
Foto : de tuin van Marieke Nolsen

Afdeling Veluwezoom jaarprogramma 2023



www.veluwezoom.groei.nl

Van harte wensen we onze leden een mooi
en gezond 2023 gewenst
We hebben een paar rare jaren achter de rug met
corona. Gelukkig houdt het virus zich de laatste tijd
aardig koest en we hopen dat dat zo blijft.
We wensen u een groeizaam jaar toe waarin uw
tuin floreert en u lekker geniet van alles wat groeit
en bloeit. Onze tuin is een plek waar we onze rust
kunnen vinden, waar de vogels broeden en de bijen
zoemen. Ziet u ook de neusjes van de bollen al
boven komen? De eerste tekenen van het voorjaar!

Van het bestuur
Terug naar normaal
In de loop van 2022 kwamen we langzaam een
beetje in ons normale doen. We moesten er aan
wennen om weer tussen de mensen te zijn. Maar in
de tweede helft van het jaar kwam het goed op stoom.
Het aantal bezoekers dat onze activiteiten bijwoonde
leek dat te onderschrijven.
De ruilbeurs in De Steeg werd gezellig druk bezocht
en er werden veel planten ingebracht. Na afloop lagen
alleen nog wat aarde en plantenrestjes op het beken-
de blauwe zeil. De verloting met veel voorjaarsbollen
en een aantal bijenplanten was de kers op de taart.
Onze laatste 2 lezingen werden gezellig en druk be-
zocht. Het voelde weer als vanouds.
We hebben ons best gedaan om een aantrekkelijk
programma samen te stellen voor 2023 en we horen
graag van u wat u ervan vindt. Voor de lezingen
konden we voor een deel gebruik maken van alles wat
niet doorging in de coronatijd. Op 30 juli gaan we met
eigen auto of meerijden naar het tuinrondje in Gorssel,
waar een aantal fraaie tuinen te zien zijn. We zien u
graag bij onze activiteiten.

Nieuw bestuurslid
Jaren hebben we niet de luxe van een voorzitter
gehad, maar ineens is er dan toch iemand gekomen.
Het is Susanne Wolthaar die sinds 2021 in Rha woont.
Ze heeft zichzelf bij ons aangemeld en ze loopt al een

klein poosje mee in ons bestuur. Dat meelopen is een
goede manier om elkaar te leren kennen. Ons bestuur
is heel blij met haar. Ze is een super tuinvrouw. Ze
kan en doet vrijwel alles zelf in haar tuin en heeft door
haar jarenlange tuinervaring eigenlijk overal
verstand van. Wij hopen haar tijdens onze jaarverga-
dering in 2023 als bestuurslid en voorzitter te kunnen
installeren.
 
Bijeenkomst voor nieuwe leden 24 juni
In 2022 kregen we er weer een aantal leden bij, die
we van harte welkom heten bij de afdeling Veluwe-
zoom. Vroeger vermeldden we de nieuwe leden in de
nieuwsbrief, maar dat kan niet meer vanwege de
privacy-wetgeving.
Op 24 juni houden we een bijeenkomst voor nieuwe
leden. Met het abonnement op het tijdschrift bent u
namelijk ook lid van afdeling Veluwezoom. Wat dat
betekent vertellen we de nieuwe leden graag. We
hebben niet van alle nieuwe leden een mailadres en
dan mist u informatie. Wilt u onze digitale nieuwsbrief
ontvangen, geef dan uw mailadres door aan info@-
veluwezoom.groei.nl.
 
Excursies
We boffen toch maar dat we mee kunnen met de
excursies die de reiscommissie van de afdeling De-
venter organiseert.  Altijd genieten en perfect georga-
niseert door Erica Hoogerbeets, Kattelijne Kraak en
Ton Blokvoort. De excursies voor 2023 zijn nog in
ontwikkeling, maar we lichten verderop in deze
nieuwsbrief vast een tipje van de sluier op.
 
Facebook
In 2022 hebben we een Facebook pagina gemaakt
voor de afdeling Veluwezoom. Hier zetten we alle
eigen activiteiten op, maar ook andere dingen waar-
van we denken dat dat interessant is of leuk om te
weten. Als u Facebook hebt, dan zoekt u naar:  "Groei
en Bloei Veluwezoom" en daarna kiest u voor volgen.
Op www.seniorweb.nl staat een handleiding hoe u een
account kunt aanmaken, als u die nog niet hebt.
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Activiteitenkalender 2023
19 januari Lezing door Chris van der Wurff over bijzondere bomen
16 februari Jaarvergadering Groei en Bloei Veluwezoom

