Jaarprogramma 2022
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Van het bestuur
We wensen u een goed en gezond 2022

We wensen u ook een geurig en fleurig jaar. We
hopen, dat u veel plezier aan uw tuin mag beleven.
Verder hopen we dat al die slakken niet allemaal
kindertjes krijgen en dat het niet zo heet wordt als
in de jaren voor 2021. Juist in corona tijd is onze
tuin een plek om je blij in te voelen en van te genieten.
Jaarprogramma 2022
In oktober / november zijn we begonnen met het
maken van een jaarprogramma voor het nieuwe jaar.
Het leek toen of dat wel zou kunnen. Bovendien: als
je geen plannen maakt dan weet je zeker dat er niks
gebeurt. Maar nu eind december zitten we ineens met
de omikron variant en een nieuwe lockdown. Dat virus
weet ons telkens weer te verrassen. We hopen maar
dat er veel door kan gaan van het jaarprogramma.
Nieuwsbrief op papier en digitaal
De laatste papieren nieuwsbrief hebt u van ons ontvangen in januari 2020. Steeds opnieuw heeft corona
ons programma danig in de war gegooid. Nadat we
van de meeste leden een emailadres hadden achterhaald zijn we begonnen met de digitale nieuwsbrieven.
Vaak met het bericht dat er iets niet door kon gaan.
Niet al onze leden hebben een computer en deze
mensen zijn lang verstoken geweest van informatie
van onze afdeling. Dat spijt ons en via deze papieren
nieuwsbrief weten al onze leden wat de plannen zijn
voor 2022. Voortaan willen we in januari het jaarprogramma op papier uitbrengen en verder via digitale
nieuwsbrieven. Hebt u geen computer en wilt u weten
of een activiteit doorgaat? Bel dan gerust met één van
de bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op
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Krijgt u de digitale nieuwsbrief niet en hebt u wel een
mailadres of is uw mailadres veranderd? Geef dit
adres dan aan ons door via info@veluwezoom.groei.
nl.
Activiteiten in 2021
Het jaar 2021 was het jaar van het 125-jarig jubileum
van onze afdeling.
Gelukkig hebben we
dat nog een beetje
kunnen vieren. Er
was taart tijdens de
plantjesmarkt in Eerbeek. De daar uitgereikte bijenhotels zijn
inmiddels bevolkt door
bijen. De excursie

pagina 2

naar de Hessenhof was een succes en de borrel na
afloop gezellig.
We waren heel blij, dat de lezing van Hub Driessen
‘Schrijven met licht’ door kon gaan. Het was een interessante en onderhoudende lezing. De ruilbeurs in
oktober is nog gelukt met een grote opkomst en veel
planten. De Kerstworkshop hebben we van de donderdagavond verzet naar de zaterdagmiddag om door
te kunnen laten gaan.
Er kon veel niet, maar gelukkig nog wel wat.
De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde (Groei & Bloei) bestaat 150 jaar in 2022
Over de historie staat een artikel op bladzijde 15. Veel
is veranderd in die 150 jaar, niet alleen de naam van
de vereniging (werd later Groei & Bloei), maar ook de
doelstelling. Wist u dat we moederdag te danken
hebben aan de KMPT? En dat de oprichting van
tuinbouwscholen bevorderd is door de KMPT?
Zaaiclub
Marike Farenhorst las in het blad van Groei en Bloei
over zaaiclubs en zij vroeg zich af of dit voor onze
afdeling Veluwezoom ook iets kon zijn. Na een oproep
in de nieuwsbrief bleken er negen enthousiastelingen
te zijn die dat een goed idee vonden. En de zaai- en
stekclub Veluwezoom was een feit. Op de plantjesmarkt in mei was te zien wat er allemaal was gezaaid
en gestekt.
In de loop van het jaar is
heel wat informatie gedeeld via de Whatsapp-groep. Planten en zaden
werden uitgewisseld en
elkaars tuinen bezocht,
problemen besproken en
adviezen gegeven. In het
najaar kwam de groep bij
elkaar om zaden te ruilen.
Het leek net een soort
kwartetten. Wilt u ook meedoen met zaaien en stekken, neem dan contact op
met Marike Farenhorst, tel. 0625066650 of mail:
m.b.farenhorst@gmail.com. Er is nog plaats voor 2
nieuwe leden.
Excursies
In deze nieuwsbrief worden verschillende excursies
aangekondigd. We zijn heel blij dat we met onze afdeling Veluwezoom kunnen meeliften met de excursies die door Ton Blokvoort van de afdeling Deventer
altijd perfect worden georganiseerd. Ton is hier nog
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druk mee bezig en de details zijn nog niet bekend.
Maar u kunt vast eens kijken wat u leuk lijkt. Zodra er
meer bekend is laten we u dat weten.
Tenslotte
Vergeet vooral niet om plezier in het tuinieren te
houden en in uw tuin rond te kijken. Er kunnen zomaar
in de natuur en uw eigen tuin dingen gebeuren die u
anders over het hoofd zou zien. Eén van onze bestuursleden heeft een paar jaar geleden de bessen
van de maretak op een appelboom gesmeerd. En …..
zowaar de appelboom heeft zijn blad verloren en een
nieuwe maretak viel ineens op.

