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Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom augustus 2022 – 6  
  
Excursie met eigen vervoer / meerijden op zaterdag 27 augustus  naar 

Oosterbeek en Renkum  

Op 27 augustus gaan we twee bijzondere ommuurde tuinen bezoeken, de eerste is  

De Ommuurde Tuin in Renkum,  Adres: 

Kortenburg 16 Renkum  

We verzamelen daar om 11.30 uur op de parkeerplaats bij nummer 7/11  

De Ommuurde Tuin ligt in de historische 

moestuin van koning Willem III op Landgoed 

Oranje Nassau's Oord in het Renkums beekdal. 

De tuin wordt omsloten door een prachtige oude 

muur. Esther Kuiler heeft de oude moestuin, die 

een wildernis was geworden, weer helemaal op 

de kaart gezet. Sinds 1999 is de tuin een 

productief agro-ecologisch tuinbouwbedrijf van 

één hectare. Haar passie ligt bij het kweken van 

en koken met groenten vol smaken, geuren en  

kleuren. Er is een tuinwinkel en een tuinterras. In de maand augustus kunt u zelf bramen en dahlia’s 

plukken.   

Neem een kijkje op de website http://www.ommuurdetuin.nl/.  BinnensteBuiten wijdde een 

uitzending aan de Ommuurde Tuin en die film kunt u hier kijken.  

Om ongeveer 12.30 vertrekken we naar de   

De Lage Oorsprong in Oosterbeek Adres: 

Van Borsselenweg 36 Oosterbeek.  

Mariëlle en haar man Egbert hebben Tuin de 

Lage Oorsprong in Oosterbeek nieuw leven 

ingeblazen. In 2008 opende deze tuin zijn 

deuren voor bezoekers. Mariëlle en Egbert 

kwamen er per toeval achter dat ze naast deze 

klassieke tuin wonen, waar de geschiedenis 

nog zichtbaar is. Aan de hand van oude 

tekeningen hebben ze de tuin, samen met heel 

veel vrijwilligers en experts, nieuw leven 

ingeblazen. Nu is de oude fruitmuur in ere 

hersteld en waan je je onder de berceau of in 

het labyrint terug in de tijd. Ook deze tuin  

heeft een website http://www.tuindelageoorsprong.nl/  waarop u de uitzending van Binnenstebuiten 

over de tuin kunt bekijken  
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Wilt u mee? Meld u dan aan bij Geert Huetink, telefonisch, na 17.00 uur 06-45284463  of 

per mail G.huetink@hotmail.nl.   

Als u wilt meerijden dan kunt u dat doorgeven aan Geert. Als u om 9.45 bij De Kerkhorst in 

Spankeren bent dan kunt u met iemand mee.  

Neem zelf een lunch mee, koffie/thee is te koop.   

Deze excursie is gratis voor leden met partner/introducee van Groei en Bloei Veluwezoom 

Niet leden kunnen deelnemen tegen betaling van € 10,00.  

  
Gladiolenfestival in Laag-Soeren  
op zaterdag 13 en zondag 14 augustus (in de regiobode staat per abuis vrijdag en zaterdag) en 

op zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus bij Challa Gladiolen, Jut van 

Breukelerwaardlaan 6 te Laag Soeren  

Op deze vier dagen is het veld aan de Jut van Breukelerwaardlaan 6 in Laag-Soeren van 11.00 

tot 17.00 uur geopend.   

Bezoekers kunnen kiezen uit een overvloed aan 

gladiolen om zelf een boeket samen te stellen. Er 

staan leuke kraampjes en de theetuin is geopend 

en heeft zelfgebakken taarten. De entree is gratis. 

Op de zaterdagen is er om 10.30 en 14.30 uur een 

activiteit voor kinderen tot 12 jaar, getiteld 

‘Bloem en bij’. Op zondag 14 augustus verzorgt 

Romke van der Kaa een lezing getiteld ‘Hoe om te 

gaan met droogte’ en op zondag 21 augustus over 

‘de walnoot’, beide keren om 11.15 uur.  

De cursus bloemschikken begint weer in september.  

Mocht je het leuk vinden om hieraan deel te nemen dan kun je je nog opgeven voor deze 

gezellige avonden. Opgeven kan tot uiterlijk 20 augustus bij Ali Bosveld per mail: 

wial53@hotmail.com  of telefonisch: 0683334857  

De cursus loopt van september 2022 t/m april 2023 en wordt gehouden op de eerste 

donderdag van de maand van 19.30 uur tot plm. 21.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65A te 

Spankeren.  

De cursus wordt gegeven door Ali Bosveld en Marjo de Jager. Zij maken voor iedere les enkele  

voorbeeldstuk(ken) waarin een bepaalde 

techniek of thema gebruikt wordt. De cursisten 

kunnen deze stukken tijdens de daaropvolgende  

les zelf maken met advies en hulp van Marjo en  

Ali   

De kosten van de cursus bedragen voor leden 

van Groei en Bloei € 55,00 en voor niet leden  € 

70,00. Het lesgeld s.v.p. uiterlijk 30 augustus  

overmaken op rekeningnummer 

NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP 

Veluwezoom.  
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Het lesgeld is inclusief een kopje koffie/thee plus wat lekkers erbij. Tevens is het lesgeld inclusief het 

te gebruiken (bind)draad, krammen, kling etc. De cursist zorgt zelf voor de natuurlijke materialen  

(bloemen, blad etc.) plus de ondergrond (oase, schaal, schotel, vaas etc.)  

  

Wat een feest: een koninginnenpage in de tuin  

Marijke Kraaijeveld fotografeerde deze prachtige vlinder 

op haar zinnia’s. Daar word je blij van, zo’n schoonheid in 

je eigen tuin. Jaren geleden hebben we een lezing gehad 

van de Vlinderstichting en de mevrouw die de lezing gaf 

had dille in haar tuin geplant speciaal om koninginnenpage 

naar haar tuin te lokken. Het lukte!  

Wilt u ook meer vlinders in uw tuin, kijk dan eens op de 

lijst met waardplanten van de Vlinderstichting. De vlinders 

zetten eitjes af op deze waardplanten en daar komen de 

rupsen uit. Niet alle rupsen zijn even knap, maar die van 

de koninginnenpage wel.    

  

  

Excursie per bus op 13 augustus naar Arboretum Arcadië in Gasselte, de 

kwekerij en showtuin van Dori en Henk Jacobs in Vriescheloo en kwekerij 

Tuingoed Foltz  
Er zijn nog een paar plekjes in de bus, dus u kunt nog mee. Maar dan moet u wel heel vlug 

zijn, de excursie is a.s. zaterdag. Lees het volledige programma en klik door naar het 

aanmeldformulier. In Vriescheloo is dit weekend het Heleniumfestival en bij Tuingoed Foltz 

het Exotenweekend. Dat is dus echt met de neus in de boter vallen.  

  

  

  

  

Cursus Druiven Snoeien op 12 november a.s.  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen/
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen/
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-2-1
https://deventer.groei.nl/actueel/excursie-beervelde-met-opgaveformulier-2-1
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In de volgende nieuwsbrief leest u meer over deze cursus, maar schrijf de datum vast op. De 

druiven willen wel bij de temperaturen die we de laatste jaren hebben.   
  

Tenslotte  
We zien u graag bij een van de activiteiten.   

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom  

  

  


