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Beste mensen, 

Eindelijk kunnen we weer voorzichtig plannen maken. Of we alles kunnen realiseren is 

afwachten, maar het is al heel leuk om iets van plan te zijn. Zo lekker om weer wat te 

kunnen doen. 

 

Onze afdeling viert een beetje feest. We bestaan 125 jaar! 

We hopen nu Corona op zijn retour lijkt te zijn, eindelijk na lange tijd 

weer iets voor onze afdeling te kunnen organiseren. Dat Corona ons 

net in 2021 dwarszit is wel heel lastig, want we bestaan dit jaar 125 

jaar! De afdeling Veluwezoom is opgericht in 1896.  

Volgende jaar bestaat onze landelijk vereniging 150 jaar. Dat wil 

zeggen dat onze afdeling 24 jaar na de landelijke oprichting van de K.M.T.P. is opgericht. Dit 

kleine verhaalsommetje laat zien, dat we geen jonkie meer zijn.   

We hebben iets te vieren en we willen beginnen met buitenactiviteiten. Dat is het meest 

veilig en geoorloofd. We organiseren graag weer iets voor onze leden en een huisgenoot 

mag altijd meedoen.  

Dagelijks zien we in de media het woord 

biodiversiteit voorbijkomen en de slechte 

gesteldheid van de wilde bijen wordt genoemd. 

Wij hebben ons verdiept in bijenhotels en daaruit 

is gebleken, dat vooral de wilde bijen gebaat zijn 

bij hotels die gemaakt zijn van de hardere 

houtsoorten. Zacht hout is te vezelig en daar kunnen de insecten hun vleugeltjes aan 

beschadigen. Wilde bijen zijn zelfs nuttiger voor 

de bestuiving dan honingbijen. Juist de wilde bijen 

maken gebruik van een bijenhotel. Geert Huetink 

heeft een ontwerp gemaakt en voor hout gezorgd. 

Veel werk was vervolgens gaten boren met 

verschillende diameters. De bijenhotels zijn 

bedoeld als cadeautje voor onze eigen leden. Wat 

zouden onze leden van 125 geleden verbaasd zijn 

geweest, als ze onze bijenhotels zouden zien. Wat 

moet je daar nu mee? Op de plantjesmarkt op 13 

juni worden de bijenhotels uitgereikt aan de 

leden. 

 



Plantjesmarkt op zondag 13 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur in de tuin van 

Tineke en Gerrit Mäkel, Charlotte van Bourbonlaan 24, 6961 er Eerbeek. 

Toegang is gratis en de markt is alleen voor leden met huisgenoten.  

In de tuin van Gerrit en Tineke Mäkel gaan we een maand later dan gewoonlijk een 

plantjesmarkt houden. Zoals we al jaren gewend zijn, vragen we enthousiaste leden die 

graag planten vermeerderen hun waren aan te bieden. Verschillende leden van de zaai- en 

stekclub komen met hun gezaaide en gestekte planten.  

 

Nu we eindelijk weer eens iets kunnen organiseren en afdeling Veluwezoom 125 jaar 

bestaat, gaan we deze markt extra feestelijk maken. Maar wel ….. graag 1,5 meter afstand 

houden. 

Als u wilt komen, even aanmelden bij Tineke en Gerrit, dat kan per mail tinekemakel@live.nl 

of telefonisch 0313-651808. 

 

Excursie naar de Hessenhof op zaterdag 17 juli (onder voorbehoud) 

Op zaterdag 17 juli hopen we een excursie naar De Hessenhof te kunnen maken. Het ziet 

ernaar uit dat dit gaat lukken. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 
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Gardenista 2021 

Gardenista wordt voor de tweede keer door Groei 
en Bloei georganiseerd van 22 t/m 26 september 
2021 op de 
Historische Buitenplaats Den Alerdinck, 
Den Alerdinckweg 1 
8055 PE Laag Zuthem (bij Zwolle) 

Hebt u de data al in uw agenda gezet? Er wordt 
keihard gewerkt om er een wervelend evenement 
van te maken.  

Gardenista is het grootste, jaarlijks terugkerende 
groene festival van Nederland. Het biedt bezoekers 
een compleet dagje uit in het groen. Je kunt volop 
inspiratie en ideeën opdoen over alles wat groen is. 
Zo zijn er vele enthousiaste exposanten met tal van 
groene producten en diensten met een rijk en 
gevarieerd aanbod. Verder zijn er indrukwekkende, 
levensgrote bloemwerken, grote èn kleine tuinen en 
kunnen bezoekers deelnemen aan groene 
workshops. Om het geheel compleet te maken is er 
muziek, theater en is er volop mogelijkheid voor een heerlijk duurzaam hapje of drankje om 
even bij te komen van alle indrukken. 
 

Leef in het groen 

Het thema van dit jaar, Leef in het groen, staat voor het goede gevoel dat groen kan geven. 

De bezoeker gaat dit ervaren in een totale groenbeleving, zodat ze er ‘groener uit komen 

dan ze binnenkwamen’. Daarbij gaan we verder dan tuinen en bloemen; denk ook aan lekker 

vers eten – liefst uit eigen tuin of regio – en de ontspanning die een groene omgeving kan 

bieden. En verder speelt duurzaamheid bij alle onderdelen van het festival een centrale rol.   

Neem vast eens een kijkje op de website www.gardenista.nl en schrijf de data in uw agenda. 
 

Najaars ruilbeurs op 23 oktober 

In oktober zal onder voorbehoud de najaars ruilbeurs in Het Parkhuis in De Steeg worden 

gehouden. 

Ook hierover hoort u nog meer. We hebben nu al zo lang geen ruilbeurs meer gehad, dat er 

wel heel veel te ruilen zal zijn. 

 

Lezingen en bloemschikken in het najaar 

Zoals het er nu uitziet kunnen we waarschijnlijk in het najaar weer lezingen houden. Ook 

bloemschikken kan mogelijk weer. In één van de volgende nieuwsbrieven leest u hier meer 

over. 

 

 

http://www.gardenista.nl/


 

Tenslotte 

We hopen u binnenkort te ontmoeten op de plantjesmarkt op 13 juni of bij de excursie naar 

de Hessenhof op 17 juli. Tot gauw! 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

    
Een wel heel erg enthousiaste en oude wisteria, gezien tijdens een vakantie in Engeland. Ging letterlijk helemaal het hoekje 

om. 

 