Bestuur afdeling Veluwezoom
Vacature - voorzitter

Mw. Tineke Mäkel, secretaris
Tel: 0313-651808 E-mail: tinekemakel@live.nl
Mw. Ali Bosveld, penningmeester, bloemschikken
Tel: 06 83 33 48 57 E-mail: alibosveld@gmail.com
Rek.nr. NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP afd. Veluwezoom
Mw. Carla Hupjé, 2e secretaris, notulen, redactie nieuwsbrief,
webmaster
Tel: 0313-427613 E-mail: carla.hupje@gmail.com
Dhr. Will Budel, redactie nieuwsbrief, lezingen
Tel: 0313-652301 E-mail: wenpbudel@kpnmail.nl
Dhr. Geert Huetink, excursies
Tel: 06 45 28 44 63 E-mail: g.huetink@hotmail.nl
Ledenadministratie afdeling
Dhr. Menno de Jong,
Tel: 0313-415141 E-mail: mf.dejong@hetnet.nl

Activiteitenkalender 2022 (alles onder voorbehoud)
20 januari
17 februari

27 februari/
6 maart
17 maart
14 april/9okt
6 en 7 mei
15 mei
25 / 29 mei
10 juni
juni
7,8,9 juli
13 augustus
26 augustus
24september
september
15 oktober
20 oktober
17 november
15 december

Lezing door Chris van der Wurff over bijzondere bomen
Jaarvergadering Groei en Bloei Veluwezoom
daarna een lezing door Frans Nienhuis "Tuinieren gaat niet altijd over rozen"
Sneeuwklokjesfestijn in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel
Lezing door Hans Ringers over "Planten op reis, waar komen planten vandaan?
Floriade
Tweedaagse excursie naar de tuindagen van Beervelde
Plantjesmarkt en voorjaarsruilbeurs in de tuin van Tineke en Gerrit in Eerbeek
Gardenista op Historische Buitenplaats Den Alerdinck te Laag Zuthem
dagexcursie naar Drenthe en Groningen, 3 tuinen en kwekerij Arjan Schepers
Open tuinen Veluwezoom
Driedaagse excursie naar Zuid Holland
Dagexcursie naar Arboretum, kwekerij en exotenweekend
Dagexcursie naar Floriade
Dagexcursie naar Fleur Amour
Start van de cursus Bloemschikken seizoen 2022 / 2023
Najaarsruilbeurs in De Steeg
Lezing "De schoonheid van planten vóór en na de bloei" door Marcel de Wagt
Lezing door Gerard van Buiten over "Wat is winterhard"
Kerstworkshop
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Lezing over "Winterhout"

Lezing over het onderwerp ‘Winterhout’ door
Chris van der Wurff op 20 januari, aanvang 19.30
uur in De Kerkhorst, Dorpsstraat 65a te Spankeren
Chris van der Wurff is een boomkweker uit Heeze. Hij
heeft een gespecialiseerde assortimentskwekerij,
waar hij al ruim 40 jaar rond de 1500 verschillende en
bijzondere houtige gewassen kweekt. Dit alles buiten
in het volle veld in een beekdal op Brabantse zandgrond.
Belangrijk is dat de bomen en heesters winterhard en
soortecht zijn en een goede toepassing hebben om in
tuinen en parken te gebruiken.
Chris van der Wurff brengt ongeveer 50 takken mee,
vers uit het veld geknipt van soorten die je niet zomaar
overal tegenkomt. Iedereen kan dus voelen, ruiken en
proeven aan deze bijzondere materialen. Chris vertelt
ook over de toepassing van deze materialen in de tuin
en ecologie hiervan. En hij geeft tips om uw tuin te
verbeteren door er een gesloten systeem met hergebruik van te maken.
Chris van der Wurff is een boeiend en bevlogen verteller over het kweken van zeldzame bomen en
heesters. Begonnen als laanbomen kweker is hij via

Parrotia persica

zaaien, enten en stekken overgestapt op het kweken
van soorten die een ander niet kweekte. Chris heeft
in de loop der jaren een speciaal sortiment gekweekt,
ontstaan door terug te gaan van cultuur naar natuur.
Via zaad vermeerderen heeft een groot voordeel
omdat je dan meer verscheidenheid / diversiteit
kweekt in de soort. Dit is dan duurzamer, (minder
monocultuur), het komt biodiversiteit ten goede.

Jaarvergadering over de jaren 2020 en 2021

Agenda jaarvergadering op donderdag 17 februari 2022
Aanvang 19.30 uur. De Kerkhorst, Dorpsstraat 65a te Spankeren.
Zoals u bekend is, hebben we in februari 2021 i.v.m. corona geen jaarvergadering kunnen houden. Het
jaarverslag en de jaarrekening van 2020 is in 2021 voor controle opgestuurd naar het bureau in Zoetermeer.
1
Opening, ingekomen stukken en mededelingen
2
Vaststelling notulen jaarvergadering op 20 februari 2020. Er zijn geen notulen van 2021, omdat we geen
jaarvergadering konden houden.
3
Jaarverslagen 2020 en 2021
4
Jaarrekening en verslag kascommissie (Wim Daamen, Josien de Munter) 2020 en 2021
5
Begroting 2022.
6
Samenstelling kascommissie voor februari 2023.
7
Bestuur
8
Communicatie met onze leden
9
Landelijk: Gardenista 2022. K.M.T.P. Groei & Bloei bestaat 150 jaar.
10
Jubilarissen
11
Rondvraag en sluiting
Na de pauze om ca. 20.00 uur een lezing en presentatie door Frans Nienhuis. .
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Lezing "Tuinieren gaat niet altijd over rozen"

Lezing "Tuinieren gaat niet altijd over rozen" - door
Frans Nienhuis op 17 februari, aanvang 20.00 uur
in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a in Spankeren,
aansluitend aan de jaarvergadering.

Sneeuwklokjesfestijn

Op 27 februari en/of 6 maart is het weer sneeuwklokjesfestijn in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel,
Charlotte van Bourbonlaan 24 in Eerbeek.

