aanmelden-activiteit/lezing/
mailto:m.b.farenhorst@gmail.com


Sneeuwklokjes in het groen 
Na het aanbod in de nieuwsbrief in december om gezamenlijk sneeuwklokjes in het groen te bestellen, 

bleken niet de al in december bloeiende sneeuwklokjes, maar de ‘Flore Pleno’s”, het dubbele 

sneeuwklokje, het meest gewild te zijn. En juist die bleken toen niet leverbaar te zijn. Toen ik vorige week 

de eerste dubbele sneeuwklokjes zag bloeien in mijn tuin, probeerde ik het nog eens op hun website en 

jawel hoor, nu bleken ze wel voorradig. Een mail-rondje naar allen die interesse hadden getoond, 

leverden snelle reacties op over de te 

bestellen aantallen.  

Vijf dagen later werd een doos vol met 

vacuüm verpakte, schone en bloeiende 

(Flore Pleno’s) en inmiddels 

uitgebloeide (vroege selectie) 

sneeuwklokjes bezorgd, compleet met 

stengel en bol. Het blijft een 

wonderlijke aanblik voor me om 

sneeuwklokjes zo te zien, het doet me 

denken aan een botanische tekening. 

Doordat er veel was besteld, hoefden 

er geen verzendkosten betaald te 

worden, had iedereen een aardige korting gekregen en kregen we 

ook nog wat extra sneeuwklokjes toegezonden, waardoor het voor iedereen een aantrekkelijke koop is 

geworden. 

Dus op de toegift van nog een zonnige middag in februari werden de bestellingen één voor één 

opgehaald. Even konden we het uitzichtloze van de c-crisis vergeten en genieten van alle bloeiende 

sneeuwklokjes, krokussen (Crocus vernus), de teer witblauwe streephyacintjes, (Scilla mischtschenkoana) 

en het o zo kwetsbaar uitziende, maar compleet winterharde hoepelroknarcisje (Narcissus bulbocodium).  

     

           Scilla mischtschenkoana      Narcissus bulbocodium        Cyclamen coum (foto’s Marion Nap) 

Maar de meeste lof ging toch naar de cyclaampjes die ik in alle kleuren en bladvormen heb staan, en dan 

met name naar de donker magenta-kleurigen. Of ik ze nou in de zon zet of in de schaduw, ze lijken het 

overal naar hun zin te hebben en ze zaaien zich ook spontaan uit. Een groot deel hiervan heb ik uit zaad 

opgekweekt, wat heel gemakkelijk blijkt te zijn. Dus natuurlijk ken ik ook een leuk adresje voor de mooiste 

cyclamenzaadjes: cyclamineus.com/catalogue is een website waar je cyclamen-zaad van heel veel soorten 

en variëteiten kunt vinden. Ik beperk me tot variëteiten van C. hederifolium, die bloeit van september tot 

november, en C. coum, die vanaf januari al begint te bloeien, van deze twee weet ik dat ze betrouwbaar 

winterhard zijn. In een zakje zitten er 10-15 zaadjes, een zakje kost € 4,- en verzendkosten zijn € 5,-. 

Helaas doen zij niet aan kortingen als je meer besteld, maar wil je gezamenlijk bestellen om de 

bestelkosten te delen, houd ik me aanbevolen. Mijn mailadres is: na160777@telfortglasvezel.nl 

Groene groet van Marion Nap 

 

 

https://www.cyclamineus.com/wp-content/uploads/2021/01/Seedlist-2020-2021-available-250121.pdf


 

Wie wil er zaadjes??? 

Ik heb meegedaan aan een zadenruil op Facebook en ik heb nu een enorme hoeveelheid zaden, 

allemaal geoogst in 2020. Er zitten ook wat zelf gekochte zaden tussen, waarvan er veel te veel in 

het zakje zaten. Onmogelijk om allemaal zelf te zaaien. Ik heb na veel wikken en wegen gekozen 

wat ik wil gaan zaaien en dat is vast nog teveel. De zaden die overblijven kan ik echt niet 

weggooien. Wie wil er ze zaaien? 

 

Ze zijn door mensen geoogst, geschoond en verpakt en de zaden verdienen het om gezaaid te 

worden. Klik hier voor de lijst met zaden. Stuur me een mailtje (carla.hupje@gmail.com ) als u 

belangstelling hebt voor één of meerdere zaden. Ze kunnen worden afgehaald en ik kan ze 

eventueel opsturen tegen betaling van de verzendkosten. 

Carla Hupjé 

Tenslotte 

Waar een mens vrolijk van wordt is dat de tuin weer wakker wordt. Er komt van alles boven en 

de vroege vogels staan al te bloeien: de sneeuwklokjes, de krokussen, de aconietjes en de 

kerstrozen en zelfs een paar narcissen. De toverhazelaar is al op zijn retour, maar de tulpen en de 

alliums komen er aan.  Heerlijk!         

                                  foto Lika van Gessel 

 

https://veluwezoom.groei.nl/index.php?id=12137&no_cache=1
mailto:carla.hupje@gmail.com


We moeten ons nog even inhouden met het organiseren van activiteiten. Het is niet anders. We 

kunnen wel weer aan de gang in de tuin, zo hier en daar een onkruidje wegplukken. Kijken wat er 

opkomt en gaat bloeien en dat is fijn.  

    

Krokussen en boerenkrokussen (foto’s  Lika van Gesse) 

Verschillende kwekerijen (o.a. de Hessenhof, de Boschhoeve, Hof te Dieren) zijn al open of gaan 

half maart op afspraak weer open en dat is een leuk uitje. Het zal nog wel even duren voordat 

alles weer gewoon is, maar waarschijnlijk hebben we de langste tijd er wel opzitten. Houd moed 

en blijf gezond! 

 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

2 maart 2021 

 

 


