
Tuinliefhebbers met passie. 

Lentesfeer door sneeuwklokjes. 

Weer cursus moestuinieren in 2023. 
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Deelname aan al onze activiteiten is altijd voor eigen risico. 

nummer 4 — november 2022 

Agenda 
Lezing Gerard van Buiten. dinsdag 29 november Hof van Salland 
Hoe hard is winterhard. 20.00 uur Dorpsstraat 30  
  7431 CL Diepenveen 

Kerstworkshop 2022. dinsdag 6 december  Gebouw Irene 
  19.30 uur  Dorpsstraat 61 
  7391 DD Twello 

Lezing Marieke Nolsen. woensdag 22 februari Hof van Salland 
Onze op Engeland  20.00 uur  Dorpsstraat 30  
geïnspireerde pluktuin.  7431 CL Diepenveen 

  

ALV en lezing Michiel Schaap. dinsdag 7 maart ’t Hof van Colmschate 
Flora en fauna in Oost  19.30 uur Holterweg 104 
Nederland.   7429 AH  Colmschate 

Ontmoetingsavond voor woensdag 22 maart De Schalm 
nieuwe leden. 20.00 uur  Dreef 1 
  7414 EA Deventer 

Op onze website www.deventer.groei.nl vindt u meer informatie over bovengenoemde activiteiten.  
Daarnaast vindt u actuele informatie in onze maandelijkse Nieuwsflits. 

 

 Afdelingsblad van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde 
Deventer en omstreken 

 

September 

Nu treurt de tuin, 
Koel daalt in de bloemen de regen. 
De zomer huivert stil zijn einde tegemoet. 
Goudgekleurd valt blad na blad 
Omlaag van de acaciaboom. 
In de tuin glimlacht verbaasd en mat 
Het zomerlicht in stervensdroom. 
Lang nog bij de rozen 
Blijft hij staan, zoekend naar rust. 
Langzaam vallen de grote 
Moe geworden ogen dicht. 

Herman Hesse 

Foto: Adina Voicu 
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Van de voorzitter 

Helaas kon ik vorige maand evenals vorig jaar weer niet bij onze gezellige 
ruilbeurs zijn. Ook dit keer omdat ons landelijk bestuur op die dag de jaarlijkse 
besturendag had georganiseerd, een bijeenkomst met vertegenwoordigers 
van alle circa 120 afdelingsbesturen. Dit jaar was de locatie op de Floriade en 
omdat ik er nog niet geweest was, er wisselende recensies over had gelezen 
en gehoord, was ik toch wel benieuwd. En ik moet zeggen, ik was positief 
verrast over de hoeveelheid groen en kleur op het terrein. Tijdens de rondleiding 
’s middags met een gids kreeg ik een compacte uitleg over de achtergrond 
van verschillende paviljoens en de inrichting van diverse kavels. Achteraf jammer 

dat ik niet eerder was gegaan… Maar goed, zo miste ik dus onze ruilbeurs die zich bij mooi 
weer op een goede opkomst kon verheugen. 

Onlangs onze eerste najaarslezing, waarbij 
we tussen een variëteit aan groene takken 
kennis konden nemen van de bijbehorende 
bomen en hun eigenschappen. Chris van 
der Wurff bleek een enthousiast spreker en 
een wandelende plantenencyclopedie, die 
zelfs zonder plaatjes de aandacht wist vast 
te houden. De volgende lezing is op 29 
november met de welbekende Gerard van 
Buiten van de Botanische Tuinen in Utrecht 
over het thema ‘Hoe hard is winterhard’, 
een thema dat ons elk najaar bezighoudt 
als we moeten beslissen hoe we planten de 
winter willen laten overleven. 

Helaas meldden zich dit najaar te weinig 
bloemschikkers aan voor de cursus ‘gevorderden’, zodat we genoodzaakt waren om 
‘gevorderden’ en ‘beginners’ in één groep samen te voegen. Een gevolg van de Covid beperkingen 
van de afgelopen twee jaar? Mogelijk kunnen we voor komend voorjaar het enthousiasme 
weer terugwinnen. 