Tijdens deze lezing wil ik graag vertellen over mijn
persoonlijke ervaring met vaste planten.
Al meer dan 45 jaar tuinier ik en mijn interesse gaat
vooral uit naar vaste planten en hun toepassing in de
tuin. Door schade en schande heb ik geleerd welke
planten het wel en niet doen in de tuinen waarin ik ze
heb aangeplant. Ook heb ik in de loop der tijd ontdekt
dat er stijlen en stromingen zijn voor wat betreft het
gebruik van vaste planten. Een van de laatste ontwikkelingen is het semi wild tuinieren onder de noemer
Dutch Wave, met als grote inspirator onze eigen Piet
Een tuin vol met sneeuwklokjes en crocussen

Foto gemaakt door Frans Nienhuis

Oudolf uit Hummelo.
Maar wat zijn nu eigenlijk vaste planten? Welke eigenschappen hebben ze? Hoe kunnen we onze favoriete
vaste planten vermeerderen? En wat betekent de
klimaatverandering voor de toepassing van vaste
planten? Onder andere over deze aspecten wil ik u
vanavond vertellen. Graag wil ik tijdens deze lezing
ook de wat onbekendere vaste planten en mijn ervaring ermee aan u voorstellen. Ook bij mij, met mijn
lange ervaring, lukt het niet altijd met elke plant. Dat
hoort bij tuinieren. En tijdens deze lezing gaat het niet
over rozen!
Frans Nienhuis is hovenier, bloemist en hobbykweker
van niet alledaagse-tuinplanten met een verhaal.
Plantenwinkeltje van Frans www.plantenwinkeltjevanfrans.nl Mr. Troelstrastraat 58, 6951 GM Dieren,
Tel. 06-49490331. Ook op facebook en Instagram.

Vantevoren kun je niet weten hoe het er op 27 februari bij staat met de sneeuwklokjes. Het kan beestenweer zijn of misschien vriest het keihard, waar
sneeuwklokjes niet van houden. Misschien staan ze
er op 6 maart wel mooier bij. We gaan het zien. Houd
de digitale nieuwsbrief en de website in de gaten. Daar
vindt u voor 27 februari de meest actuele informatie
over het sneeuwklokjesfestijn, misschien gaat het wel
op twee dagen door. Wat alsoluut zeker is dat het echt
een feest is om die duizenden sneeuwklokjes en
crocussen te zien bloeien.
Lees op bladzijde 14 wat Tineke Mäkel doet om in
haar tuin een sneeuwklokjesfestijn mogelijk te maken.

Lezing "Planten op reis - waar komen planten vandaan"

Lezing "Planten op reis - waar komen planten
vandaan" - lezing op 17 maart door Hans Ringers,
aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a
te Spankeren
Tegenwoordig is het heel makkelijk voor ons om in
een tuincentrum of kwekerij onze eigen tuin te vullen
met planten van over de hele wereld.
Planten waren in het verleden niet zo eenvoudig te
krijgen, ze zijn er nu veelal dankzij pioniers.
Deze plantverzamelaars, planthunters in het engels,
dus jagers, riskeerden hun leven en landen voerden
er zelfs oorlogen over of werden rijk in de handel in
planten. Zo is nu driekwart van de planten wereldwijd
ontdekt, maar een kwart nog niet! Veel planten worden
als gevolg van milieuvervuiling of klimaatverandering
met uitsterven bedreigd, vandaar de noodzaak voor
het behoud van biodiversiteit, anders verliezen we
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tie. Het thema van de deze editie is de "De 3 musketiers". Dit zal ons de gelegenheid geven om de Gascogne, geboortestreek van veel musketiers, te ontdekken en te achterhalen waarom d’Artagnan (de bekendste musketier) de aartsvijand van de mooie Milady

Davidia involucrata - de zakdoekjesboom, bloeit in mei

planten die nuttig kunnen zijn voor toekomstige generaties, voordat die planten zelfs ontdekt zijn!
Vanavond een wereldreis langs opmerkelijke planten
met een bijzonder verhaal, over de ananas bijvoorbeeld, de tulpengekte, ontdekking van planten in de
nieuwe wereld, zoektochten en ontberingen van de
plantenjagers die thuiskwamen met voor ons nu gewone tuinplanten, maar toen heel bijzonder waren en
hoe dat vandaag de dag in z’n werk gaat met plantenjagers en nieuw ontdekte planten.

Tweedaagse excursie naar tuindagen van
Beervelde

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei wordt er een tweedaagse busexcursie georganiseerd naar de tuindagen in Beervelde. Uiteraard met een overnachting. Toen deze excursie de vorige keer georganiseerd werd, zat de bus heel snel vol.
U leest t.z.t. meer over deze excursie in de digitale
nieuwsbrief en op de website van Deventer.
De Tuindagen in het Park van Beervelde zijn met haar
240 exposanten en meer dan 20.000 bezoekers, op
Europees niveau, een begrip geworden voor liefhebbers van tuinbeurzen. Drie dagen lang, half mei en
half oktober, is het Park een schatkamer voor de
meest veeleisende plantenliefhebber. Tevens biedt dit
evenement aan zijn bezoekers, samen met een muzikale omlijsting, een ruime keuze op gebied van decoratie en antiek voor de tuin en zijn omgeving, ambachten, kinderanimatie, workshops en culinaire
streekproducten die voor een harmonieuze totaalbeleving zorgen. Beervelde: een atmosfeer, een gezellige uitstap met vrienden of familie, een plaats waar
twee keer per jaar tuinvrienden elkaar in een natuurlijke omgeving ontmoeten.
Heel opmerkelijk in Beervelde is de manier waarop de
organisatoren en tal van exposanten zich telkens
opnieuw laten inspireren door het thema van de edi-
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geworden is.
Wilt u meer weten over Beervelde? Hier is de link.
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-mei-2022/algemene-voorstelling.