daarna een lezing door Ruud Knol
26 februari/5 maartSneeuwklokjeswandeling op landgoed Enghuizen
16 maart Lezing door Pieter Nijhof over schaduwplanten
22 april Voorjaarsruilbeurs in Rha
7 mei Plantjesmarkt in de tuin van Tineke en Gerrit Mäkel in Eerbeek
2 juni Excursie per bus naar Utrecht
3 en 4 juni Open tuinen Veluwezoom 
21 t/m 23 juni Driedaagse excursie naar Nederlands- en Belgisch Limburg
24 juni Ochtend voor nieuwe leden in Rha en bezoek moestuin van Geert Huetink
28 juli Busexcursie naar Brabant
30 juli Excursie met eigen auto of meerijden naar tuinrondje Gorssel
september Start van de cursus Bloemschikken seizoen 2023 / 2024
14 oktober Najaarsruilbeurs in De Steeg
19 oktober Lezing door Marcel de Wagt over "De schoonheid van planten vóór en na de bloei"
16 november Lezing door Marieke Nolsen over haar op Engeland geïnspireerde pluktuin
14 december Kerstworkshop

vers uit het veld geknipt van soorten die je niet zomaar
overal tegenkomt. Iedereen kan dus voelen, ruiken en
proeven aan deze bijzondere materialen. Chris vertelt
ook over de toepassing van deze materialen in de tuin
en ecologie hiervan. En hij geeft tips om uw tuin te
verbeteren door er een gesloten systeem met herge-
bruik van te maken.
Chris van der Wurff is een boeiend en bevlogen ver-
teller over het kweken van zeldzame bomen en
heesters. Begonnen als laanbomen kweker is hij via
zaaien, enten en stekken overgestapt op het kweken
van soorten die een ander niet kweekte. Chris heeft
in de loop der jaren een speciaal sortiment gekweekt,
ontstaan door terug te gaan van cultuur naar natuur.
Via zaad vermeerderen heeft een groot voordeel
omdat je dan meer verscheidenheid / diversiteit
kweekt in de soort. Dit is duurzamer, (minder mono-
cultuur), het komt biodiversiteit ten goede.
De afdeling Zutphen was zo enthousiast over de lezing
van Chris van der Wurff dat het plan werd opgevat om
ook zijn kwekerij te bezoeken.

Parrotia persica

Lezing over "Winterhout"
Lezing over ‘Winterhout’ door Chris van der Wurff
op 19 januari, aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst,
Dorpsstraat 65a te Spankeren.
De lezing is gratis voor leden; niet leden betalen
€ 3,00.

Chris van der Wurff is een boomkweker uit Heeze. Hij
heeft een gespecialiseerde assortimentskwekerij,
waar hij al ruim 40 jaar rond de 1500 verschillende en
bijzondere houtige gewassen kweekt. Dit alles buiten
in het volle veld in een beekdal op Brabantse zand-
grond.
Belangrijk is dat de bomen en heesters winterhard en
soortecht zijn en een goede toepassing hebben om in
tuinen en parken te gebruiken.
Chris van der Wurff brengt ongeveer 50 takken mee,
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Jaarvergadering
Agenda jaarvergadering op donderdag 16 februari 2023
Aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren.
 

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen.
2. Vaststelling notulen jaarvergadering  17 februari 2022.
3. Jaarverslag 2022 .
4. Jaarrekening en verslag kascommissie (Josien de Munter en Harm Bluemink).
5. Samenstelling kascommissie voor februari 2024 voor boekjaar 2023.
6. Bestuur *)
7. Communicatie met onze leden.
8. Huldiging van maar liefst 8 jubilarissen **)
9. Rondvraag en sluiting

*) In 2023 zijn Ali Bosveld, Tineke Mäkel en Will Budel afredend. Tineke Mäkel treedt af. Op dit moment half
december hebben we nog geen opvolger voor Tineke kunnen vinden. Dat moet nog gaan lukken, want we
kunnen niet zonder secretaris.
Susanne Wolthaar wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en voorzitter. Tegenkandidaten kunnen tot een
kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangemeld.
**) In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - de Privacywet) mogen we de
namen niet noemen. De jubilarissen worden nog door iemand van ons bestuur benaderd voor de huldiging.
Dat wordt dus een bloemenfeestje.
.
Na de jaarvergadering is er een lezing door Ruud Knol over het onderwerp "Tussen Veluwe en IJssel"

Lezing door Ruud Knol over "Tussen Velu-
we en IJssel"
Lezing op 16 februari, aanvang 20.00 uur in De
Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren. De lezing
is gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00.

Bronnen, sprengen, beken, het Apeldoorns kanaal, de
Grift, talrijke poelen en uiteindelijk de IJssel: water dat
als rode draad in de presentatie de revue passeert.
Geboren en getogen Apeldoorner heeft Ruud Knol
van kinds af aan het landschap rond zijn woonplaats
zien veranderen. Daar waar hij opgroeide aan de rand
van Apeldoorn Zuid, waar moerassige hooilanden
lagen, vol gevlekte orchis en velden margriet en echte
koekoeksbloem, dijde Apeldoorn uit, met o.a. de Ri-
vierenwijk (begin jaren 60) en de wijk De Maten, zo’n
10 jaar later.
Later verhuisde hij naar Apeldoorn West, aan de rand
van het Orderbos, en struinde rond in sprengen en
beken, zijn eerste kennismaking met stekelbaarsjes.
Dat sprengenwater dreef zo’n 300 jaar lang de water-
raderen van watermolens aan de Veluwezoom aan.
Een grote industriële activiteit ontstond, volmolens, de
papierindustrie en later wasserijen. Maar vanaf medio
jaren 60 verdwijnt al dat water in ondergrondse buizen.
Dankzij het Waterschap Vallei en Veluwe zijn vele
kilometers waterlopen sinds de eeuwwisseling vanaf
de bovenloop tot in stedelijk gebied hersteld en verder
noord- en oostwaarts. Nu vliegen er weer ijsvogels en