Zoals elke vereniging kan ook de onze niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn die er ook, zoals 
de redactie van dit boekje, de reiscommissie, ledenadministratie, maar ook de organisatoren 
van onze tuinclubs en cursussen/workshops,…… en uiteraard ook onze bestuursleden. 
Eindelijk konden we ze allen op een geanimeerde bijeenkomst bij de Pothaar in Loo weer 
eens ontmoeten en bedanken voor hun inzet. 

Als u dit boekje ontvangt, dient december zich al 
snel aan, de maand die inmiddels het predicaat 
‘feestmaand’ heeft gekregen. Hopelijk kunt u daar 
dit jaar weer uw gewenste invulling aan geven. Als 
bestuur wensen u dat graag toe en hopen u in 
het nieuwe jaar regelmatig bij onze activiteiten te 
mogen begroeten. 

Cor Koppert 

Foto: Monika 

Najaarslezing 
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In onze tuinen kweken we graag de meest bijzondere planten. Veel 
van die planten komen uit gebieden met een ander klimaat dan het 
onze. Dat geeft soms problemen, o.a. met de winterhardheid. Van 
sommige planten weten we niet beter dan dat ze bij ons alleen als 
eenjarige, of alleen als kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten is 
het minder duidelijk. Een plant die bij de één probleemloos de winter 
doorkomt, legt bij de ander consequent het loodje. Hoe zit dat nou 
eigenlijk met winterhardheid? Hoe hard is winterhard? 
In zijn lezing neemt de hortulanus, Gerard van Buiten, u mee naar 
verschillende streken in de wereld. Allerlei planten, waarvan u misschien 
niet eens wist dat ze winterhard (kunnen) zijn, en hun oorsprong 
komen voorbij. Hij vertelt uitgebreid over de omstandigheden die 
(mede) bepalend zijn voor de winterhardheid. Én we leren trucs om 
sommige juweeltjes net even beter de winter door te helpen. 
Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. 
Hij heeft hier de laatste 20 jaar volop ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten 
en deelt dit graag. Hij is een echte plantenman en een rasverteller! 

De lezing is op 29 november en start om 20.00 uur, in Hof van Salland, Diepenveen. 

Voor  leden is de lezing gratis, niet-leden betalen €5,-.  

Lezing over hoe hard is winterhard?  

Marieke Nolsen, bloemstyliste en blogger vertelt in haar lezing over 
haar grote passie voor tuinieren. Ze is een veelzijdige duizendpoot 
op het gebied van tuinieren. Geeft naast lezingen ook workshops 
en cursussen. Brengt boeken uit, vaak samen met andere tuinpromi-
nenten zoals Modeste Hedwig, heeft veel publicaties in tuintijd-
schriften waaronder Groei & Bloei en is enthousiast blogger met 
Bloemige Berichten. 

Over de inhoud van de lezing zegt ze zelf: 

“Sinds 2016 hebben wij onze tuin vergroot met een decoratieve 
Pluktuin geïnspireerd op Engeland. Een Pluktuin voor ons zelf met 
heel veel Dahlia’s en eenjarigen in de kleuren rood/zalm/oranje/
rose. Elk jaar gaan wij naar Engeland om tuinen te bezoeken en 
daar zie je regelmatig dat Dahlia’s en eenjarigen ondersteund worden 
door snoeihout. Met dit hout maken ze de mooiste constructies. Dit 
heb ik op mijn eigen wijze ook in onze Pluktuin toegepast. Ik heb 
van deze Pluktuin een soort boeket gemaakt, waar je doorheen 

kunt wandelen.  Tijdens deze avond vertel ik hoe ik deze tuin aangelegd heb, over constructies 
die ik maak, welke Dahlia’s en eenjarigen ik gebruik, hoe ik met de beplanting speel etc. etc.  
Mijn verhaal begeleid ik met hele 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 FLOWERHEAVEN te bivakkeren dan vind ik het enorm leuk om je op deze avond te 
ontmoeten in de hoop je te inspireren”. 

