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Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom mei 2022 – nr. 5 

 

Plantjesmarkt in Eerbeek 15 mei 2022 

Kom naar de feestelijke plantjesmarkt die op 15 mei van 13.00 – 16.00 uur wordt 
gehouden in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel aan de Charlotte van Bourbonlaan 24. 
6961 ER Eerbeek. De toegang is gratis en ook koffie/thee/fris met wat lekkers staan gratis 
voor u klaar op het terras. 

De plantjesmarkt 
De zaaiclub van onze afdeling is druk geweest met zaaien, verspenen en oppotten en ze 
bieden hun plantjes voor 
een vriendelijk prijsje te 
koop aan. Er is van alles 
gezaaid: Vaste planten, 
rotsplantjes, éénjarigen, 
groenten, paprika’s, 
tomaten, enz. Ook zijn er 
stekken gemaakt. Alles 
wordt uitgestald achter 
het huis. Natuurlijk is 
alles biologisch en 
milieuvriendelijk 
gekweekt. Behalve de 
leden van de zaaiclub zijn 
een paar hobbyverkopers 
aanwezig. Betalen graag met contant geld. 
 

Stekkenruil op de oprit voor het huis 

Planten weggooien vinden wij zonde en iedere bezoeker kan hier op een zeil vanaf 13.00 uur 
overtollige planten, zaden, knollen, enz. neerleggen. Vanaf 15.00 uur begint op de oprit voor 
het huis de stekkenruilbeurs. De ruilbeurs verloopt volgens het bekende recept: bij één 
belletje mag u één plantje pakken, bij het tweede belletje en bij het derde belletje gaat u 
helemaal los en mag u pakken wat er nog staat.  
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Bloemschikken 

Ali Bosveld en Marjo de Jager laten u de kunst van het bloemschikken zien en u kunt één van 
die mooie bloemstukken kopen. Zij verzorgen al vele jaren de bloemschikcursus 
van Groei en Bloei Veluwezoom. 

Demonstratie verspeenpotjes maken van krantenpapier 

Joep van Steen is enthousiast over een potjesmaker die gebruik maakt van 
krantenpapier. Om 14.00 uur geeft hij een demonstratie. 

Tuin bekijken 

In de super diervriendelijke tuin staat weer veel in bloei en op een zonnige dag is 
het gezoem van de bijen hoorbaar. De tuin is zo aangeplant dat de bijen van het 
vroege voorjaar tot laat in het najaar nectar en stuifmeel kunnen vinden. En we horen niet 
alleen het gezoem van de bijen, maar ook het gezoen van mensen die gezellig met elkaar 
praten. 

Komt u ook? 

 

 

Gardenista – “Leven in het Groen” van 25 mei tot en met 29 mei 2022 

Op de Historische Buitenplaats Den Alerdinck, Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem bij Zwolle 

Het is voor de tweede keer dat Groei en Bloei Gardenista organiseert. Er is weer van alles te doen en 

te zien op Gardenista voor jong en oud. Er zijn workshops en lezingen van bekende namen in het 

groen zoals o.a. Lodewijk Hoekstra, Harry Pierik en Sjaak Willemstein.  

U kunt eetbare bloemen proeven, genieten van bloemarrangementen. Er zijn 150 exposanten en 

kwekers en u vindt vast iets wat u mooi vindt. En dan is het ook genieten van het heerlijke landgoed 

Den Alerdinck. Meer weten? Kijk op https://gardenista.nl voor alles wat er te doen is. 

 

https://gardenista.nl/
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Open tuinen Veluwezoom op 19 juni van 12.00 tot 17.00 uur 

Twee leden van onze afdeling ontvangen u graag in hun tuin: 

Jorien van der Meulen, Laan van Avegoor 26, 6955 BG  Ellecom 

Jorien van der Meulen heeft een bijzondere tuin in Ellecom. Voor het eerst kunnen we haar tuin zien. 

Jorien houdt van “geleide verwildering”. Haar tuin is een combinatie van stinsen- en inheemse wilde 

planten, gecombineerd met  gekweekte exotische planten.  De exoten  die u in de tuin van Jorien 

vindt zijn: Arisaema's, Sauromatum, Canna's, Hedychium, Cautleya spicata, Eucomissen en 

Amorphofallus.  

Er zijn houtstapeltjes, vijvertjes en insectenhotels.  

        

 

Sybrecht Bosker, Oversteeg 53, 6994AS  De Steeg 

De tuin maakt deel uit van het Landgoed Middachten. Oorspronkelijk was het huis in gebruik als 

boerderij en werd later verbouwd tot dienstwoning van het kasteel. De familie Bosker waren de 

eerste particuliere bewoners. Toen zij daar kwamen wonen stelde de tuin van ca. 1500 m2 niet veel 

voor. Er waren een paar pruimen, perzik- en 

appelbomen. 