Gevlekte orchis
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weidebeekjuffers en zwemt zelfs de beekprik ter
hoogte van C&A in Apeldoorn in de Grift.
Hoe anders is het landschap ten oosten van Apeldoorn
veranderd: de Beekbergse, Loenense en Eerbeekse
hooilanden zijn gedegradeerd tot monotone intensief
beheerde grasvlakten. Ingeklemd in dat sterk verka-
velde en ontwaterde gebied stroomt of stagneert
Veluws water. Water dat opwelde in de komvormige
laagte van het voormalige Beekbergerwoud, dat na
de kap niet de “rijke” weilanden zou opleveren, maar
nog steeds marginale gronden. Er stond een machtig
elzenbroekbos dat daar zo’n 8000 jaar vrijwel onbe-
roerd heeft standgehouden en dat in 1869 met veel
moeite werd geveld…, botanisch Nederland rouwt er
nog om.
Maar ’t tij is gekeerd, mede dankzij spit- en graafwerk
van Natuurmonumenten. Op de plek van het voorma-

lige Beekbergerwoud en in de Empese & Tondense
heide zijn grote delen op de schop gegaan, plas-/
drassituaties gecreëerd, de voedselrijke bovenlaag
verwijderd en sloten gedempt, om het kostbare Ve-
luwse kwelwater vast te houden. Daar vinden we nog
kleinoden van de Nederlandse flora zoals Spaanse
ruiter, gevlekte-, riet- en meiorchis. Stukjes vochtige
heide herstellen zich weer, zelfs parnassia, vetblad,
moeraswespenorchis en draadgentiaan duiken op.
Verheugend is ook dat het Lampenbroek, een relict
van een paar hectaren blauwgrasland in dat giga
verkavelde landschap gespaard is gebleven en ge-
koesterd wordt.
Een deel van het Veluwewater stroomt ook door
verschillende landgoederen, waar het in parkachtig
landschap gebruikt werd voor de aanleg van vijvers,
zoals op het Leusveld en Voorstonden. Ook daar volop
rijke historie, o.a. doorspekt met prachtige oude eiken-
en beukenlanen. Soms oud en der dagen zat, dan
treedt verval op en slaan de mooiste paddenstoelen

Vennetje op landgoed De Dellen vlak bij Epe / Heerde

hun slag. Als lid zijnde van de Nederlandse Mycolo-
gische Vereniging kon Ruud het natuurlijk niet laten
om in de serie ook aan paddenstoelen aandacht te
schenken. Zoals aan het blauwgroen trechtertje dat
een kans krijgt in afgeplagde terreinen.
Uiteindelijk komt al dat water in de IJssel terecht, waar
de afgelopen decennia ook al zoveel gebeurd is, bij-
voorbeeld na de hoogwaterstanden in 1995/1996.
Onder een 60 cm dikke kleilaag op de dijken ligt een
rijk botanisch verleden, de laatste rustplaats van de
veldsalie. Maar ook hier geldt: niet alles is er kommer
en kwel. De rivier krijgt weer ruimte, rivierduinen
kunnen hopelijk weer ontstaan met hun karakteristie-
ke stroomdalflora van bijvoorbeeld knikkende distel,
kruisdistel, liggende ereprijs, wilde reseda en zwarte
toorts. We volgen dat rivierwater vanaf de splitsing
van de Rijn in het Pannerdenskanaal tot aan Terwol-
de.
Bovengenoemd verhaal vormen de ingrediënten van
een boeiende lezing over de natuur-en cultuurhistori-
sche aspecten van een bijzonder stukje Nederland,
waard om te behouden, opdat ook onze nazaten over
100 jaar nog eens kunnen genieten van een ontdek-
kingsreis tussen Veluwe en IJssel.
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We maken een wandeling van ongeveer een uur en
lopen langs de vijver met het mooie Jagershuis op een
eilandje en genieten van de sneeuwklokjes. Sinds
veel jaren groeien op het landgoed Enghuizen heel
veel sneeuwklokjes. Als de omstandigheden goed
zijn, dan blijven sneeuwklokjes zich uitzaaien en zich
door broedbolletjes vermenigvuldigen. Op landgoed
Enghuizen hebben de sneeuwklokjes het reuze naar
hun zin, het landgoed is bezaaid met sneeuwklokjes.
Het ontkiemen van zaad van sneeuwklokjes blijft een
verrassing. Het zaad kan het eerste jaar al ontkiemen,
maar het kan ook pas in een tweede of zelfs derde
jaar opkomen. De bloei kan 3 jaar na ontkieming be-
ginnen en zelfs nog later. Terug bij de Gouden Karper
kunnen we gezamenlijk uitrusten en van een welver-
diende koffie o.i.d. genieten. Consumpties zijn voor
eigen rekening.
Het landgoed is vrij toegankelijk, behalve de ruïne en
de particuliere bewoning.
Uit documenten uit 1642 kwam het bestaan van de
Gouden Karper al naar voren, toen nog De Carp ge-
heten. De Carp was een herberg, bierbrouwerij en
landbouwbedrijf. De herberg werd gepacht van de
eigenaren van het landgoed Enghuizen. Waarschijn-
lijk is de naam afkomstig vanuit de karpers die in de
vijver van het landgoed zwommen.