De lezing is op 22 februari 2023 en start om 20.00 uur, in Hof van Salland, Diepenveen. 

Voor  leden is de lezing gratis, niet-leden betalen €5,-.  

Lezing over onze op Engeland geïnspireerde Pluktuin. 

Foto: Gerard van Buiten 

Foto: Marieke Nolsen 



7 nummer 4 — november 2022 

Moestuincursus voor mensen met een eigen tuin  
De moestuincursus was vorig jaar een groot succes en gaat daarom komend jaar op herhaling. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op een zaterdagochtend in maart/april 2023, aangevuld 
met een terugkomochtend in september. Deze ochtend van de cursus 2022 hebben we net 
achter de rug. De deelnemers hebben deze ochtend benut om hun ervaringen van dit seizoen 
uit te wisselen en hun kennis te verdiepen. 

Thema’s die aan de orde komen zijn naast bodemverzorging, bemesting, composteren, zaaiplan 
maken en zaaien, maar ook kruiden, de noodzaak van vruchtwisseling, klein fruit en de 
bestrijding van ziekten en plagen. We gaan uit van biologisch tuinieren, dus geen gif, geen 
kunstmest en wisselteelt om ziekten te bestrijden en voedingsstoffen in de bodem beter te 
benutten. 
Sprekers zijn deels eigen leden van Groei & Bloei, maar ook externen. Theoretische informatie 
wordt via email royaal verstrekt en dat levert een uitgebreide vraagbaak op waar de cursist 
ook na de cursus zijn voordeel mee kan doen.Tijdens de bijeenkomsten is er alle ruimte voor 
vragen en uitwisseling van ervaringen. Dit biedt zodoende een mooie kans om de manier 
waarop je zelf tuiniert te vergelijken met hoe anderen het doen. 

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Leden van Groei & Bloei hebben voorrang en 
kunnen zich tot maart 2023 aanmelden bij Jan Weggemans (jan.weggemans@home.nl). 

Heb je interesse of vragen? 
Neem dan contact op met Jan Schukkink (janschukkink@planet.nl) of Jan Weggemans 
(jan.weggemans@home.nl)  

Workshop bollenmand 5 november 2022. 
Wat hebben we geluk gehad. Zonnestralen verwarmden ons onder de kapschuur van ‘de Colm’.  
De aardappelmand werd omgetoverd tot bollenmand volgens het lasagnesysteem. Deze 
vorm van beplanting geeft langdurig bloei, omdat niet alle bollen dezelfde bloeiperiode hebben. 
Voor ons een lust voor het oog, voor de bijen langdurig voedsel.  Reden waarom we hebben 
gekozen voor biologische bollen. 

De bollen hebben een periode van kou nodig en blijven in de rust tot het in het voorjaar warmer 
wordt en ze ontluiken. De herfst is een prima tijd om een bollenmand klaar te maken.  
Eerst gaatjes knippen in het plastic en dan kleikorrels in de mand. De korrels nemen het 
overtollig water op en geven het langzaam weer af. Dat voorkomt rotting van de bollen. Dan 
opbouwen. Laagje aarde, laagje bollen, te beginnen met de grootste bollen. Drie laagjes bollen 
geeft al een fleurige variatie in het voorjaar. De laatste laag aarde werd gevuld met een viooltjes 
om ook nu een gezellige aanblik te hebben. De bollen zoeken in het voorjaar hun weg naar 
het licht en bloeien ook door de viooltjes heen. 

