
 

1 
Groei en Bloei Veluwezoom – 19 augustus 2021 

 

 Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom 2021 – nr. 8  

Beste mensen, 

Het bestuur maakt plannen voor het najaar. De bloemschikcursus gaat weer beginnen en we 
hebben contact met sprekers voor de lezingen op 21 oktober en 18 november. De 
kerstworkshop is gepland voor 16 december. Nog steeds met een slagje om de arm. Het gaat 
op het moment wel de goede kant op, maar we hebben al vaak meegemaakt dat er toch 
weer een kink in de kabel kwam. Even afwachten dus wat de vakantiegangers mee naar huis 
brengen. Als dat goed gaat vervalt eind september de regel van 1,5 meter afstand; weer een 
stapje in de richting van normaal.  
In de papieren nieuwsbrief die we uitbrachten werden advertenties opgenomen. Die gaan 
we nu ook plaatsen in de digitale nieuwsbrief. In dit nummer ziet u ze voor het eerst. 

Bloemschikcursus 2021 – 2022 
Hoera! We gaan weer bloemschikken in september.  

De cursus wordt gehouden op de eerste donderdag van de 
maand van 20.00 uur tot ± 22.00 uur. De cursus begint op 2 
september a.s.  We houden ons aan de coronaregel van de 1,5 
meter afstand zoals is voorgeschreven. 
Locatie: De Kerkhorst, Dorpsweg 65A te Spankeren. 
De cursus wordt gegeven door Ali Bosveld en Marjo de Jager. Zij 
maken voorbeeldstuk(ken) waarin een bepaalde techniek of 
thema gebruikt wordt. De cursisten kunnen deze stukken tijdens 
de daaropvolgende les zelf maken met hulp en advies van Marjo 
en Ali. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden.  
Wilt u meedoen, geef u dan snel op bij Ali Bosveld. Dat kan per 
mail: abeka@live.nl of telefonisch: 06 83 33 48 57. 
De kosten van de cursus bedragen voor 8 lessen voor leden € 

53,00 en voor niet leden  
€ 68,00.  Het lesgeld is inclusief een kopje koffie/thee plus wat lekkers erbij en (bind)draad, 
krammen, etc. 
De cursist zorgt zelf voor de natuurlijke materialen (bloemen, blad etc.) plus de ondergrond 
(oase, schaal, schotel, vaas etc.). Het lesgeld s.v.p.  uiterlijk 20 augustus overmaken op 
rekeningnummer NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP Veluwezoom.  
 

Jubileumexcursie naar De Hessenhof met borrel na afloop een succes 
Het kon gewoon niet beter op 17 juli. De zon scheen, de bijtjes zoemden en de kwekerij lag 
er prachtig bij. Hans Kramer hield een welkomstwoord voor de groep van de Veluwezoom, 
die op het terras van de kwekerij was neergestreken met een kopje koffie/thee en een 
stroopwafel. Niet alleen de afdeling Veluwezoom viert in 2021 een jubileum, ook de 
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Hessenhof viert een jubileum. De kwekerij 
bestaat namelijk 40 jaar. Na de koffie waaierden 
we uit over de kwekerij. Af en toe kwam je 
elkaar nog eens tegen en werd er even gepraat 
over de planten die gescoord waren. Bij het 
weggaan bood Groei en Bloei Veluwezoom de 
aanwezige leden een allium millenium aan, een 
plant waar de bijen dol op zijn. Dit vanwege het 
125-jarig jubileum. 
Vervolgens zetten we koers naar De Luchte in 
Spankeren waar we onder een grote parasol wat 
dronken. Dat ging er wel in op zo’n warme dag 
en ook de hapjes smaakten prima. Omdat Groei 
en Bloei Veluwezoom 125 jaar bestaat, vertelde Tineke Mäkel over de geschiedenis van de 
organisatie. De landelijke organisatie bestaat volgend jaar 150 jaar. Op 27 september 1873 

werd in Den Haag de eerste Algemene 
Vergadering gehouden van de Maatschappij 
van Tuinbouw en Plantkunde met 123 leden 
uit twee afdelingen. Het was een 
organisatie van een grote maatschappelijke 
betekenis. De maatschappij stond onder 
andere aan de wieg van de 
tuinbouwscholen en de invoering van 
Moederdag in Nederland. Meer weten? Klik 
op de link. 