Plantjesmarkt en voorjaarsruilbeurs

Op 15 mei wordt de plantjesmarkt en de voorjaarsruilbeurs gehouden in de tuin van Tineke en
Gerrit Mäkel, Charlotte van Bourbonlaan 24 in
Eerbeek van 13.00 tot 16.00 uur.
De plantjesmarkt is een gezellig evenement in de tuin
van Gerrit en Tineke, waarin hobbyisten van Groei &
Bloei de hoofdrol spelen. Wie allemaal plantjes gaan
aanbieden is nog niet bekend, maar zeker is, dat de
leden van de pas opgerichte zaaiclub van onze afdeling, worden uitgenodigd om hun waren aan de man
te komen brengen. Het zijn niet voor niets hobbyisten
en ze proberen van alles uit. Dus niet alledaagse
plantjes zult u zeker tegenkomen.

Gezaaid door de zaaiclub: scabiosa black knight
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Ali Bosveld en Marjo de Jager komen om hun bloemschikkunsten te laten zien en bieden de stukken en
stukjes te koop aan.
In mei zijn de meeste stinzenplanten in de tuin uitgebloeid, maar veel andere planten geven op dat moment kleur aan de tuin. De tuin heeft een grote bloeiboog. D.w.z. dat behalve enkele wintermaanden het
hele jaar door veel planten bloeien, waarvan de bijen
zo lang mogelijk kunnen profiteren. Hopelijk werkt het
weer mee en kunt u een kijkje in de tuin nemen.

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezinsdagje
uit of uitje met de tuinvereniging:
Workshops voor kinderen
4 competities
150 exposanten
Diverse kwekers met unieke planten
Een verrassend entertainment- en muziekprogramma
Catering onder eeuwenoude bomen
plantjesmarkt

Gardenista van 25 tot en met 29 mei

Van 25 tot en met 29 mei organiseert Groei en Bloei
voor de tweede keer Gardenista met het thema
"Leven in het Groen". Het unieke groene festival
wordt gehouden op de Historische Buitenplaats
Den Alerdinck, Alerdinckweg 1, 8055 Laag Zuthem
bij Zwolle.

Leden van Groei en Bloei bezoeken Gardenista met
€ 4,00 korting. Kaarten kunnen besteld worden via de
website www.Gardenista.nl. Leden Groei & Bloei
betalen bij online reservering € 12,50 voor een kaartje
en aan de kassa € 14,50. Een passe partout voor 5
dagen kost € 29,00. Wel op vertoon van een geldige
ledenpas
We hopen echt dat het festival een groot succes wordt.
Net als zoveel andere evenementen moest Gardenista verschillende keren worden uitgesteld.

Gardenista is hét groenfestival in Nederland, georganiseerd door Groei en Bloei. Het 5-daagse festival
biedt tuinontwerpers, bloemarrangeurs, hoveniers,
kwekers, moestuinierders maar ook studenten, hobbyisten, kunstenaars en cateraars een podium waar
‘Leven in het Groen’ centraal staat. Ben je ín voor een
dagje waar al jouw ‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? Kom dan naar Gardenista.
Gardenista is er voor iedereen!
Klinkende namen als Modeste Herwig, Hans Kramer
van kwekerij de Hessenhof, Harry Pierik en de Tuinen
Mien Ruys delen hun inspiratie en kunde. Bekende en
jonge talentvolle bloemarrangeurs verzorgen demonstraties en moestuinierders laten je proeven van
eetbare bloemen.
De prachtige groene omgeving van Havezate Den Alerdinck

www.veluwezoom.groei.nl
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Open tuinen Veluwezoom

We gaan er ons best voor doen om een open tuinen
weekend of -dag te organiseren.
Het liefst een paar tuinen die niet te ver uit elkaar
liggen, zodat de bezoekers niet van hot naar haar
hoeven te vliegen. Onze afdeling bestrijkt een groot
gebied.
U hoort nog of het lukt een aantal leden bereid te
vinden hun tuin open te stellen en wanneer en waar
u dan moet zijn.
Sneeuw gaan we in juni niet zien, maar het is wel
ontzettend mooi.

Dagexcursie naar Drente en Groningen

Op 10 juni is er een excursie naar drie tuinen in
Groningen en Drente. Natuurlijk is er ook een
bezoek aan een kweker opgenomen en wel de
kwekerij van Arjan Schepers in Marienheem.
We houden u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte en ook op de website van Deventer vindt u over een
poosje meer informatie (www.deventer.groei.nl)

Kwekerij Arjan Schepers

Driedaagse excursie naar Zuid-Holland

Voor de meerdaagse excursie wordt het buitenland even buiten beschouwing gelaten. Want wat
is er mis met ons eigen land? Helemaal niks! Op
donderdag 7 juli vertrekt de bus naar Zuid-Holland
voor een driedaags programma.
Foto van de tuin van Sybrecht Bosker in de sneeuw
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Aan het programma wordt nog druk gewerkt. Via de
digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte en te
zijner tijd staat op de website van Deventer alles wat
u weten wilt (www.deventer.groei.nl).
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Dagexcursie naar arboretum Arcadië, kwekerij Jacobs en het Exotenweekend bij Tuingoed Foltz

Zaterdag 13 augustus wordt er een excursie georganiseerd naar Arboretum Arcadië in Gasselte,
kwekerij Jacobs in Vriescheloo en het Exotenweekend bij Tuingoed Folz in Meeden.
Zodra meer informatie beschikbaar is, laten we u dit
weten via de digitale nieuwsbrief en via de website
van Groei en Bloei Deventer https://deventer.groei.nl/.