Bij de vormgeving van de tuin is rekening 

gehouden met de bestaande bomen en is 

gekozen voor ronde en doorlopende lijnen. Het 

gazon fungeert ook als een pad dat langs de 

bloemenborders loopt. Een deel van de tuin, 

±a, 200 meter, is ingericht als moestuin. De 

bodem bestaat uit een soort zand-löss mengsel 

met kiezels. De voormalige stal is in gebruik als 

atelier waar Sybrecht haar bijzondere 

kunstwerken maakt, waarbij de natuur een 

belangrijke inspiratiebron is. 

Misschien komen er nog meer adressen bij. U 

vindt dat t.z.t. op de website en op onze 

Facebookpagina (over Facebook leest u 

hieronder meer). 
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Susanne Wolthaar wil ons bestuur komen versterken 

Het bestuur was blij verrast toen Susanne Wolthaar begin dit jaar liet weten dat ze had gelezen dat 

de afdeling Veluwezoom een voorzitter zoekt.  Misschien was die functie wel wat voor haar? 

Dat aanbod hebben we met beide handen aangepakt en na een prettige kennismaking draait 

Susanne nu mee in het bestuur. De benoeming vindt formeel plaats door de leden in de 

jaarvergadering in februari 2023, daarom spreken we nu nog van adspirant voorzitter. We zijn heel 

blij dat we versterking en verjonging van ons bestuur hebben. Susanne is meteen enthousiast aan de 

slag gegaan met het maken van een Facebook-pagina voor onze afdeling. 

Susanne stelt zich voor 

Zomer 2021 zijn wij: Guus Tangelder en Susanne Wolthaar in of liever gezegd ‘op’ Rha komen wonen. 

Op zoek naar een nieuwe afdeling van Groei en Bloei in de buurt kwam ik uit bij de afdeling 

Veluwezoom. En aangezien ik nog niet zo lang pensionado ben geworden en denk wat meer tijd te 

hebben, heb ik me gemeld met de vraag of 

ik voor deze afdeling iets betekenen kan in 

het Bestuur. Daar was ik zeer welkom en ik 

mag dus al een poosje meelopen. Het 

eerste waar ik me bezig mee houd is het 

opzetten van een Facebookpagina voor 

onze afdeling, net zoals zoveel afdelingen 

in het land die al hebben. 

Vanaf midden volgende week is die in de 

lucht onder de naam Groei en Bloei 

Veluwezoom. Neem gerust een kijkje, daar 

komen de laatste nieuwtjes en weetjes in 

te staan. 

Nog iets meer over mijzelf: De laatste 20 

jaar had ik een tuin in de Betuwe, 

natuurlijk eentje met veel 

hoogstambomen op de klei, een 

zwemvijver, siertuin en moestuin, een 

bezoektuin aangesloten bij de 

Nederlandse Tuinenstichting. Daarvoor 

woonde ik in het buiten gebied van 

Enschede met hoge eikenbomen en heel 

veel rododendrons ook een ‘bezoektuin’ in 

een coulisselandschap met een beekje. En 

dan nu opnieuw een tuin op Rha, in een 

heel ander landschap aan de IJssel met 

weer heel andere grond: zand. 

Wel een beetje thuiskomen, want ik groeide op langs de IJssel maar dan wat noordelijker en aan de 

overkant: Wapenveld. Ook daar begon ik als kind al met een tuintje! 

De tuin op Rha is nog in een beginstadium, er is nog veel te doen! 

 

Hartelijke groet Susanne 
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De tulpen van Lika van Gessel 

Deze bijzondere tulpen groeien in de tuin van Lika van Gessel in 

Spankeren. Aan iedere stengel groeien meerdere zachtgele 

tulpen. Heel mooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingerden – De Internationale Kwekerijdagen 

De Internationale Kwekerijdagen Bingerden worden op het derde weekend van juni gehouden: 
op 17, 18 en 19 juni 2022.   
  
Het thema ‘Kweken voor de toekomst’, waarbij duurzaamheid voorop staat, blijft onverminderd 
relevant. Op de jubileumeditie 25 jaar Internationale Kwekerijdagen van 17 t/m 19 juni 2022 wordt 
hier aandacht aan besteed. Meer weten? Kijk op https://www.bingerden.com 
 

Excursie naar de Floriade gaat niet door 
Er is besloten om de excursie naar de Floriade, die gepland was op 26 augustus, niet door te laten 
gaan. De excursie per bus is afgeblazen vanwege de hoge kosten (minimaal € 50,--).  
 

Tenslotte 
Het is geweldig weer om te tuinieren de laatste weken en het mooie weer houdt nog even aan. Geen 

slak te zien dit jaar en dat is fijn, na al het gesmak van vorig jaar. Maar een stevige bui zou wel heel 

erg fijn zijn. We wensen u een mooie zomer, waarin alles voorspoedig groeit.  

We zien u graag op 15 mei op de plantjesmarkt en in de open tuinen op 19 juni. 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

7 mei 2022    

             

https://www.bingerden.com/

