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Bezoek aan kwekerij De Hessenhof op zaterdag 17 juli. 

We zijn blij u te kunnen zeggen dat het uitstapje naar De Hessenhof in Ede door gaat.  De 

kwekerij van Hans en Miranda Kramer viert dit jaar bovendien haar 40-jarig jubileum. 

Hans was verschillende malen bij onze afdeling om een lezing te geven, maar hij is gestopt 

met het geven van lezingen. We zijn blij dat we een afspraak hebben kunnen maken om met 

onze afdeling zijn kwekerij te bezoeken. We gaan met eigen vervoer naar de kwekerij waar 

we allen om 11.00 uur worden verwacht. In de bezoekersruimte drinken we koffie/thee. 

Daarna kan iedereen gaan dwalen over de kwekerij en een keuze maken uit de prachtige 

collectie biologisch gekweekte planten. Neem zelf een boterhammetje mee.  

 

 

Om de dag feestelijk af te sluiten, tenslotte bestaan we 125 jaar, vertrekken om 14.30 uur 

naar De Luchte in Spankeren, waar we om 15.00 uur hopen aan te komen. Daar bieden we u  

- en dat is alleen voor leden met een huisgenoot - een drankje en klein hapje aan. Wij 

hebben hiervoor een locatie uitgekozen in het gebied van onze eigen afdeling. De laatste tijd 

heeft de horeca erg te lijden gehad van de lockdown en hiermee hopen we De Luchte een 

steuntje in de rug te geven. 

Opgeven voor het bezoek aan De Hessenhof kan bij Geert Huetink, Tel: 06-45284463 (na 

17.30 uur); E-mail: g.huetink@hotmail.nl. En geef ook door of u naar De Luchte komt voor 

een hapje en een drankje. 

Als u geen vervoer hebt of liever met iemand mee wilt rijden, dan kunt u dit bij Geert 

Huetink kenbaar maken. Hij probeert dan een oplossing te vinden.  

Adres van De Hessenhof:  Hessenweg 41,6718 TC Ede.  

about:blank


 

Plantjesmarkt op 13 juni. 

Na de lange lockdown hebben we eindelijk dit jaar in juni ons eerste evenementje kunnen 

houden: een mini plantjesmarkt in een privétuin. Velen van ons waren er echt aan toe fysiek 

weer eens mensen te ontmoeten. We hebben het klein gehouden en alleen leden met een 

huisgenoot mochten deelnemen. Dit jaar bestaan we 125 jaar en daarom hebben we taart 

en bijenhotels uitgedeeld aan de mensen die aanwezig waren. Onze vorige secretaris Menno 

de Jong kwam langs met een fotoboek en krantenknipsels van ons 100 jarig jubileum in 

1996. Dat was toen wel even iets anders. Een receptie die door verschillende  

hoogwaardigheidsbekleders bezocht werd. Ja, zeker andere tijden. Op een foto was een 

officiële gebeurtenis in het Carolinapark te Dieren te zien, waar een Ginkgo Biloba werd 

geplant. Hij staat er nu nog. Nou is 100 jaar natuurlijk niet hetzelfde als 125 jaar, maar de 

heren waren allemaal keurig in het pak en bij de dames was geen spijkerbroek te ontdekken.  

Bij onze plantjesmarkt op 13 juni was iedereen casual gekleed. We zaten ontspannen te 

kwetteren en zo is het ook goed. De zaaiclub had driftig gezaaid en gestekt en er was van 

alles te koop.   

 
De zaai- en stekclub Veluwezoom: van links naar rechts: Tineke Mäkel, Carla Hupjé, Marike Farenhorst (met hoed) Riet Brok, 

Marijke Kraaijeveld en Joep van Steen. Nel en Wim Damen en Willemien Kamphorst konden er helaas niet bij zijn. 

Ons oudste 100 jarige lid Bessel Vrijhof is dit voorjaar overleden. Hij heeft bijzondere 

Pelargoniums  nagelaten, waar hij trots op was. In het interview in de Regiobode vanwege 

zijn 100ste verjaardag vertelde hij nog over deze stamgeraniums. Eén zo’n Pelargonium was 

in de aanbieding voor de liefhebber. Onze oud-voorzitter Marieke Grijpma nam de plant 

mee naar huis. Zij heeft Bessel goed gekend en de plant heeft een verhaal.  Zijn er meer 

mensen die een stekjes willen? Carla Hupjé heeft de plant gestekt voor de liefhebber van 

een stamgeranium met knalrode bloemen (carla.hupje@gmail.com).  

 

  

https://www.regiobodeonline.nl/2020/02/honderdjarige-bessel-vrijhof-snoeit-nog-in-eigen-tuin/
mailto:carla.hupje@gmail.com


Bloemschikken seizoen 2021 – 2022 

Als alles goed gaat begint de bloemschikcursus weer in september. Het voelt zo goed om 

weer plannen te kunnen maken, maar nog steeds onder het voorbehoud dat corona zich 

koest houdt. 

Tijdstip cursus : meestal de eerste donderdag van de maand van 20.00 uur tot  ± 22.00 uur. 

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 per 2 

clusters (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.  

 

Gardenista van 22 tot en met 26 september 

Staat het al in uw agenda?  

Er is een fraaie flyer gemaakt om bezoekers te trekken.  Gardenista wordt gehouden op 

Buitenplaats Den Alerdinck bij Zwolle. Het festival wordt voor de tweede keer georganiseerd 

door KMPT Groei en Bloei. Net als bij andere evenementen gooide corona roet in het eten. 

Het festival kon niet doorgaan in 2020, niet in het voorjaar van 2021, maar nu dus wel in 

september. We gunnen het de organisatie dat het een doorslaand succes wordt, na alle 

hindernissen. 

Er is weer van alles te doen. Er zijn wedstrijden, lezingen, workshops, leuke activiteiten voor 

kinderen, enz.  

Neem een abonnement op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.  

Gardenista is op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende taken. Vindt u het leuk om te 

helpen, kijk wat u kunt doen en meldt u aan.

mailto:abeka@live.nl
file:///C:/Users/carla/Documents/2021/groei%20en%20bloei/digitale%20nieuwsbrieven/Gardenista-flyer_def-lr.pdf
https://gardenista.nl/info/#nieuwsbrief
https://gardenista.nl/organisatie/#festivalvrijwilliger


 

 

 

Het festivalterrein

 

Lezingen en najaarsruilbeurs 

Als alles goed blijft gaan, willen we in het najaar ook weer van start met de lezingen in  

De Kerkhorst. Voor de najaarsruilbeurs is 23 oktober als datum vastgelegd. We houden u op de 

hoogte. 

 

Groene groet, 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

22 juni 2021 

 

 

 

 

 