Sneeuwklokjeswandeling op landgoed
Enghuizen
Wandelen tussen de sneeuwklokjes op landgoed
Enghuizen op zondag 26 februari of 5 maart,
aanvang 14.00 uur bij De Gouden Karper in Hum-
melo, Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo.
Zondag  26 februari om 14.00 uur verzamelen we bij
de Gouden Karper in Hummelo. Is het bar en boos
weer, dan proberen we het gewoon een week later op
5 maart. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op
de hoogte en natuurlijk kunt u op de website kijken.

Het Jagershuis heeft een markante zeskantige vorm.
Volgens de overlevering was dit ooit een herberg. Nu
is het de woning van de jachtopziener.
Wilt u mee sneeuwklokjes kijken, meld u dan aan bij
Geert Huetink, per mail g.huetink@hotmail.nl of tele-
fonisch (na 18.00 uur) 0645284463). Wilt u graag
meerijden, geef dat ook door aan Geert, hij zorgt er-
voor dat u met iemand kunt meerijden.

Lezing op 16 maart over schaduwplanten
Lezing over Schaduwplanten door Pieter Nijhoff
Op donderdag 16 maart, aanvang 19.30 uur in De
Kerkhorst, Dorpsstraat 65 a in Spankeren.
De lezing is gratis voor leden; niet leden betalen
€ 3,00.
 
Kwekerij Pieters Planten is een relatief nieuwe kwe-
kerij gespecialiseerd in schaduwplanten. Sinds 2022
is deze kwekerij gevestigd op Landgoed Winfried in
Wapenveld. Binnen de oude ommuurde tuin kweekt
Pieter hier een bijzonder assortiment aan vaste
planten. De tuin is omzoomd door oude hoge bomen.
Niet verwonderlijk dan ook dat Pieter gespecialiseerd
is in schaduwplanten. Wat zijn schaduwplanten?
Hoeveel uur zon of schaduw? Tussen de schaduw
van een gebouw of een boom zit een groot verschil.
Welke planten doen het goed in droge schaduw? Bij
schaduwplanten ligt vaak ook de focus wat meer op
het effect van het blad. Pieter zal hierover komen
vertellen en stilstaan bij bijzondere voorbeelden. Veel
genoemde planten zullen ook voor de verkoop worden
meegenomen naar de lezing.  

                 trillium sessile
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Voorjaarsruilbeurs in Rha
Op zaterdag 22 april, Aanvang: 10.00 uur tot on-
geveer 11.30 uur in de tuin van Susanne Wolthaar,
Rhabergseweg 30 7224 NB Rha.

Susanne woont sinds 2021 in Rha met haar partner
Guus. Ze is nog heel druk met het aanleggen van haar
grote tuin die uitkijkt op de IJssel. Er zijn hagen ge-
plant, bollen de grond in gegaan, een zwemvijver
gegraven, de uit haar vorige tuin meegenomen plan-
ten gepoot. Susanne is een tuinvrouw in hart en nieren.
Ze woonde voordat ze naar Rha kwam twintig jaar in
de Betuwe waar ze een tuin had die in het boekje stond
van de Nederlandse Tuinenstichting. Voor de Betuwe
woonde ze in het buitengebied van Enschede en ook
daar had ze een tuin waar ze bezoekers ontving. Heel
leuk om eens een kijkje te nemen in haar nieuwe tuin
die nog in ontwikkeling is.
De leden die aan de Achterhoekse kant van de IJssel
wonen hoeven  dit keer de rivier niet over. Voor de

De tuin in wording van Susanne Wolthaar in Rha

leden die aan de Veluwse kant van de IJssel wonen
een mooie gelegenheid om te (her)ontdekken hoe
mooi het is aan de andere kant van de rivier. Ver is
het niet, vier kilometer vanuit Dieren met het pontje.
Dat geeft meteen al zo’n feestelijk gevoel, lekker
dobberen op de pont naar de overkant.
Vergeet niet om stekjes, zaden, knollen en bollen mee
te nemen en alles wat u te veel hebt. Hebt u
niks in te brengen, dan bent u ook van harte welkom,
want het is ook gezellig om elkaar weer even te
spreken. De verloting slaan we dit keer over.

Plantjesmarkt op zondag 7 mei
We nodigen u uit voor de gezellige plantjesmarkt
die op 7 mei van 13.00 – 16.00 uur wordt gehouden
in 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. Betaling
van plantjes graag contant.