De mand kan de hele winter buiten staan. Als het langdurig niet regent, is het goed om een 
keer water te geven, zeker in het voorjaar. 
Als de viooltjes zijn uitgebloeid kunnen ze verwijderd worden om de bollen nog meer tot hun 
recht te laten komen. De ervaring leert dat de manden wel een aantal jaren aantrekkelijk blijven, 
zeker als je ze na de bloei verwent met en handje gedroogde koemest. 

Wil je ook in de zomer een fleurige mand, plaats dan eenjarigen , die je in de herfst weer kunt 
vervangen door viooltjes. Zo heb je het hele jaar een aantrekkelijke mand. 
Erica Hoogerbeets en ik kijken met plezier terug op een gezellige ochtend met enthousiaste 
deelnemers. 

Jotine Sonder 
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Passie is een intens verlangen of enthousiasme voor iets of iemand. Het kan ook slaan op de 
bewondering, vriendschap, opwinding, diepe affectie, liefde en hartstocht. Dat laatste woord 
zullen vele tuinliefhebbers herkennen. 
Deze emotie ben ik tegengekomen bij alle eigenaren van tuinen die ik het afgelopen seizoen 
kon bezoeken met de tuinclub. Deze tuinclub draagt de toepasselijke naam ‘Passieflora’. De Franse 
naam voor Passieflora is ‘fleur de la passion’, hetgeen betekent ‘bloem die je in vervoering 
brengt’. En dat is gelukt. 
Met circa 20 enthousiaste deelnemers hebben we dit seizoen 10 tuinen bezocht. De tuinen 
zagen er zonder uitzondering prima verzorgd uit, hoewel de droogte de tuineigenaren wel 
parten speelde. 

Verrassend veel variaties zijn we tegengeko-
men. Zowel tuineigenaren die strikt op kleur tui-
nieren, als mensen die de voorkeur geven aan 
uitbundige bonte variaties. Soms ligt het accent 
op aparte bomen en struiken die vruchten dragen, 
zodat ook de vogels aan hun trekken komen. 
Elders zien we wuivende grassen die de verschil-
lende bloeiende planten omlijsten. De pluktuin is 
favoriet bij degene die de tuin gebruiken als 
basis voor het bloemschikken. Het is tevens 
een paradijs voor insecten. Ook zagen we leuke 
waterloopjes, mooie vijvers, aflopende oevers 
en aparte rotspartijen die de tuin aantrekkelijk 
maken om te zien en die leefruimte biedt aan 

een grote verscheidenheid aan gewenste en soms onge-
wenste dieren. 

De meeste tuineigenaren houden graag een korte inleiding, 
waarin de oorsprong van hun passie, hun motivatie, hun 
worstelingen met de natuur en de daarbij horende frustratie 
en successen duidelijk naar voren komt.  Het delen van hun 
kennis en kunde maakt het tuinbezoek tevens tot een leerzaam 
moment. Ook tussen de tuinclubleden onderling is er een 
prima uitwisseling. We delen kennis en genieten samen van alle 
kleuren, geuren en bijzondere opstellingen.  
Verrassende variëteiten maken ons soms hebberig. Maar 
gelukkig! Veel tuineigenaren kweken liefdevol stekjes die ze 
graag tegen een geringe vergoeding verkopen om daarmee 
weer te kunnen investeren in hun eigen tuin. Een enkel bezoek 
vond plaats bij een beroepskweker. De variatie aan planten 
is dan te groot om op te noemen, maar ook daar vonden 
liefhebbers wel iets van hun gading. 

Een belangrijk element van de tuinclub is het sociale contact. 
Met elkaar praten over de vele facetten van de tuin is waardevol. Daarbij werd gelukkig de 
innerlijke mens nooit vergeten, koffie/thee en iets lekkers stond standaard op het programma. 
Veel dank aan Annelies en Josephine die alles ook dit jaar weer prima hadden voorbereid.  
Graag tot volgend jaar! 

Jotine Sonder 

Passie!  