Dagexcursie naar Floriade

Op vrijdag 26 augustus wordt er een excursie
georganiseerd naar de Floriade die dit jaar in Almere wordt gehouden. We houden u op de hoogte over deze excursie via de digitale nieuwsbrief.

Kwekerij Jacobs

Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half
jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing
Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade-park
ontdek je groene oplossingen van vernieuwers uit
binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier
en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts
één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!
Groei en Bloei is met een stand vertegenwoordigd op
de Floriade.

Bloemschikcursus seizoen 2022 / 2023

In september begint het seizoen 2022 - 2023 van
de bloemschikcursus.
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.

www.veluwezoom.groei.nl
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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.
Meedoen? Opgeven kan bij Ali Bosveld. Dat kan per
mail: abeka(at)live.nl of telefonisch: 06 83 33 48 57
De kosten van de cursus van 8 lessen bedragen 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 26 augustus overmaken
op rekeningnummer NL43RABO0355265370 t.n.v.
KMTP Veluwezoom.

Dagexcursie naar Fleuramour

Voor 24 september staat er een excursie op het
programma naar Fleuramour, een waar eldorado
voor de mensen die van bloemsierkunst houden.
Ook over deze excursie hoort u later meer.

Lezing "De schoonheid van planten voor en
na de bloei" door Marcel de Wagt

Lezing over "De schoonheid van planten voor en
na de bloei"door Marcel de Wagt op 20 oktober,
aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a
te Spankeren.
Ruim acht maanden staan vaste planten boven de
grond. Meestal bloeien ze maar één tot drie maanden.
Bij het uitzoeken van planten op een kwekerij of het
wandelen door een tuin zijn we geneigd om vooral
naar de bloemen te kijken. Maar door een zorgvuldige
selectie van tuinplanten valt er zo veel te beleven in
een border. Zowel voor als na de bloei hebben veel
soorten meerwaarde in de tuin. In de presentatie laat
Marcel de Wagt van de Kwekerij van Opvallende vaste
planten zien welke sierwaarde tuinplanten kunnen
hebben zonder dat ze bloeien. Hij laat je op een verrassende wijze anders naar planten kijken en opnieuw
schoonheden ontdekken.

Marcel de Wagt is de trotse eigenaar van Kwekerij
voor Opvallende Vaste Planten. De Kwekerij heeft
een uitgebreide collectie niet alledaagse planten,
natuurlijk ambachtelijk en zelf gekweekt.
De planten groeien in eigen tempo in de buitenlucht
zonder chemische bestrijdingsmiddelen en natuurlijk
met organische bemesting. Hierdoor ontwikkelen de
planten een goede weerstand en ze verkopen de
planten pas als de plantkluit voldoende doorgeworteld
is.
Nieuwsgierig geworden? Neem alvast een kijkje op
de website https://www.opvallendeplanten.nl/

Cursus snoeien en planten vermeerderen

Tuincentrum Bloemendaal organiseert jaarlijks een
snoeicursus en een cursus planten vermeerderen,
waar we met ons ledenpasje met korting aan kunnen
deelnemen. Op het moment dat deze nieuwsbrief
wordt opgesteld is nog onduidelijk of deze cursussen
kunnen doorgaan. We houden u op de hoogte.

Tuincentrum
Bloemendaal
• Tuincentrum
• Kwekerij
• Bloemisterij
• Hoveniers
Rijksweg 14 6996 AC Drempt
tel. 0313 - 473033 fax 0313 - 473343

www.tuincentrumbloemendaal.com
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Lezing "Hoe hard is winterhard"

Hoe hard is winterhard? - Lezing door Gerard van
Buiten op 17 november, aanvang 19.30 in De
Kerkhorst, Dorpsweg 57a in Spankeren
In onze tuinen kweken we graag de meest bijzondere
planten. Veel van die planten komen uit gebieden met
een heel ander klimaat dan het onze en dat zorgt soms
voor problemen. Met de winterhardheid bijvoorbeeld.
Van sommige planten weten we niet beter dat ze bij
ons eigenlijk alleen als eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten is het minder
duidelijk. Een plant die bij de één probleemloos de
winter doorkomt, legt bij de ander consequent het
loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk met winterhardheid?

Kerstworkshop

Op 15 december wordt de Kerstworkshop gehouden, aanvang 20.00 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg
65a te Spankeren.
Lijkt het je leuk om (ook) dit jaar een mooi kerststuk
zelf te maken, meldt je dan aan voor onze
kerstworkshop
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 per mail abeka(at)live.nl of telefonisch:
0683334857
Uw bijdrage voor het aantal personen dat deelneemt
dient uiterlijk 5 december overgemaakt te worden op
rekeningnummer: NL43RABO0355265370, t.n.v.
KPMG Veluwezoom o.v.v. Kerstworkshop.

foto Gerard van Buiten

Hoe hard is winterhard?
In deze lezing neemt de Gerard van Buiten u mee naar
verschillende streken in de wereld waar veel van onze
sierplanten vandaan komen. Allerlei planten komen
voorbij waarvan u misschien niet eens wist dat ze
winterhard (kunnen) zijn! We kijken uitgebreid naar de
omstandigheden die (mede) bepalen hoe winterhard
een plant eigenlijk is. Én we leren trucs om sommige
juweeltjes net even beter de winter door te helpen.
Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de
Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht (https://
www.uu.nl/botanischetuinen). Gerard is al van kinds
af aan in de weer met planten en hij heeft de laatste
20 jaar in de botanische tuin in Utrecht volop ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten.
Een echte plantenman en een rasverteller!

kerstworkshop 2021 (foto Han Uenk)

www.veluwezoom.groei.nl
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Najaarsruilbeurs