De plantjesmarkt
De plantjes worden aangeboden door hobbyisten.
Enkele ‘verkopers’ doen al jaren tot veel genoegen
van de kopers mee, maar ook de zaaiclub is weer van
de partij. Onze jonge zaaiclub is heel actief, productief,
gezellig en de deelnemers proberen graag minder
bekende planten te zaaien en te kweken. Ze ruilen
zaden en hebben via een whatsapp groep veel contact
met elkaar. Wat ze zelf niet gebruiken, bieden ze voor
vriendelijke prijsjes te koop aan. Er is een grote vari-
atie in het aanbod. Alles biologisch en milieuvriende-
lijk gekweekt. De plantjesmarkt is achter het huis.
 
Bloemschikken
Ali en Marjo laten u weer zien, welke mooie resultaten
je kunt bereiken met bloemschikken.  U kunt één van
die fraaie bloemstukken kopen. Zij verzorgen al vele
jaren de bloemschikcursus van Groei en Bloei Velu-
wezoom.
 
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 heeft een grote bloeiboog. D.w.z.
dat er bijna verdeeld over het hele jaar planten,
heesters en bomen zijn, die bloeien en nectar en
stuifmeel leveren voor de bijen. Op de foto is te zien,
dat de bijen het bijenhotel uit ons jubileumjaar 2021
goed weten te vinden. In de dichtgemetselde gaten
zitten hier en daar weer kleine gaatjes. Boorgaatjes
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Dagexcursie met de bus op 2 juni
De eerste dagexcursie van 2023 brengt de deelne-
mers naar Utrecht.
Het programma en de datum, vrijdag 2 juni, zijn nog
onder voorbehoud, maar we hopen o.a. een bezoek
te brengen aan de unieke tuin De Zuylenspiegel.
Uniek, niet alleen vanwege de ligging midden in de
stad Utrecht, maar ook door het formaat en het histo-
rische concept waarbij Italiaanse invloeden een grote
rol spelen.
Voor de verdere invulling van de dag bezoeken we
nog twee andere tuinen en traditioneel, sluiten we de
dag af met een kwekerijbezoek. Ditmaal denken we
aan kwekerij van Houtum in Doorn.
Zodra de definitieve informatie bekend is, leest u dat
in de digitale nieuwsbrief en op de website.

Bijeenkomst voor nieuwe leden
Op zaterdag 24 juni houden we voor het eerst een
bijeenkomst voor nieuwe leden.
Aanvang 10.30 uur Rhabergseweg 30 in Rha.
Einde ± 13.00 / 13.30 uur
We nodigen met name onze nieuwe leden vanaf 2020
uit om kennis te komen maken met elkaar en met de

De moestuin van Geert Huetink in december toen het vroor.

afdeling Veluwezoom van Groei en Bloei. Als je een
abonnement op het tijdschrift  Groei en Bloei hebt, ben
je automatisch ook lid van een afdeling. Voel je tot
niets verplicht maar als je het leuk vindt ben je welkom
op de koffie bij Susanne Wolthaar ‘op’ Rha met
daarna een bezoek aan de moestuin van Geert
Huetink bij Bronkhorst.
Geert moestuiniert hier al vanaf 1995. De grond wordt
gehuurd van de Stichting Boek van Bronkhorst en er
zijn een twaalftal tuiniers. Geert zaait, plant, oogst en
probeert  jaarrond van zijn moestuin te eten. Hij zal
ons meenemen in wat er zoal bij te pas komt, wat is
hier succesvol en wat lukt helemaal niet. Hoe vaak
spit je en hoe vaak mest je?  Maak je een eigen
composthoop en hoe dan. En nog veel meer wat eraan
bod komt en waar de aanwezigen naar vragen.
En vanzelfsprekend zou het leuk zijn als ook leden die
al langer lid zijn van Veluwezoom daarbij aanschuiven.

Driedaagse tuinenreis per bus naar Neder-
lands en Belgisch Limburg
Van woensdag 21 juni tot en met vrijdag 23 juni.
De organisatie van de driedaagse reis is bijna rond
eind december. Als uitvalsbasis op deze dagen fun-
geert het hotel Monopole, dat net iets buiten het
centrum van Valkenburg ligt.
Op de heenweg leggen we eerst aan bij tuin Verheg-
gen in Lottum, waar we starten met koffie en vlaai.
Omdat het moestuinieren zich in een sterk toenemen-
de populariteit mag verheugen, stoppen we vervol-
gens bij De Historische Moestuin in Beesel. De derde
en laatste stop is de onder architectuur aangelegde
tuin van Joke van de Pas in Nederweert.
De tweede dag starten we met tuin De Carishof in
Klimmen, die in 2023 voor het laatst geopend zal zijn.
Daarna bezoeken we kwekerij Marni’s in Bunde. Tuin
Schopsheim in ’s Gravenvoeren, ligt net over de grens
in België en is prachtig gelegen. De bus kan niet he-
lemaal tot aan Schopsheim rijden en alle mensen, bij

van de sluipwespen. Ja, die moeten ook leven. Het
blijkt dat bijen liefst zo min mogelijk afstand willen
afleggen om gebruik te maken van het bijenhotel. Het
hotel hangt op een beschutte plek dichtbij een groep
bijenplanten.
Komt u ook naar de plantjesmarkt?
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lemaal tot aan Schopsheim rijden en alle mensen, bij
wie de motoriek het in meer of mindere mate laat af-
weten, mogen voor de laatste kilometer - heel roman-
tisch - overstappen in een huifkar.  In deze tuin ge-
bruiken we ook de lunch. ’s Middags maken we onder
leiding van gidsen een stadswandeling door het his-
torische gedeelte van Maastricht. We sluiten de mid-
dag daar af met een terrasbezoek.
 