Tuin aan de Zeeweg te Ermelo 

Tuin aan de Zeeweg te Ermelo 
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Het Pinetum de Belten 
Op een zonnige zondagmiddag in september dwaalde ik tussen honderden familieleden van 
onze “dennenboom”. Het Pinetum ligt in het buitengebied bij Vorden en is vrij toegankelijk. 
Het woord is afgeleid van Pinus-dennenboom, een boom die kegels draagt. Net als die andere 
kegeldragers, de coniferen. 
Binnen deze groep maken 7 families de dienst uit. Zij tooien zich met namen die allen eindigen op 
“-aceae” wat “-achtigen” betekent, zoals Cupressacae en Taxaceae en daarbinnen zijn er 
weer 50 geslachten en 500 soorten! 

Op het terrein staan alle soorten door elkaar in een multifamiliale samenleving. Bij iedere 
boom staat een nummerbord dat correspondeert met de inventarislijst die bij de ingang ligt en 
die je op de wandeling mee kan nemen. 

De Belten is een landgoed. Het is een bijzondere plek. De verzameling is in 1961 opgezet 
door de toenmalige bewoner van het landhuis, Jhr.mr. P. R. Feith (een afstammeling van de 
bekende schrijver). Op een vrijgekomen stuk grond zocht hij naar bomen die voor de droge 
bosgrond geschikt waren. Er stonden in de omgeving al wat coniferen, de abies, de picea, de 
chamaecyparis en de juniperus.  Toen hij zich verder in het onderwerp verdiepte werd hij 
getroffen door de grote aantallen variëteiten in soorten en cultivars. Zijn verzamelwoede werd 
aangesproken. Ruim 10 jaar later stonden er al 1500 soorten op het terrein! Naar verluidt de 
grootste verzameling in particuliere handen in de wereld! 
De hele collectie is in 1974 in een stichting ondergebracht. Toen de heer Feith in 1980 overleed 

was er dan ook een bestuur, dat in staat was om de collectie 
te blijven beheren en te verzorgen. Het grootste probleem 
daarbij was ruimtegebrek: de geweldige groei van de in de 
zestiger jaren aangeplante bomen maakte het nodig tot een 
renovatie over te gaan, waarbij zo’n 600 bomen geruimd werden, 
maar niet dan nadat van vele daarvan stekken genomen waren, 
die o.m. in Boskoop werden verzorgd en later op het pinetum 
werden uitgezet. De oorspronkelijke opzet: families bij elkaar, 
werd losgelaten. 

Na zijn overlijden werd de dagelijkse zorg voor het pinetum 
grotendeels door leden van de familie en deskundige vrijwilligers 
voortgezet. Op het ogenblik staan er tegen de duizend ver-
schillende soorten coniferen en andere naaktzadige bomen op 
het terrein. 

Ik was getroffen door de grote variëteit in vorm, groeiwijze en 
kleur. En de kegels stalen voor mij de show! 

Een boom die ik niet verwachtte was de Ginkgo.  Er zijn diverse soorten te bekijken. 
Bij navraag blijkt uit de mail het volgende: 
“De ginkgo draagt bladeren, en geeft een soort pruimachtige vruchten met een grote pit. Het 
is geen conifeer, maar hoort er wel bij. Wij hebben n.l. een verzameling van ginkgo, taxus en 
coniferen die allemaal onder de paraplu van de naaktzadigen vallen. Dit in de volgorde van 
de evolutie.” 

Het Pinetum is een oase van rust en groen, er is een vijver, er zijn veel vogels, kortom een 
verborgen pareltje in de Achterhoek. De wandeling over het terrein duurt een half uur tot een 
uur, al naar gelang je veel stilstaat, foto’s maakt en tijd neemt om te genieten! 
Ik wil er nog weer eens heen als de eerste sneeuw is gevallen!! 

