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Digitale Nieuwsbrief Veluwezoom november 2022 – nr. 9 

 

Cursus Druiven snoeien op 12 november 

U kunt nog meedoen met de cursus druiven snoeien 

op 12 november vanaf 13.00 uur in de tuin van 

Tineke en Gerrit Mäkel. Deze warme zomer leverde 

een enorme oogst op, ze bleven druiven eten.  

Opgeven kan tot 9 november bij Tineke Mäkel 

(tinekemakel@live.nl) 

Hans Ettema die zelf in zijn tuin in Spankeren 8 

verschillende druivenrassen heeft, leert u de fijne 

kneepjes van het druiven snoeien.  

Meer weten? Klik hier. 

 

Lezing over het onderwerp “Hoe hard is winterhard?” 

door Gerard van Buiten op 17 november. 

De lezing begint om 19.30 in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a in Spankeren. 

Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de Botanische Tuinen van de 

Universiteit Utrecht en hij is al van kinds af aan in de weer met planten. In 

de botanische tuin heeft hij volop ervaring opgedaan met de meest 

uiteenlopende planten. Een echte plantenman en een rasverteller.  

Klik hier voor meer informatie. 

 

Warm en droog, dat was de zomer van 2022 
De druiven beginnen het steeds beter te doen in Nederland en steeds meer planten overleven de 

zachte winters die we de laatste jaren hebben gehad. De records blijven maar sneuvelen. De maand 

oktober was uitzonderlijk warm, wel een beetje raar en zorglijk, maar aan de andere kant ook lekker. 

We konden heerlijk in de tuin werken.  

Maar de droogte zorgt voor problemen in de tuin en menigeen liep deze zomer ’s avonds met een 

gietertje rond om geliefde planten in leven te houden. Tineke Mäkel pakte het anders aan. Zij ruimde 

haar verdroogde floxen op zocht naar planten die goed tegen de droogte kunnen bij Sas Minikwekerij 

in Brummen. Lees hoe ze dit aanpakte. 

 

De slappelingen de tuin uit en planten die tegen droogte kunnen erin.  

De zomer van 2022 bracht ons een paar reeksen van lange droge en hete perioden. Het was 

treurig om te zien, hoe verschillende planten in mijn tuin slap bleven hangen. Het was vooral 

één soort flox (de volledige naam weet ik niet) die de droogte niet aankon. Sneu voor de 

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/cursussen-en-workshops/cursus-druiven-snoeien
https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-over-fotograferen-van-bloemen-en-tuinen
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plant, maar ik heb vrijwel al die slappelingen uit mijn tuin verwijderd. In september kwam de 

regen. Tijdens die hete dagen ben ik gaan denken hoe nu verder en ik ben een beetje gaan 

reorganiseren. Bij kwekerijen heb ik mijn licht opgestoken en planten aangeschaft die de 

droogte beter kunnen verdragen dan die slappe flox. Ik wil voornamelijk sterke winterharde 

vaste planten in mijn tuin hebben. Vaste planten betekenen voor mij minder werk en meer 

genieten. Verder heb ik om vocht in de grond vast te houden gehakseld snoeihout 

uitgestrooid tussen de planten in de tuin. Vonden de merels ook leuk, want die gingen op 

zoek naar wormpjes en insecten tussen het mulchlaagje. 

Ik heb al veel planten die goed tegen droogte kunnen op mijn van oorsprong super droge en 

arme zandgrond, maar bij geplant heb ik o.a.:  

Verschillende Kalimeris (wit en licht blauw). Een langbloeiende bijenplant, die nooit omvalt 

(links) en Vernonia, bloeit prachtig in de herfst met stevige stengels). 

        

 

Verbena officinalis ‘Bampton’, een leuke plant op de voorgrond.   

 

De foto’s zijn van Sas’ Mini-Kwekerij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop op de volgende droge zomer voorbereid te zijn.  

Tineke Mäkel 

 

De kerstworkshop 

Op 15 december wordt de kerstworkshop gehouden. Het duurt nog even, maar u kunt zich al 

aanmelden. Voor meer informatie klik hier 

 

 

 

https://veluwezoom.groei.nl/activiteiten/cursussen-en-workshops/kerstworkshop-op-17-december
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Gardenista 
In 2023 wordt Gardenista weer gehouden op landgoed Den Alerdinck in Laag-Zuthem en wel van 

woensdag 24 tot en met zaterdag 24 mei. Het thema voor deze derde editie is “Gezond Groen”. Het 

organiserend team is nog op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. Klik op de link voor 

uitgebreide informatie over de functies waarvoor mensen worden gezocht. 

 

Bestel de Groei & Bloei agenda 2023 

 

Noteer al je afspraken in de nieuwe agenda van Groei & Bloei! Met prachtige foto’s van lezers en elke 
week een tuintip of weetje. Vul het formulier in en ontvang de Groei & Bloei agenda 2023 voor  
€ 14,95 inclusief gratis verzending t.w.v. € 4,20!  
De mooie agenda is leuk voor uzelf, maar ook om cadeau te geven met Sinterklaas of Kerstmis. 

Op de website staat hoe u de agenda kunt bestellen https://groei.nl/actueel/groei-en-bloei-agenda 

Tenslotte 
De herfst komt er nu toch echt aan. De kwekerijen zijn gesloten, de blaadjes vallen volop, Gardener’s 
World had afgelopen vrijdag de laatste gewone uitzending van dit seizoen. De bollen kunnen in de 
grond en de dahlia’s eruit. In het bos zien we paddenstoelen en de herfstkleuren van de bomen.  
Er valt nog veel te genieten. 

Bestuur Groei en Bloei Veluwezoom 

 

 

      

https://intranet.groei.nl/gardenista-2023-help-je-mee
https://groei.nl/actueel/groei-en-bloei-agenda