Dag drie beginnen we met een bezoek aan de ‘kleine’
tuin (1580 m) In de Mehre in Susteren. Deze tuin is
ontworpen door de Belgische tuinarchitecte Dina
Deferme. Na vertrek gaan we België weer in voor de
tuin van VandeCruys-Frederix in Zonhoven en, als
laatste, de tuin van Marc en Gaby in Peer. Beiden zijn
tuinarchitect. In deze tuin starten we met de lunch.
Zie het internet voor uitgebreide informatie over alle
bezoekadressen.
 
Onze vorige driedaagse reis hebben we afgesloten
met een diner bij restaurant Pijnappel in Klarenbeek.
Dat was dusdanig geslaagd dat we nu voor de herha-
ling gaan.
Om het deelname bedrag niet hoger te maken dan
strikt noodzakelijk hebben we besloten om met staf-
felprijzen te gaan werken. Dit houdt in dat de deelne-
mers die gebruik maken van een 2-persoonskamer bij
een deelname van 40 personen in totaal € 410,00 per
persoon betalen, bij  45 deelnemers € 395,00 en bij
50  deelnemers € 385,00. Dat laatste bedrag  is
€ 35,00 meer dan de prijs van de twee voorgaande
reizen en hopelijk vindt u dat, afgezet tegen de huidi-
ge forse prijsstijgingen, heel schappelijk. Voor de 1--
persoonskamers geldt een  toeslag van €70,00. Voor
alleengaanden bestaat op het deelnameformulier de
mogelijkheid om aan te geven of men al dan niet een
kamer wil delen (alle kamers zijn hetzelfde) om zo-
doende de kosten te beperken.
Inschrijving door middel van het opgaveformulier dat
vanaf 20 februari tot 31 maart op de website staat.
Tegelijk met uw aanmelding vragen we u om € 100,00
als aanbetaling te voldoen. Na het sluiten van de in-
schrijftermijn zal het resterende bedrag in rekening
gebracht worden, afhankelijk van het aantal deelne-
mers. De inschrijving staat zoals gewoonlijk ook open
voor onze buurtafdelingen.  Na opgave en tweede
betaling ontvangt u uiterlijk 1 mei een mailbericht met
daarin de bevestiging van uw deelname. Belangrijk:
denk gelijktijdig met uw opgave aan het afsluiten van
een reis- en annuleringsverzekering. Waar Veluwe-
zoom kan opstappen wordt nog bekend gemaakt.
De reiscommissie.
 

Dagexcursie met de bus naar Brabant 
De excursie op vrijdag 28 juli is nog in voorberei-
ding maar het is al wel zeker dat we drie tuinen
bezoeken in Zuidoost Brabant en in een ‘stukje’
Limburg.
De dag wordt afgesloten met een bezoek aan de
kwekerij De Kleine Oase in Weert. In het november
nummer van Groei en Bloei vindt u een interessant
artikel over deze kwekerij.

Dagexcursie naar tuinrondje Gorssel
Tuinenroute Gorssel op zondag 30 juli,
Excursie met eigen auto en met mogelijkheid van
meerijden.
Ieder jaar wordt het tuinrondje in Gorssel gehouden,
waar zes prachtige tuinen aan meedoen. U kunt vast
eens een kijkje nemen op de website www.tuinrond-
jegorssel.nl  en dan krijgt u vast meteen zin in deze
excursie. Tuin De Isselgaard doet in 2023 niet mee,
maar er komt een tuin in Eefde bij. In de loop van april
wordt de website van het tuinrondje bijgewerkt en kunt
u zien welke tuin dat is.  
In de digitale nieuwsbrieven leest u in juni of juli meer
over deze excursie, hoe u zich kunt opgeven, wat de
kosten zijn en hoe u kunt melden dat u graag wilt
meerijden.  Zes tuinen op één dag is wel een beetje
veel, we zullen een keuze moeten maken. Maar dat
is een mooie excursie wordt, dat kan niet missen.

