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 Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom februari 2022 – nr 2 

 

Jaarvergadering 2022 

Op donderdag 17 februari houden we onze jaarvergadering. Omdat we vorig jaar geen 

jaarvergadering konden houden bespreken we nu 2020 en 2021. 

De vergaderstukken kunt u thuis vast op uw gemak bestuderen. Klik op de link om bij de 

stukken te komen. In De Kerkhorst worden geen geprinte exemplaren uitgereikt, vaak 

moesten we daar veel van weggooien en dat is jammer. 

Tijdens de vergadering worden maar liefst 11 jubilarissen gehuldigd die 25 of 40 en zelfs  

50 jaar lid zijn van onze vereniging. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd. 

Aansluitend aan de vergadering houdt Frans Nienhuis een lezing over “Tuinieren gaat niet 

altijd over rozen” 

Coronaregels 

Er is op 15 februari een persconferentie, waarschijnlijk met versoepeling van de 

coronaregels. Natuurlijk houden we ons aan de regels. Neem in ieder geval een mondkapje 

mee. Koffie en thee zijn dit keer gratis. De bijeenkomst sluit uiterlijk om 21.45 uur. 

 

Sneeuwklokjes kijken 

De sneeuwklokjes spuiten de grond uit, dat zult u in uw eigen tuin ook zien. Maar u kunt ook 

enkele tuinen bezoeken met bijzondere en heel veel sneeuwklokjes: de tuinen van Harry 

Jans in Loenen en van Gerrit en Tineke Mäkel in Eerbeek. 

 

Sneeuwklokjes in de tuin van Harry Jans op zaterdag 19 en zondag 20 februari van  

10.00 tot 17.00 uur Leeuwenbergweg 50, 7371AL  LOENEN 

Harry Jans is lid van de afdeling Veluwezoom en hij heeft al verschillende malen 

een boeiende lezing gehouden in De Kerkhorst over rotsplanten.  

Circa 70 verschillende sneeuwklokjes trekken nu in zijn tuin de aandacht. En het 

zijn echt verschillende, dat zie je al op 10 m afstand. Harry vindt de kleine 

verschillen niet de moeite. Daarnaast zullen er ook andere voorjaarsbloeiers te 

zien zijn zoals dwerg irissen, cyclamen etc. Er zullen enkele bijzondere 

sneeuwklokjes te koop zijn. 

Kijk even op zijn website: www.jansalpines.com 

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/jaarvergadering-over-2020-en-2021
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-over-de-geschiedenis-van-de-tuinarchitectuur
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-over-de-geschiedenis-van-de-tuinarchitectuur
www.jansalpines.com
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Sneeuwklokjes in de tuin van Tineke en Gerrit Mákel, op zondag 20 februari en zondag 27 

februari van 12.00 tot 15.00, Charlotte van Bourbonlaan 24, 6961 ER  EERBEEK 

Ook in de tuin van Gerrit en Tineke is meer te zien 

dan heel veel bloeiende sneeuwklokjes: 

krokussen, helleborussen en grote groepen 

akonieten. In de nieuwsbrief die u in januari 

kreeg, staat wat Tineke doet om de sneeuwklokjes 

en de vroege voorjaarsbloeiers op hun mooist uit 

te laten komen. Klik op de link 

 

 

Excursies 

De reiscommissie van de afdeling Deventer heeft verschillende interessante dagexcursies en 

reisjes georganiseerd. We zijn de reiscommissie dankbaar dat we weer mee kunnen met de 

excursies die ze zo perfect organiseren. Heerlijk dat we ons weer ergens op kunnen 

verheugen. Voor de meerdaagse reizen kunt u zich inschrijven vanaf 25 februari en voor de 

dagexcursie vanaf 1 april. 

De tweedaagse excursie naar België op 6 en 7 mei.  

 

Er is een heel aantrekkelijk en druk 

programma opgesteld, onder andere met 

een bezoek aan de tuindagen van 

Beervelde.  

 

Inschrijven vanaf 25 februari  

Meer weten? Klik hier 

 

Tuin De Verwondering is de eerste tuin die wordt bezocht 
 

De dagexcursie naar Drenthe en Groningen.  

U bezoekt twee tuinen, landgoed Pabema [zie foto] en een kwekerij.  

U kunt kiezen uit drie verschillende data. 

Op 10 juni vanuit Deventer 

op 16 juni vanuit Apeldoorn (opstap bij Dubbelbeek in Apeldoorn) 

en op 17 juni vanuit Zutphen. De informatie met vertrektijden komt 

binnenkort op de website van Zutphen 

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 april.  Meer weten klik hier 

 

 

 

 

  

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-over-bomen-door-chris-vd-wurff
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier
https://www.tuinendeverwondering.com/
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/wooninspiratie/video/landgoed-pabema
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-1
https://apeldoorn.groei.nl/activiteiten/workshops-en-cursussen/locaties-van-de-activiteiten/locatie-busexcursies-1
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-1
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De driedaagse reis naar Zuid-Holland op 7, 8 en 9 juli.  

 

Te veel om op te noemen wat u allemaal gaat zien en 

meemaken. Behalve tuinen ook een rondvaart door de 

haven van Rotterdam. De foto is van kasteel Sypesteijn. 

Ook voor deze reis inschrijven vanaf 25 februari.  Meer 

weten? Klik hier. 

 

Excursie naar Fleuramour eind september 
Van 23 tot en met 25 september wordt in de tuin van kasteel Alden Biesen het grootste 

jaarlijkse bloemenspektakel van Europa plaats. Alden Biesen ligt in Belgisch Limburg en 

behalve Fleuramour staat er nog meer op het programma. De reiscommissie twijfelt of dit 

een dagexcursie moet worden of een tweedaagse reis en wil de mening van 

belangstellenden peilen. Klik hier om bij de informatie over deze excursie te komen. U kunt 

dan opgeven wat uw voorkeur heeft, een dagexcursie of een tweedaagse reis. 

 

Gardenista zoekt vrijwilligers 

Gardenista wordt gehouden van 25 t/m 29 mei. De organisatie zoekt vrijwilligers die 

meehelpen om alles in goede banen te leiden. Belangstelling? Klik op de Link 

 

Tenslotte 

We ontmoeten u graag op de jaarvergadering, met aansluitend de boeiende lezing van Frans 

Nienhuis. We hopen dat het programma dat we voor 2022 hebben opgesteld ongestoord 

kan worden uitgevoerd. Zou dat niet heerlijk zijn? 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

 

 

Groei en Bloei Veluwezoom       14 februari 2022 

https://sypesteyn.nl/historische-tuin-sypesteyn/
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-2
https://deventer.groei.nl/actueel/excursies-2022-1/standaard-titel
https://gardenista.nl/organisatie/#festivalvrijwilliger