Het jaar van de slak 

Het is me wat dit jaar met onze glibberige vrienden. Lekker veel regen, daar houden ze van. 

In de snoeihete zomers van de laatste jaren zijn ze heus niet 

uitgestorven, ze tieren als nooit tevoren. Ze zijn nuttig, maar 

als ze aan onze planten beginnen zijn we niet blij. Vooral de 

segrijnslak en de naaktslakken vergrijpen zich aan onze 

planten. De segrijnslak is eetbaar, dat is een manier om ervan 

af te komen, klik hier voor een recept. We horen graag van u 

hoe ze gesmaakt hebben. Naaktslakken zijn niet lekker en ze 

kunnen parasieten bevatten, die niet opeten dus. Maar alle 

gekheid op een stokje, lees hier de adviezen van Milieu Centraal om de slakken in de greep 

te houden. 

Brigitte Kaandorp heeft een sketch over de 

naaktslak, waarin ze zich afvraagt waarom deze 

beesten bestaan. Even lachen om slakken. Hier is 

een link naar YouTube. U kunt ook googelen op 

“Brigitte Kaandorp naaktslak”.  

  

https://www.groei.nl/over-groei-en-bloei/groei-bloei-sinds-1872
https://www.quest.nl/mens/voeding/a25538750/slakken-tuin-eetbaar/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/ongediertebestrijding/slakken/
https://www.youtube.com/watch?v=6JuYzkTXRvc
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Gardenista weer verschoven 

De meerdaagse evenementen kunnen nog niet en Gardenista is voor de zoveelste keer 

verschoven. De nieuwe data zijn 25 tot en met 29 mei 2022. 

 
 

Ook Bingerden, dat in september gehouden zou worden, is verschoven naar volgend jaar. 

 

Tuinclub Tilia weer op pad 
Begin 2019 is Tuinclub Tilia opgericht met als doel zo veel mogelijk mooie tuinen en soms 

ook kwekerijen te bezoeken. We komen elke tweede zaterdag van de maand bij elkaar en 

we kunnen maximaal twintig leden hebben. In het begin 

van het tuinjaar komen we één keer bij elkaar om een 

jaarplanning te maken. Bij deze tuinclub zijn ook 

mannelijke leden, het leuke is dat de gesprekken dan 

niet alleen over mooie plantjes gaan, maar ook over wel 

of geen accumaaiers.  

In dat jaar zijn we elke maand bij één van de leden in de 

tuin geweest, hebben we tuinen gezien van groot tot 

klein, van al tientallen jaren vertroeteld tot tuinen waar 

nog veel werk te verzetten is. We drinken koffie, eten 

cake, we kletsen heel wat af over onze tuinen 

(momenteel ook over de slakken waarvan we nog nooit 

zó veel hebben gezien en die we nog nooit zó dik en zó 

lang zijn geweest). Daarnaast bezoeken we andere mooie (commerciële) tuinen, zodat we 

ook in de toekomst tuinen kunnen blijven bezoeken. 2019 hebben we heel spontaan 

afgesloten met een lunch op landgoed Hackfort. 

Corona heeft vorig jaar ook bij Tilia bijna alle activiteiten stilgelegd, maar zo gauw het sein 

op groen kwam te staan in mei van dit jaar, zijn we weer bij elkaar gekomen. Het was op een 

koude en regenachtige dag dat we onder een carport een planning voor de rest van het jaar 

hebben gemaakt, zo graag wilden we weer starten! Sinds dat overleg zijn we al drie keer op 

pad gegaan en we gaan ermee door tot in november. Na zo’n lange tijd waarin helemaal 

niets kon is het dubbel en dwars genieten van al het moois. 