Tuinrondje Gorssel
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Bloemschikcursus seizoen 2023 / 2024
In september begint het seizoen 2023 - 2024 van
de bloemschikcursus.
Tijdstip cursus : de eerste donderdag van de
maand van 19.30 uur tot  ± 21.30 uur. Locatie : De
Kerkhorst, Dorpsweg 65A te Spankeren
De cursus wordt gegeven door Ali Bosveld en Marjo
de Jager. Zij maken voorbeeldstuk(ken) waarin een
bepaalde techniek of thema gebruikt wordt.
De cursisten kunnen deze stukken tijdens de daarop-
volgende les zelf maken met hulp en advies van Marjo
en Ali. De cursus is geschikt voor beginners en gevor-
derden.
Meedoen? Opgeven kan bij Ali Bosveld, tot 20 augus-
tus a.s.. Dat kan per mail: abeka@live.nl of telefonisch:
06 83 33 48 57
De kosten van de cursus van 8 lessen bedragen voor
leden € 60,00 en voor niet leden € 75,00. Het lesgeld
is inclusief een kopje koffie/thee plus wat lekkers erbij
en (bind)draad, krammen, etc.
De cursist zorgt zelf voor de natuurlijke materialen
(bloemen, blad, etc.) plus de ondergrond (oase,
schaal, schotel, vaas etc.)
Het lesgeld s.v.p. uiterlijk  25  augustus  overmaken
op rekeningnummer NL43RABO0355265370 t.n.v.
KMTP Veluwezoom.

Lezing "De schoonheid van planten voor en
na de bloei" door Marcel de Wagt
Lezing over "De schoonheid van planten voor en
na de bloei" door Marcel de Wagt op 19 oktober,
aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a
te Spankeren. De lezing is gratis voor leden, niet
leden betalen € 3,00.
 
Ruim acht maanden staan vaste planten boven de
grond. Meestal bloeien ze maar één tot drie maanden.
Bij het uitzoeken van planten op een kwekerij of het
wandelen door een tuin zijn we geneigd om vooral
naar de bloemen te kijken. Maar door een zorgvuldige
selectie van tuinplanten valt er zo veel meer te beleven
in een border. Zowel voor als na de bloei hebben veel
soorten meerwaarde in de tuin. In de presentatie laat

Marcel de Wagt, eigenaar van de Kwekerij van Opval-
lende vaste planten zien welke sierwaarde tuinplanten
kunnen hebben zonder dat ze bloeien. Hij laat je op
een verrassende wijze anders naar planten kijken en
opnieuw schoonheden ontdekken.
De Kwekerij  heeft een uitgebreide collectie niet alle-
daagse planten, natuurlijk ambachtelijk en zelf ge-
kweekt.
De planten groeien in eigen tempo in de buitenlucht
zonder chemische bestrijdingsmiddelen en natuurlijk
met organische bemesting. Hierdoor ontwikkelen de
planten een goede weerstand en ze verkopen de
planten pas als de plantkluit voldoende doorgeworteld
is.
Nieuwsgierig geworden? Neem alvast een kijkje op
de website https://www.opvallendeplanten.nl/

Najaarsruilbeurs
Op zaterdag 14 oktober wordt de najaarsruilbeurs
gehouden vanaf 10.00 uur in Het Parkhuis, Park-
weg 5, 6994 CM De Steeg.

Twee keer per jaar organiseren we een ruilbeurs. Alles
wat bij de één te groot of te veel geworden is, kan dan
mee met iemand die het juist goed kan gebruiken.
Vanaf  9.45 uur kunt u uw stekken, bollen, knollen
buiten uitstallen op het blauwe zeil, voorzien van een
kaartje met daarop de naam, kleur en hoogte van de
plant.
Na een kopje koffie/thee gaat het werkelijke ruilen van
start. Dan verwisselen de stekken, knollen, bollen en
zaden van eigenaar. Ieder lid van Groei & Bloei is
welkom, ook als je zelf niets aan te bieden hebt.
Na het ruilen is het tijd voor nog een kopje koffie en
het klapstuk van de morgen: de bloedstollend span-
nende verloting.
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Lezing over de op Engeland geinspireerde
tuin van Marieke Nolsen
Lezing door Marieke Nolsen, op donderdag 16
november in De Kerkhorst 65a te Spankeren,
aanvang 19.30 uur. De lezing is gratis voor leden,
niet leden betalen € 3,00.
In 2002 is Marieke Nolsen met haar gezin in Leusden
komen wonen en heeft zij de enigszins verwaarloosde
tuin, met heel veel plezier opgeknapt. Bij het eigen
ontwerp is gekozen voor een strakke indeling. Beu-
kenhagen en buxussen bepalen de stuctuur en delen
de tuin in 4 verschillende tuinkamers. In 2016 is de
tuin vergroot met een pluktuin geïnspireerd op Enge-
land. De tuin van ongeveer 1500 m2 is qua sfeer
aangepast aan de karakteristieke woning, die behoort
bij het Landgoed den Treek-Henschoten.

Tuin van Marieke Nolsen

De tuin beschikt over meerdere borders die rijkelijk
gevuld zijn met vaste planten en heesters. Marieke
houdt van weelderige, transparante borders met een
natuurlijke uitstraling. Als bloembindster vindt ze het
heerlijk om met bloemen uit de tuin te werken, dus de
beplanting bestaat voor het grote gedeelte uit bruik-
bare bloemen, bessen en groen voor het schikken van
natuurlijke arrangementen. Zo staan er een heleboel
malusappelboompjes, allerlei rozebottelsoorten, veel
klimopbessen en hortensia’s in.
In de pluktuin staan heel veel dahlia’s en eenjarigen
in de kleuren rood/zalm/oranje/ rose. Marieke bezoekt
jaarlijk tuinen in Engeland en ziet daar dat dahlia’s en
eenjarigen ondersteund worden door snoeihout. Met
dit hout maken ze de mooiste constructies. Dit past
ze ook in haar pluktuin toe. De pluktuin is een soort
boeket, waar je doorheen kunt wandelen. Marieke
vertelt hoe ze deze tuin heeft aangelegd, over con-
structies die ze maakt, welke dahlia’s en eenjarigen
ze gebruikt, hoe ze met de beplanting speelt etc. etc.