Op 15 oktober wordt de najaarsruilbeurs gehouden vanaf 10.00 uur in Het Parkhuis, Parkweg 5,
6994 CM De Steeg.
Twee keer per jaar organiseren we een ruilbeurs. Alles
wat bij de één te groot of te veel geworden is, kan dan
mee met iemand die het juist goed kan gebruiken.
Vanaf 9.45 uur kunt u uw stekken, bollen, knollen
buiten uitstallen op het blauwe zeil, voorzien van een
kaartje met daarop de naam, kleur en hoogte van de
plant.

ruilbeurs najaar 2021

Na een kopje koffie/thee gaat het werkelijke ruilen van
start. Dan verwisselen de stekken, knollen, bollen en
zaden van eigenaar. Ieder lid van Groei & Bloei is
welkom, ook als je zelf niets aan te bieden hebt.
Na het ruilen is het tijd voor nog een kopje koffie en
het klapstuk van de morgen: de bloedstollend spannende verloting.

Kinds, Mevr. E.J.
Vries, Mevr. F. de
Bloois, Mevr. E. van
Boschman, Mevr. S.
Bosman, Mevr. L.S.
Braak, Mevr. B.J.M. ter
Braam, Mevr. M.C. van
Bremmer, Hr. M.C.
Duijn-Keijzer, Mevr. D.J. den
Haandrikman, Hr. E.
Heidenis, Mevr. A.
Kamperman, Mevr. W.
Keijzer-Smits, Mevr. J.
Lieftink, Mevr. J.M.
Middelkoop-Slijkhuis, Mw. LG v
Munneke, Mevr. G.
Overink, Mevr. W.
Quack, Mevr. J.
Salverda, Mevr. A.J.
Silfhout, Hr. R. van
Sonnemans, Mevr. H.H.
Stols, Mevr. S.
Stremler, Hr. H.
Verstappen, Mevr. M.J.F.
Wismeyer, Mevr. A.L.
Wolthaar, Mevr. S.M.

DIEREN
EERBEEK
GIESBEEK
ELLECOM
LAAG-SOEREN
DIEREN
SPANKEREN
RENSWOUDE
SPANKEREN
LEUVENHEIM
DIEREN
DOESBURG
RHEDEN
GIESBEEK
SPANKEREN
OLBURGEN
GIESBEEK
RHEDEN
GIESBEEK
EERBEEK
DE STEEG
DOESBURG
SPANKEREN
DOESBURG
ELLECOM
RHA

Een warm welkom aan onze nieuwe leden

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom.
Misschien denkt u dat u een abonnement hebt genomen op het tijdschrift van Groei en Bloei. Maar
we zijn ook één van de oudste verenigingen van
Nederland, met 130 afdelingen. U bent lid van de
afdeling Veluwezoom. We organiseren lezingen,
cursussen, excursies en ruilbeurzen waar u aan
mee kunt doen.
Hebt u vragen? Kijk dan eens op de landelijke
website waar een schat van informatie te vinden is,
leerzame video's over van alles en nog wat. Echt
eens even kijken op www.groei.nl/tuin.
We ontmoeten u graag bij één van onze activiteiten

Nieuwe leden in 2020 en 2021
Albers, Mevr. J.C.W.
Beneker, Mevr. M
Bloemsma, Hr. R.D.
Blom, Mevr. E. van der
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Doesburg
Hall
Doesburg
Steenderen

Een nieuwe tuin

Ali Bosveld verhuisde met haar man Wim naar een
ander huis in Doesburg en ze legden een nieuwe
tuin aan.
In juni 2019, na 8 maanden in een vakantiehuisje te
hebben gewoond, konden we onze nieuwe woning in
Doesburg betrekken. Kleiner dan onze vorige woning
en tuin maar wel alles gelijkvloers en energieneutraal.
In onze vorige woning hadden we een romantische
tuin met ronde vormen en een grote ronde vijver.
Onze nieuwe woning is een kubistische bungalow en
dat vraagt om een strakkere tuin. We zijn begonnen

www.veluwezoom.groei.nl

De levende tuin

foto van 30 april 2020 toen er nog maar een klein beetje groen te
zien was.

Op 2 oktober ziet het er heel anders uit

In 2019 heeft de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel
de derde prijs gewonnen met de landelijke verkiezing Levende Tuin van Groei & Bloei. De biodiversiteit zoveel mogelijk versterken en de natuur een
kans geven. Dat bij elkaar vinden wij belangrijk in
onze tuin.
We gaan niet alle dieren die in onze tuin leven opsommen. Over de reeën willen we het hebben. Regelmatig zien we ’s morgens als we de gordijnen opendoen
3 reeën in de tuin grazen. Daar worden we heel blij
van. Wat eten die reeën? Ooit hadden we een groot
perk met rozen. Dat is helemaal verdwenen. Blaadjes
en de bloemen vinden ze een lekkernij. Zo gauw de
eerste blaadjes van de rozen ontluiken, eten ze die
lekkere malse blaadjes op. Steeds weer opnieuw eten
ze van die jonge blaadjes die maar blijven uitlopen.
Ja, totdat alles niet meer uitloopt en dan gaan die
rozenstruiken vanzelf dood. Op een paar klimrozen
na hebben wij geen rozen meer. Reeën zijn altijd alert,
maar ze zijn niet erg bevreesd voor ons. Af en toe
kijken ze wel nieuwsgierig naar binnen. Dat is altijd
een leuke ontmoeting, want ze zijn prachtig en wij
kunnen ze goed bekijken. Wij weten, dat reeën niet
goed kunnen zien. Als wij maar niet bewegen, dan
kunnen wij ze van heel dichtbij bekijken. Reeën
overleven, doordat ze goed kunnen ruiken, horen en
heel hard kunnen lopen.
Ze eten graag geranium nodosum en ook al met bloem
en al. Inderdaad hebben we wat minder blauwe

