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 Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom maart 2022 – nr. 3 

Jubileum Groei & Bloei 150 jaar 

Gratis online lezingen op maandag 28 maart en 4 april 

Om ons 150-jarig jubileum te vieren, organiseert Groei en Bloei online lezingen:  

• Kweker en ontwerper Cor van Gelderen gaat ons op 28 maart inspireren met een 
lezing over 'Bomen voor een kleine tuin'.  

• Ontwerper Harry Pierik geeft op 4 april zijn visie op 'Vormgeven in het groen'.  

Beide lezingen kun je gratis bijwonen via deze link: https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-
bloei. Klik op de betreffende avond om half 8 op de link en je kan genieten van deze twee 
groene experts. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om al je vragen te stellen! 

Lees meer  

Maandag 28 maart, 19.30 uur - Bomen voor een kleine tuin - Cor van Gelderen 

 

Maandag 4 april, 19.30 uur - Vormgeving in het groen: een artistieke uitdaging - Harry Pierik 

 

https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
https://www.groei.nl/actueel/nieuws/gratis-online-lezingen-op-28-maart-en-4-april
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Floriade 2022 

Aftellen naar de Floriade 

De Floriade vindt dit jaar plaats van 14 april t/m 9 oktober in Almere. Groei & Bloei is daar 
ook van de partij met een prachtig groen en duurzaam Tiny House. Daar ga je komende tijd 
uiteraard veel meer van horen! 

 

 

Gardenista van 25 tot en met 29 mei 
 
Met elkaar meerijden naar Gardenista  

Er wordt geen bus excursie naar Gardenista 

georganiseerd. Als u naar Gardenista wilt, dan 

gaat u met openbaar vervoer of met eigen auto.  

Gaat u met uw eigen auto en wilt u mensen 

meenemen, geef dit dan door aan Tineke Mäkel.  

Mensen die met iemand willen meerijden 

kunnen ook contact opnemen met Tineke Mäkel 

(tinekemakel@live.nl). Zij brengt mensen met 

elkaar in contact. Daarna is het een kwestie van 

onderling afspraken maken.  
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Vier wedstrijden op Gardenista waar u aan mee kunt doen 

 

Gardenista 2022 komt eraan! Dit jaar zijn er maar liefst 4 competities waar je met jouw 

kennis, kunde en enthousiasme aan kunt deelnemen. Er zijn competities op het gebied van: 

• Bloemschikken 

• Inspiratietuinen 

• Postzegeltuinen 

• Kwekerscompetitie 

Ben je een enthousiaste bloemstylist (student, amateur of professional). Een fanatieke 

(hobby)kweker? Of ontwerp je tuinen als hobby of voor je werk? Toon jouw talent tijdens 

Gardenista en inspireer duizenden bezoekers met jouw ontwerp of creatie!  

De meeste competities worden beoordeeld door een vakkundige jury en er is een 

publieksprijs. Iedere bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete 

postzegeltuin, bloemarrangement en plant. 

Wil je meer weten over de competities of je aanmelden? Klik op de link  

 

Tweedaagse excursie naar België op 6 en 7 mei en  

driedaagse reis naar Zuid-Holland op 7, 8 en 9 juli 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bus, zowel voor de tweedaagse reis naar België als 

voor de driedaagse naar Zuid-Holland. Gauw aanmelden dus! Beide reizen hebben een zeer 

aantrekkelijk programma, er valt heel veel te genieten. 

Wilt u meer weten over de reis naar België, klik dan hier 

En voor de reis naar Zuid-Holland klikt u hier  

 

Excursie naar de kop van Drenthe en Groningen 

U kunt zich nog aanmelden voor de dagexcursie per bus naar de kop van Drenthe en 

Groningen. Er zijn zelfs drie data met verschillende opstapplaatsen.  Klik hier voor het 

boeiende programma. 

• Op vrijdag 10 juni om 8.00 uur vertrekt de bus vanuit Deventer vanaf het Postiljon 

Motel. U kunt zich aanmelden vanaf 1 april via het formulier op de website van 

Deventer 

• Op donderdag 16 juni om 8.00 uur vertrekt de bus vanaf de Dubbelbeek in 

Apeldoorn. Aanmelden kan vanaf 1 april via het formulier op de website van 

Apeldoorn 

• Op vrijdag 17 juni kunt u dezelfde reis maken met de afdeling Zutphen. De bus 

vertrekt om 8.00 uur vanuit Eefde. Voor de excursie van Zutphen kunt u zich nu al 

aanmelden. Klik hier 

  

https://gardenista.nl/deelnemen/competities/?utm_source=online&utm_medium=GBafdelingen&utm_campaign=competitie
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-2
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-1
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-1
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-1
https://apeldoorn.groei.nl/activiteiten/busexcursies/16-juni-kop-drenthe/groningen
https://apeldoorn.groei.nl/activiteiten/busexcursies/16-juni-kop-drenthe/groningen
https://zutphen.groei.nl/activiteiten/excursies/excursie-1-dag
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Plantjesmarkt op 15 mei, Charlotte van Bourbonlaan 24 in Eerbeek  

van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

De 10 leden van de zaai- en stekgroep Veluwezoom hebben al heel wat zaadjes in de 

zaaigrond gevlijd en er is ook al wat verspeend. De plantjes zijn nu nog mini, maar op 15 mei 

zijn ze groot genoeg om in uw tuin gepoot te worden.  

En behalve van de met zorg en liefde gezaaide en gestekte planten, kunt u ook genieten van 

de tuin, de bloemstukjes van Ali Bosveld en Marjo de Jager. U kunt neerstrijken op het terras 

en wat drinken en gezellig bijpraten. 

 

Tenslotte 

Dat was het dan voor dit moment. Het was een uitzonderlijke maand maart. Alles spoot de 

grond uit en de narcissen en de tulpen staan vrolijk te bloeien. Het is prachtig buiten. Het 

was wel droog, maar dat is misschien wel goed tegen de slakken, die vorig jaar zo royaal 

aanwezig waren. We hopen op een mooie zomer. 

 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groei en Bloei Veluwezoom      datum, 27 maart 2022 


