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Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom september 2022 – nr. 7  

 

Excursie naar Fleuramour in België op vrijdag 23 september 
Van vrijdag 23 tot en met maandag 26 september vindt in Alden Biesen het jaarlijkse en het grootste 

bloemenspektakel van Europa plaats, Fleuramour. Dit evenement vindt plaats op het prachtige 

kasteeldomein van Alden Biesen, in Bilzen, Belgisch Limburg. Het betreft dit jaar een jubileum editie, 

de 25ste en het laat zich raden dat de organisatie zal proberen om alle voorgaande jaren te 

overtreffen. Veel bloemschikkers hebben dit evenement al eens bezocht maar er zijn er nog veel 

meer die dit ook wel zouden willen maar de verre bestemming met eigen auto te bezwaarlijk vinden. 

Een bus is dan niet alleen comfortabeler en gezelliger, maar ook nog veel goedkoper en 

milieuvriendelijker. Voor veel bloemschikkers zal het dan ook een uitkomst zijn dat afdeling Deventer 

voor dit doel op vrijdag 23 september een excursie naar deze happening organiseert. De 

opstapplaatsen zijn Raalte, Deventer, Apeldoorn en Arnhem, vertrektijden respectievelijk 7.30 uur, 

8.00 uur, 8.30 uur en 9.00 uur. 

        

Na afloop dineren we in Arnhem bij Chinees Restaurant Hao Yuan. Plm. 20.30 uur vertrekken we 
richting de diverse opstapplaatsen. We hopen uiterlijk 22.00 uur weer bij Raalte te arriveren. De 
totaalprijs voor deze dag bedraagt voor leden en hun partner of één introducee incl. de maaltijd en 
een consumptie € 65,00 p.p. Ook niet-leden zijn welkom: voor hen geldt een toeslag van € 7,50. 

Inschrijving door middel van het OPGAVEFORMULIER dat tot uiterlijk 15 september ‘actief’ is. Na 
opgave en betaling ontvangt u een mailbericht met daarin de bevestiging van uw deelname. 
Voor vragen kunt u contact opnemen  
met Erica Hoogerbeets, groeienbloei.erica@live.nl, 06 – 135 32 655 

of met Ton Blokvoort, ton.blokvoort@kpnmail.nl,  06 – 219 111 20. 

De koninginnenpage 
In de vorige nieuwsbrief hebt u de vlinder van de koninginnenpage kunnen bewonderen in de tuin 

van Marijke Kraaijeveld. We zaten allemaal wel te puffen van de warmte en te smachten naar regen, 

maar de koninginnenpage voelt zich helemaal thuis in dit klimaat. De vlinder in de tuin van Marijke 

leeft inmiddels niet meer, ze leven maar kort. Na 18 dagen is hun leven als vlinder afgelopen en 

https://fleuramour.be/
https://deventer.groei.nl/actueel/excursies-2022-1/standaard-titel/aanmeldformulier-fleuramour
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hebben de vrouwtjes eitjes gelegd.  

Maar nu is er in de tuin van Marijke een rups die zich al dagen tegoed heeft gedaan aan de venkel. 

De rups is waarschijnlijk een nakomeling van een vlinder die in het voorjaar gevlogen heeft. De rups 

in de tuin van Marijke heeft zich nu waarschijnlijk verpopt zich en komt als pop de winter door om in 

het voorjaar weer een vlinder te worden 

 

     
 

Klik hier om een film te kijken van de ontwikkeling van rups tot vlinder.  

 

 

Floriade 
Wilt u nog naar de Floriade? Als lid van de 

ANWB kunt u kaartjes met 50% korting 

aanschaffen. De Floriade is nog tot en met 

 9 oktober open. Als u uw Groei en Bloei-

lidmaatschapspasje meeneemt kunt u in het 

tiny house van Groei en Bloei een kleine 

attentie ophalen. 

 

 

 

         

U weet toch dat het 

najaar een prima tijd is 

om nieuwe planten in 

uw tuin te zetten? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey9wNVSJJFs
https://www.anwb.nl/landvananwb/floriade-expo-2022?gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQRPAqTTpJHB76FeUdXTBe6mF1MrGCUdfI0T17GFLpseD-oVdWdXX2KcaAlGeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Tenslotte 
We zijn blij met de buien die de laatste dagen zijn gevallen. Maar er kan nog meer bij. De natuur 

heeft dorst en onze tuinen ook.  

De dagen worden al weer korter en binnenkort begint het najaarsprogramma van onze afdeling.  

 

Het programma voor de komende tijd: 
 

15 oktober Najaarsruilbeurs in Het Parkhuis in De Steeg 

20 oktober Lezing door Marcel De Wagt over “De schoonheid van planten voor en na de 
bloei” in De Kerkhorst in Spankeren 

12 november Cursus druiven snoeien door Hans Ettema in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel 
in Eerbeek 

 

In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. We hopen op menig fris buitje en zien u 

binnenkort graag bij de lezing of één van de andere activiteiten. 

 

Hartelijke groet 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

 
De hei bij Loenen 