Dit is op 20 augustus 2021

om zelf een ontwerp te maken. Het tegelwerk en het
uitgraven van de vijver hebben we uitbesteed. De rest
hebben we zelf gedaan.
We hadden in Spankeren een volkstuintje gehuurd en
hebben daar stekken geplant uit onze oude tuin. Ook
planten die wij in de tussentijd hebben gekocht werden
daar geplant.
In oktober 2019 was de basis voor onze nieuwe tuin
klaar en hebben we de planten uit onze volkstuin over
verhuisd en in onze nieuwe tuin geplant, We hebben
als start 2 bomen gekocht en geplant. Een Amberboom en een Perzische slaapboom. De tuin is natuurlijk nog in ontwikkeling maar oogde afgelopen zomer
al heel volwassen. Het is een strakke tuin geworden
met veel vaste planten, heesters, grassen en kunst.
We hopen hier nog heel lang van te mogen genieten.
De foto’s zijn gemaakt van de achtertuin vanaf het
begin van mei 2020.

Ree in de bostuin van Tineke en Gerrit Mäkel

www.veluwezoom.groei.nl
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bloempjes in die geranium. Nou ja, wat geeft dat? De
plant gaat niet dood en blijft mooi fris groen. Daarentegen eten ze de sterk geurende geranium macrorrhizum nooit. Het is mooi groen onder de bomen en er
kan geen onkruid groeien. Er zijn veel vaste planten,
waarvan ze hier en daar een hapje nemen, maar dat
doet geen afbreuk aan de tuin. In het voorjaar is onze
tuin een feest, want de tuin zit tjokvol met bolletjes die
goed verwilderen. Een paar zal ik opnoemen.
Sneeuwklokjes zijn giftig. Dat weten reeën heel goed.
Van de krokussen eten ze wel. Moet kunnen. Van alle
andere blauwe bloemen van voorjaarsbolletjes heb ik
ze nooit zien eten. Narcissen (ook giftig) hebben we
in heel veel soorten en doordat ze niet allemaal in
dezelfde tijd bloeien, verhoogt dat de feestvreugde.
Tulpen vind ik in onze slordige bostuin staan als een
vlag op een modderschuit. Reeën zijn er gek op! Doen
we dus niet.

ik kan staan om vaste platen af te knippen. Ook zo
mooi met rijp erop is het advies van dezelfde tuindeskundigen. Dat heb ik nooit begrepen. Hoe vaak is die
rijp er dan? Kruiwagens vol knip ik in november aan
vaste planten af. We hebben een hakselaar, maar
daar doe ik met vaste planten niet aan. Wat zou ik wel
niet allemaal kapot hakselen aan insecten en allerlei
beginstadia van belangrijk leven in mijn tuin? Nee, dat
zou wel erg zonde zijn. Ik gooi de afgeknipte stengels
van planten losjes op een grote hoop, dan kan veel
wat erin leeft er nog uit kruipen of er in overwinteren.
In het voorjaar is het verschillende keren gebeurd, dat
een koningin van hommels een nest erin maakt voor
haar nageslacht. Dat is dan mooi meegenomen.
Is mijn tuin kaal op de elfde van elfde? Helemaal niet.
Onder de bomen heb ik onderbegroeiing, die blijft
staan. Groepen wintergroene struiken, wintergroene
lage planten en de lage delen van de afgeknipte vaste
planten geven mijn tuin een groene aanblik. Ik heb
nog nooit een hovenier in mijn tuin laten werken. Die
mag hier ook niet komen, want ik weet zeker, dat zo
iemand alles in mijn tuin anders wil doen. Wat een
stress zou ik daar van krijgen. Wel is er soms bij de
bezoekers in mijn tuin een hovenier. Als er vorst over
de rest van de planten komt, dan zakt alles in elkaar
en er blijft weinig van over. Het begin van nieuwe jaar
kan ik vieren door met een heggenschaar het overgebleven plantenspul kapot te knippen. Laat ik liggen. Is
de winter tot nog toe zacht geweest, dan moet ik met
dat kapot knippen oppassen, dat ik niet op de pollen
sneeuwklokjes trap. Die zijn bij mij heilig.

Foto gemaakt door Marike Farenhorst

De tuin winterklaar op mijn manier

Op de elfde van elfde had ik in mijn tuin de grootste klus voor de winter geklaard. Ik voelde me
helemaal voldaan.
Er zijn mensen die op die datum ergens anders mee
bezig zijn en dat is goed, maar ik was een aantal dagen
bezig geweest met vaste planten ruwweg af knippen.
In elke tuinblad staan artikeltjes met het advies die
planten in maart af te knippen. In februari/begin maart
staan in mijn tuin massa’s sneeuwklokjes en andere
voorjaarsbloeiers volop in bloei. Er is geen plek, waar
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Crocussen en sneeuwklokjes (foto Tineke Mäkel)

Maar dan …..in februari barst het los. In mijn tuin waar
later de vaste planten uit de grond komen, wordt onder
de bladverliezende bomen en heesters alles wit van
de sneeuwklokjes. Op een zonnige dag doen de koninginnen van de bijen en de hommels, hongerig als
ze zijn na de winter, zich te goed aan de nectar en het
stuifmeel van al die sneeuwklokjes. Een compleet
zoemorkest van deze nuttige diertjes. De meeste

www.veluwezoom.groei.nl

sneeuwklokjes in mijn tuin zijn Galanthus nivalis.
Galanthofielen zijn mensen die het liefst bijzondere
sneeuwklokjes met een afwijking willen hebben. Dat
zijn dan sneeuwklokjes met bijvoorbeeld een groen
vlekje op de bloemblaadjes. Elk sneeuwklokjes met
een ander vlekje heeft een andere naam. Ik heb het
meest de gewone Galanthus nivalis. Ze hebben zich
in mijn tuin als een dolle vermeerderd door zaad en
broedbolletjes. Zo gauw de handel ze in september in
zakjes aanbiedt kun je ze kopen. En dan moet je ze
gelijk in de grond zetten. Nooit mee wachten. Dat heb
ik ooit lang geleden gedaan. Elk voorjaar geniet ik van
het resultaat. En u mag komen kijken.
witte passiebloem