Corrie Eland 

Info: https://www.pinetumdebelten.nl/  
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Het sneeuwklokje  
Als de dagen na de kerst heel langzaam weer wat langer worden, verschijnen er weer nieuwe 
“lichtjes” in onze tuinen. In mijn tuin zie ik de eerste soms, afhankelijk van het weer, al rond 
oud en nieuw, de sneeuwklokjes.  
Het is het symbool van hoop, (opnieuw) ontwaken en lenteverwachting. Eén van de volksnamen 
is ‘vroegopjes’. Ondanks al dit fraais is alles aan het klokje is giftig! 

Ze willen in het voorjaar graag volop in de zon, maar daarna vinden ze schaduw prettiger. 
En als je ze eenmaal in de tuin hebt, verschijnen ze op steeds meer plaatsen: het gaat dan 
waarschijnlijk om de galanthus nivalis, het inheemse gewone klokje, dat niet echt inheems is: 
het is ooit geïmporteerd uit West Azië, de Kaukasus, Turkije. Nu is de handel verplaatst naar 
Georgie. Een nare kant is dat door de toenemende belangstelling voor het sneeuwklokje de 
plaatselijke bewoners op een grootschalige manier de planten uit de natuur halen en aan de 
handelaren uit het westen verkopen, ten koste van de biodiversiteit. Ook in Nederland worden 
deze bollen geïmporteerd. Een verhelderend stuk stond in de Groene Amsterdammer 
https://www.groene.nl/artikel/witte-bloemen-van-de-zwarte-zee. 

Gelukkig zijn er ook kwekers die ze hier vermeerde-
ren. Er zijn nu ongeveer 20 soorten bekend. 
Maar ook heel veel cultivars. En ze hebben prach-
tige namen als Galanthus white Swan, Long 
John Silver enz. Er worden in het wild ook nog 
steeds nieuwe soorten gevonden. 
Galanthus is door de Zweedse plantkundige 
Linnaeus in 1753 ingedeeld bij de narcisfamilie. 

Een goede kennismaking is het Sneeuwklokjes-
feest op de kwekerij de Boschhoeve in Wolfheze. 
Dat wordt weer gehouden op 9/10 en 11 februari 
2023. 

Er zijn gespecialiseerde kwekers met hun collecties van sneeuwklokjes en andere bolgewassen. 
Er is een markt met zogenaamde galanthofilia, met wenskaarten, tekeningen, servetten, servies, 
sieraden… alles met het thema sneeuwklokjes. In de tuinen van de kwekerij zijn ook diverse 
soorten te zien.  De Boschhoeve zelf verkoopt ze ook: rond half december staat er een lijst op 
hun website (www.boschhoeve.nl). 

Maar er zijn ook landgoederen en tuinen die een speciale sneeuwklokjes opening hebben! 
In Denekamp opent de Dinkeltuin op 17 en 18 februari de poorten voor bezoekers. Op de 
website www.dedinkeltuin.nl,  is een lijst van beschikbare sneeuwklokjes te zien. U kunt deze 
ook al reserveren. 

Kasteel Hackfort bij Vorden is bekend van de vele stinzenplanten in het parkbos, waaronder 
ook de sneeuwklokjes. De datum staat nog niet op de website, dus kijk regelmatig even 
(www.natuurmonumenten.nl). Het parkeren is voor leden van Natuurmonumenten, op vertoon 
van de pas, gratis. Er is een restaurant bij het kasteel. 

Ook kasteel de Wildenborch, ook bij Vorden, heeft een speciaal weekend in het vroege voorjaar. 
Het wordt al wel aangekondigd, maar nog zonder datum. (www.www.wildenborch.nl). 
Er is koffie en thee in het Koetshuis! 

De Tuinenstichting heeft op hun website t.z.t een lijst met alle sneeuwklokjestuinen staan. 
(www.tuinenstichting.nl). 