Het verhaal wordt begeleid met mooie beelden. Dus
heb je een pluktuin, of wil je misschien een soort van
pluktuintje aanleggen, of vind je het gewoon heerlijk
om een hele avond in een soort van bloemenhemel
te bivakkeren laat je dan inspireren door Marieke. .
Marieke Nolsen is een veelzijdige duizendpoot op het
gebied van tuinieren. Ze geeft naast lezingen ook
workshops en cursussen. Brengt boeken uit, vaak
samen met andere tuinprominenten zoals Modeste
Hedwig, heeft veel publicaties in tuintijdschriften
waaronder Groei & Bloei en is enthousiast blogger met
Bloemige Berichten. Ze heeft een uitgebreide wedsite
waar u vast eens kunt rondsnuffelen en inspiratie
opdoen https://www.mariekenolsen.nl/

Kerstworkshop
Op 14 december wordt de Kerstworkshop gehou-
den, aanvang 20.00 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg
65a te Spankeren. 
Lijkt het je leuk om (ook) dit jaar een mooi kerststuk
te maken,  meld je dan aan voor onze kerstworkshop.
Op de avond zelf hoef je alleen maar een (snoei)
schaar en een scherp mesje mee te nemen en een
vuilnoszak om op te werken. Wij zorgen voor de rest.
We hebben al weer genoeg ideeën voor een creatief
kerststuk.......... maar wat het gaat worden, dat zie je
pas tijdens de workshop.
De kosten voor niet leden bedragen € 35,00. Leden
betalen € 30,00.
Dit bedrag is inclusief koffie/thee plus iets lekkers erbij
en een glaasje om de avond af te sluiten.
Opgave per mail abeka@live.nl  of telefonisch:
0683334857
Uw bijdrage voor het aantal personen dat deelneemt
dient uiterlijk 5 december  overgemaakt te worden op
rekeningnummer:  NL43RABO0355265370, t.n.v.
KPMG Veluwezoom o.v.v. Kerstworkshop.

Het kerststuk dat in 2022 werd gemaakt
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Indien onbestelbaar retour: Rentmeesterhof 3, 6961 DB Eerbeek
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www.editoo.nl

www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum
Bloemendaal

Rijksweg 14 6996 AC Drempt

tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

• Tuincentrum
• Kwekerij

• Bloemisterij

• Hoveniers

 

Bestuur afdeling Veluwezoom
Vacature - voorzitter - Na de jaarvergadering hopen we weer
een voorzitter te hebben in Susanne Wolthaar.
 
Mw. Tineke Mäkel, secretaris   
Tel: 0313-651808    E-mail: tinekemakel@live.nl 
 
Mw. Ali Bosveld, penningmeester, bloemschikken
Tel: 06 83 33 48 57  E-mail: alibosveld@gmail.com
Rek.nr. NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP afd. Veluwezoom
 
Mw. Carla Hupjé, 2e secretaris, notulen, redactie nieuwsbrief,
webmaster
Tel: 0313-427613 E-mail: carla.hupje@gmail.com
 
Dhr. Will Budel, redactie nieuwsbrief, lezingen
Tel: 0313-652301  E-mail: wenpbudel@kpnmail.nl 
 
Dhr. Geert Huetink, excursies
Tel: 06 45 28 44 63   E-mail: g.huetink@hotmail.nl
 
Ledenadministratie afdeling 
Dhr. Menno de Jong,
Tel: 0313-415141   E-mail: mf.dejong@hetnet.nl
 
Website: www.veluwezoom.groei.nl
Mailadres: info@veluwezoom.groei.nl

Edyweg 25 Spankeren    www.rijneveld.nl    0313 - 427 288 

Tuinontwerp 

Tuinaanleg 

Onderhoud 

Bestra ng 

Riolering 

Beplan ng 

Open tuinen Veluwezoom op 3 en 4 juni
Ook dit jaar willen we graag een Open Tuinen week-
end organiseren. We gaan proberen om aan beide
zijden van de IJssel een aardige route te maken langs
tuinen van leden die jullie een kijkje in hun tuin durven
te laten nemen. We denken aan tuinen in Rheden, 
Ellecom, Doesburg en Lathum. Mensen die in deze
plaatsen wonen en hun tuin willen openstellen, kunnen
contact opnemen met Susanne Wolthaar via info@-
veluwezoom.groei.nl.
In de digitale nieuwsbrief leest u te zijner tijd welke
adressen bezocht kunnen worden.

De tuin van Sybrecht Bosker in De Steeg