In 2022 vieren we het 150 jarig jubileum van
Groei en Bloei

De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde viert in 2022 haar 150 jarig bestaan. Er
is veel gebeurd en veel veranderd in die tijd en de
KMTP De Maatschappij was en is van een grote
maatschappelijke betekenis.
De vereniging Groei & Bloei komt voort uit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van Tuinbouw en
Plantkunde (KMTP). De KMTP werd opgericht door
landgoedeigenaren, kwekers en handelaren in bloemen en planten op 17 december 1872.

Groei en Bloei agenda

Noteer al je afspraken in de nieuwe agenda van
Groei & Bloei! Met prachtige foto’s van lezers en
elke week een tuintip of weetje.
Bestel de agenda voor slechts €14,95 met gratis
verzending t.w.v. €4,20!
https://www.groei.nl/tuin/tuinplanten/vaste-planten/nu-te-koop-de-groeibloei-agenda-2022 De agenda is ook in de winkel te
koop, ook een leuk cadeautje.

Doelstelling was de kennis van tuinbouw en plantkunde te bevorderen, evenals het vergroten van de kennis
en de algemene belangstelling op het gebied van het
leefmilieu en de flora. De KMTP was een platform voor
het uitwisselen van nationale en internationale kennis
en ervaring op het gebied van de verzorging van
bloemen, planten, bomen, groente en fruit.
Om deze doelstelling te verwezenlijken richtte de
KMTP overal in het land tuinbouwscholen op.
Ze zag toe op het onderwijs op de tuinbouwschool en
reikte de diploma’s uit op de school. Die taken werden
begin twintigste eeuw overgenomen door de overheid.
Naast tentoonstellingen stimuleert de KMTP de aanleg van School- en Werktuinen, centrale proeftuinen
en organiseert ze de eerste Boomplantdag van 1916.
De Keuringsdienst voor Zaaizaden wordt door de
Maatschappij opgericht. Ook is de KMTP in 1925 de
initiatiefnemer van Moederdag (een Amerikaans idee)
en het bloemetje voor moeder.
Tuinliefhebbers
Na de tweede wereldoorlog lijkt het even dat de
Maatschappij zichzelf heeft overleefd en dat er geen
maatschappelijke taken meer voor haar zijn wegge-
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Indien onbestelbaar retour: Rentmeesterhof 3, 6961 DB Eerbeek

legd. Maar toenemende welvaart leidt tot belangstelling van particulieren voor de siertuin en voor belangstelling van gemeentes en provincies voor openbaar
groen. De KMTP begrijpt haar taak en vormt de verbindende schakel tussen de beroepsbeoefenaren en
de liefhebbers. Dit betekent een heroriëntatie op
doelgroepen en op activiteiten. En dat slaat aan en
sindsdien is de KMTP, nu omgedoopt tot ’Groei &
Bloei’, een toonaangevende vereniging voor liefhebbers van tuinieren en planten. Het bevorderen van de
sierteelt gebeurde onder meer door het organiseren
van bloemententoonstellingen, waaruit ook de Keukenhof ontstond.
Groei en Bloei in 2022
Op dit moment telt de vereniging 27.000 leden die
verdeeld zijn over 130 afdelingen.
De vereniging zet zich in voor behoud van biodiversiteit. Met onze tuinen zorgen wij voor een klimaat
waarin plek is voor alles wat groeit, kruipt, vliegt en
zoemt. Tuinen zorgen voor verkoeling en voor een
beter waterbeheer. Zo leveren we een bijdrage aan
het klimaat. Groei & Bloei streeft naar een groen en
natuurlijk Nederland, en wij als leden dragen daaraan
een steentje bij.

KMPT In onze eigen omgeving

Frederik Jacob Willem Baron van Pallandt
(1860-1932) betrekt in 1902 samen met zijn vrouw
Constantia Alexine Loudon (1859-1948) en vier kinderen kasteel Rosendael.
Net als voorgaande Rosendaelse kasteelheren heeft
hij een grote belangstelling voor tuinkunst. Met zijn
tuinbaas Schreurs bezoekt hij ieder jaar de bloemenshow in Kensington Gardens. De Engelse inspiratie
stelt Van Pallandt in staat samen met Schreurs de
rozentuin te ontwerpen die na 1904 wordt aangelegd.
In 1904 organiseert hij een festijn ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de afdeling Velp en omstreken van de Maatschappij. Als dank krijgt hij een tegentableau aangeboden, dat nog te zien is op kasteel
Rosendael. Op het tableau staat:
De Commissie voor de Tentoonstelling ter herdenking
van het 25-jarig bestaan van de Ned. Mij.voor Tuinbouw en Plantkunde gehouden op de Heerlijkheid
Rosendael vanaf 11 augustus tot en met 14 augustus
1904 aan haar secretaris F.W.J. Baron van Pallandt
van Rosendaal.

Tuinontwerp

Tuinaanleg
Onderhoud

Bestra ng
Riolering
Beplan ng
Edyweg 25 Spankeren

www.rijneveld.nl

0313 - 427 288

Dit tegeltableau is te z\ien op kasteel Rosendael
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