Corrie Eland 

Foto: NickyPe 



nummer 4 — november 2022 13 

Op zaterdag 8 oktober mochten we op de ruilbeurs maar liefst 70 bezoekers welkom heten. 
Onder het genot van een heerlijk zonnetje wisselden traditioneel massa’s planten van eigenaar. 

De ruilbeurs is een van de vele activiteiten van 
onze afdeling en ook bij deze activiteit komen de 
twee belangrijkste pluspunten van onze hobby, 
nl. het uitoefenen ervan in al zijn facetten, én het 
sociale aspect, heel mooi samen. Als fundament 
onder dit alles onze liefde voor planten. 

Een prachtig voorbeeld van dit laatste ging gepaard 
met het overlijden van Jo van Huizen, een heel 
trouw lid en daarom ongetwijfeld bij veel van onze 
oudere leden bekend. Hij is niet alleen tientallen 
jaren lid geweest, maar tot enkele jaren geleden 
ook nog actief lid. Bij de drie fairs die enkele jaren 
geleden in open tuin De Uiterwaard plaatsvonden 

en waarbij we veel vrijwilligers nodig hadden, was 
Jo als parkeerwacht steevast van de partij. 

Hij was ook altijd reisgenoot bij de excursies en natuurlijk 
altijd present op de ruilbeurs. 

Ik memoreer Jo niet alleen vanwege zijn overlijden maar 
ook omdat ik werd geraakt door een telefoontje van een 
van zijn dochters. Zij vertelde dat Jo zich in zijn laatste 
maanden zorgen maakte over de mooie kuipplanten die hij 
al meer dan 30 jaar verzorgde en waarvan hij nu vreesde 
dat ze als compost zouden eindigen. Hoe valt zorg voor 
planten nog beter te uiten? 

Aan mij het verzoek of ik ze onder mijn hoede wilde nemen. 
Dat leek me wel het minste wat ik nog voor Jo kon doen. Ik 
heb de planten opgehaald en een aantal al mee naar de ruil-
beurs genomen. Omdat het al najaar was twijfelde ik bij de 
kuipplanten of er nog wel liefhebbers voor zouden zijn. 
Gelukkig bleek dat toch het geval. 

Ik heb nu nog 2 mooie oude Lantana’s, een Cestrum elegans 
en 2 stamfuchsia’s waar ik een goed tehuis voor moet vinden.  

Zeker voor degenen die Jo goed gekend 
hebben, kan een van deze planten een 
mooie tastbare herinnering vormen. 

Neem bij interesse maar contact met me op via 
ton.blokvoort@kpnmail.nl of 06 – 219 111 20  

Onze ruilbeurs: meer dan planten 

Er wordt ook goed voor de inwendige mens gezorgd. 

Deel van het aanbod van de Zaai– en Stekclub 
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 Fleuramour 2022  
Terugblik op de dagexcursie naar het Belgisch Bloemenfestival. 

Eind september maakte het kasteeldomein van Alden Biesen zich op voor Fleuramour, één 
van de grootste bloemenfestivals, tot ver buiten België populair. Het festival viert er zijn 25-jarige 
jubileum met als thema ‘MAGIC’. 
Honderdvijftigduizend bloemen werden verwerkt in honderden prachtige stukken door vier-

honderd getalenteerde bloemstylisten uit binnen- 
en buitenland.  
Daarnaast werden tal van bloemenshows, live 
demonstraties, workshops en wedstrijden geor-
ganiseerd, waarbij het betoverende thema 
‘Magic” goed werd vormgegeven. 

Met in totaal 60 personen bezochten we deze 
tentoonstelling bij het indrukwekkende kasteel 
met zijn enorme domein. Het Engels park van 43 
hectare, gecombineerd met de florale pracht en 
praal van Fleuramour wekte de illusie van een 
betoverende sprookjeswereld.  

Zowel op de heen als op de terugreis werden we volledig verzorgd, met koffie, koek en een 
warme maaltijd bij de Chinees in Doorwerth. 