Er is momenteel plek voor twee nieuwe leden, daarna komen aanmeldingen op een 

wachtlijstje. Wie er het langst op staat, komt als eerste bij de club. Meer informatie of 

nieuwe aanmeldingen bij Marion Nap, email: na160777@telfortglasvezel.nl. 
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Waar kunnen we de komende tijd naar toe? 

De Tuinen van Appeltern is een enorm park vol met tuininspiratie met meer dan 200 

voorbeeldtuinen. Via het adres https://appeltern.nl/nl/intratuin kun je toegangskaarten aanschaffen 

met 50 % korting! Deze actie loopt t/m 30 september. 

Op zaterdag 4 september wordt de Sous-Terre Art Fair gehouden met hedendaagse kunst. 

Bij Middachten zijn boeiende lezingen over 400 jaar 

tuingeschiedenis te volgen. 

Op zondag 22 augustus: Romantische slingerpaden, heuveltjes 

en groepjes loofbomen.  

Op zondag 29 augustus: De restauratie van de Oostparterre.  

Locatie: squashhal Middachten, aanvang: 14 uur, kosten: € 15,- 

per lezing inclusief entree voor de tuinen. Aanmelden uiterlijk 3 

dagen voor de datum van de lezing via info@middachten.nl. 

Kwekerij en tuin De Boschhoeve in Wolfheze doet op zaterdag 28 en zondag 29 augustus mee aan 

het Open Tuinenweekend met dahlia’s in de hoofdrol. Andere deelnemers zijn Marieke Nolsen uit 

Leusden, De Hubertushof in Leusden en De Beukenhof in Barneveld. Vier prachtige tuinen, waarin 

de dahlia’s een grote rol spelen. Entree 3,- per tuin, inclusief koffie of thee, van 10.00 – 17.00 uur. 

Voor meer informatie: klik hier. 

 

Op zaterdag 11 september houdt De Boschhoeve de Oogstfair. De tuin bloeit nog vol op en op het 

erf staan tal van kramen waar naast allerlei lekkernijen ook plantensteunen, klimvormen, 

tuingereedschap, herfstbloemwerk en tuinkunst aangeboden worden. Hein en Corinne 

Meeuwissen komen met zakken vol bollen en knollen. Ook het plukken van een herfstboeket is 

mogelijk en in de theeschenkerij wordt koffie en thee met allerlei lekkernijen geserveerd. Entree € 4,- 

(www.boschhoeve.nl)  

 
In het weekend van 4 en 5 september viert kwekerij De Hessenhof hun 40-jarig bestaan.  

Het belooft heel bijzonder te worden. Ze hebben een aantal goede sprekers weten te strikken voor 

lezingen en er zullen een aantal van de beste kwekers uit binnen- en buitenland te gast zijn. Houdt 

hun website – www.hessenhof.nl – in de gaten voor het programma. 

Op zaterdag 25 september wordt op het terrein van De Mollenhof een kleinschalige plantenmarkt 

georganiseerd van 11 tot 17 uur. Adres: Kleine Vosstraat 7, 6971 KK Brummen. 

 

mailto:info@middachten.nl
https://www.bezoekmijntuin.nl/tuinroutes/dahlia-spektakel-2019/
http://www.boschhoeve.nl/
http://www.hessenhof.nl/
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Groei & Bloei agenda 
Heb jij 'm al besteld, de allereerste Groei & Bloei agenda? Boordevol mooie 

foto's van lezers en elke week vind je een tuintip of -weetje. Daarin kun je 

ook deze foto terugvinden, die is ingezonden door van één van onze leden. 

 

 

 

 

 

 


