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Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom oktober 2022 – nr. 8  

Ali Bosveld en Marike Farenhorst gefeliciteerd! 

Ieder jaar is er een fotowedstrijd voor de leden. De mooiste foto's komen in de Groei en 
Bloei agenda van het volgende jaar. In de agenda voor 2023 staan twee foto's van leden van 
Veluwezoom. Ali maakte een sfeervolle winterfoto en Marike een mooie voorjaarsfoto. 
Beide dames zijn beloond met de agenda. We zijn trots op jullie. 

    

U kunt de agenda bestellen door op de link te klikken.  De agenda is leuk voor uzelf, maar 

ook een mooi cadeau. Als u zelf een mooie foto maakt, is het misschien een idee om volgend 

jaar ook mee te doen. Wie weet wint u ook.  

Najaarsruilbeurs op 15 oktober 

Bent u al aan het verzamelen voor de ruilbeurs op 15 oktober? Maar ook 
zonder plantjes, zaden of knollen bent u van harte welkom in Het Parkhuis, 
Parkweg 5, 6994 CM  De Steeg. Vanaf 9.45 uur kunt u uw planten op het 
blauwe zeil neerleggen en om 10.00 uur is er koffie en koek. Hebt u geen 
stekjes, toch komen! Het is ook gezellig om elkaar te ontmoeten. Tot ziens 
op de ruilbeurs! 

 
 

https://groei.nl/actueel/groei-en-bloei-agenda
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/ruilbeurzen/najaarsruilbeurs
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Lezing op 20 oktober door Marcel de Wagt over "de schoonheid van planten 
vóór en na de bloei" 

We gaan richting winter de 
onze planten raken een 
beetje uitgebloeid. Marcel de 
Wagt laat u zien welke 
sierwaarde tuinplanten 
kunnen hebben zonder dat 
ze bloeien. Er is meer dan 
bloemen. Hij vertelt u er 
meer over in de lezing. Neem 
ook vast eens een kijkje op 
zijn website van zijn kwekerij 
in Ven-Zelderheide. 

Kom op 20 oktober om 19.30 
uur naar De Kerkhorst, 
Dorpsweg 65a in Spankeren. 
 

Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 

Na 2 jaar Coronapauze zal er gelukkig dit jaar weer een kampioenschap bloemschikken 
gehouden worden. 
Het is een wedstrijd voor bloemschikkers afkomstig uit drie rayons, t.w. Midden-Nederland, 
Gelderland-Zuid en Oost-Nederland. 
Deelname is mogelijk in drie categorieën: Brons (voor 'nieuwelingen'), Zilver (voor teams 
van 2-4 personen) en Goud (voor bloemstylisten die al eerder meegedaan hebben). Deze 
laatste groep krijgt naast de vaste opdracht ook nog een verrassingsopdracht. 
Het thema voor 2022 in alle categorieën is: 'OUT OF THE BOX', een thema waar iedere 
deelnemer op eigen wijze inhoud aan zal kunnen geven. 

OP ZATERDAG 12 NOVEMBER 
2022 wordt het kampioenschap 
gehouden 

Locatie: Dorpshuis Het Hart 
Eefde, Jolinkweg 2, 7211 DM in 
Eefde (bij Zutphen) 

Aanmelden voor de wedstrijd 
kan tot 22 oktober per e-mail: 
lambertha58(at)gmail.com 

 
 

Kosten: 

• Brons: € 30,00 per deelnemer, niet-leden Groei & Bloei betalen € 40,00. Het 
inschrijfgeld is incl. koffie/thee en lunch 

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-de-schoonheid-van-planten-voor-en-na-de-bloei
https://www.opvallendeplanten.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Bmbncfsuib69Ahnbjm%5C%2Fdpn%27);
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• Zilver: € 20,00 per team, + € 12,50 p.p. lunch, niet-leden betalen € 30,00 + € 12,50 
p.p. lunch 

• Goud: € 37,50 per deelnemer, dit is inclusief materialen voor het 
verrassingswerkstuk. Niet-leden betalen € 47,50. Het inschrijfgeld is inclusief 
koffie/thee en een lunch. 

Klik voor meer informatie op de link. 

Cursus Druiven snoeien op 12 november in Eerbeek 

Hans Ettema is al jaren lid van onze afdeling en misschien bent u op de open tuinen dagen al 
eens in de tuin in Spankeren 
geweest. Hij heeft 8 verschillende 
soorten druiven in zijn tuin. Op 12 
november, aanvang 13.00 uur, 
deelt hij zijn kennis en ervaring met 
het snoeien van druiven in de tuin 
van Tineke en Gerrit Mäkel, 
Charlotte van Bourbonlaan 24 in 
Eerbeek.  

Wilt u deelnemen, geef u dan 
uiterlijk 5 november op bij Tineke 
Mákel, mail: tinekemakel@live.nl 

 

Facebook 

Sinds kort hebben we een eigen Facebookpagina. Neem gerust een kijkje en volg ons.  
De pagina is alleen te zien als u een Facebookaccount heeft. U zoekt dan naar Groei en Bloei 
Veluwezoom en klik dan op volgen. Zo krijgt u alle berichten vanzelf binnen. We zetten alle 
activiteiten erop, maar ook andere dingen waarvan we denken dat dat leuk, interessant of 
wetenswaardig voor u is. Even een voorbeeld: 
U kent vast Brian Kabbes, de kweker die al verschillende keren een mooie lezing voor ons 
heeft gegeven. We smullen van de planten die hij meeneemt. Zijn vrouw komt vaak mee 
naar de lezingen. Wat we niet wisten is dat zij prachtige dingen maakt. Kijk eens naar dit 
vogeltje. Ook maakt zij prachtig keramiek, waarvan een foto op Facebook van Groei en Bloei 
Veluwezoom staat. De foto's vonden we op de Facebookpagina’s van Brian en Meerim 
Kabbes. Neem gauw een kijkje en volg Groei en Bloei Veluwezoom op facebook.  

       

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/oost-nederlands-kampioenschap-bloemschikken
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Als u geen facebook hebt dan kunt u een account openen. Op seniorweb vonden we een 
handleiding hoe u dat kunt doen. 

Tenslotte 

We zien u graag op de ruilbeurs volgende week zaterdag of bij de lezing van Marcel de Wagt 
op 20 oktober 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

Deze herfstige kunst kwam ik in het bos tegen, al een beetje verwaaid, maar toch mooi. 

         
 

 

 

 

 

 

      

https://www.seniorweb.nl/artikel/facebook-aanmaken-en-vrienden-vinden