Leuk om eens van gedachten te wisselen met gelijkgestemden van andere afdelingen.  
In totaal zaten we met vijf afdelingen in een bus. Ik ga geen uitvoerig verslag doen van wat ik 
deze dag allemaal gezien heb. Mijn creatieve brein werd door de geweldige indrukken weer 
gereset en met nieuwe inspiratie zal ik daar zeker weer vorm aan geven. De excursie was 
perfect en voor herhaling vatbaar. 

En tot slot: Dat dit allemaal kon worden geboden voor zo’n prijs! 
Hulde aan de organisatoren Erica en Ton, want het had wel wat voeten in de aarde om de 
bus vol te krijgen. Reisgenoten dank voor deze geweldige dag. 

Helga Vos en Marja van Laar. 

Ook voor 2023 staan er weer 2 bloemschikcursussen gepland, 1 cursus voor beginners en 
beginners+ op woensdagavond en 1 cursus voor de gevorderden op de maandagavond.  
We hopen op voldoende aanmeldingen om ook de gevorderdengroep te kunnen opstarten. 
 
Beginners, Beginners+  Gevorderden 
Locatie: De Schalm, Deventer. Locatie: Gebouw Irene, Twello. 
woensdagavond 19.30 uur. maandagavond 19.30 uur. 

Les 1 25 januari Les 1 23 januari 
Les 2 15 februari Les 2 13 februari 
Les 3   8 maart Les 3   6 maart 
Les 4   5 april Les 4   3 april 
Les 5 26 april Les 5 24 april 

Uitgebreide informatie over deze cursussen vindt u op www.deventer.groei.nl. 
Daarnaast vindt u actuele informatie in onze maandelijkse Nieuwsflits. 

Bloemschikken voorjaar 2023 



 

 

Foto: Jill Wellington 
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Bomen over bomen 
Verslag van de lezing door Chris v.d. Wurff 

“Vanmorgen stapte ik rond negen uur op de fiets, om op mijn kwekerij, in Heeze, 50 takken te 
plukken voor deze avond”. Zo begon Chris v.d. Wurff zijn boeiende lezing. “Na een dag werken in 
de buitenlucht, val ik ‘s avonds in slaap als ik in het donker een verhaal met lichtbeelden hoor. 
Bij het nadenken hoe dit te voorkomen, ook voor anderen, dacht ik aan één van mijn leraren, 
die tijdens zijn lessen altijd levend materiaal gebruikte. Dat heb ik dus overgenomen. Dan 
kunnen de aanwezigen niet alleen zien en horen, maar ook kennis opdoen door voelen en ruiken.” 

En zo was niet alleen Chris v.d. Wurff actief bezig deze avond, maar ook de aanwezigen, die 
de van naam voorziene takken aan elkaar door gaven. 

“Ik ben gefascineerd door bijzondere en zeldzame bomen en struiken in hun natuurlijke en 
wilde vorm en kweek die op biologische wijze, meestal uit zaad, waardoor er diversiteit ont-

staat”, vertelde de inleider ons. 
Op zijn bedrijf kweekt hij op biologische wijze, zo’n 1.500 
verschillende soorten bomen en struiken en velen daarvan 
hebben eetbare vruchten of noten. “Ik ben er recent 
achtergekomen, dat een deel van mijn kwekerij een 
volgroeid voedselbos is”, hoorden we. “Maar het concept 
voedselbos vind ik een romantisch idee, dat gespeend 
is van realiteitszin. De meeste oogst komt in dezelfde tijd 
en zie dat maar eens verantwoord te verwerken en daar 
jaarrond van te eten”. 

Eén van de vruchtdragers is de mispel, een inheemse boom. Jonge mispels hebben doorns. 
Als de boom ouder wordt vallen die af. De vruchten zijn eetbaar 
na de vorst. Er kan gelei en compote van gemaakt worden en 
sommige mensen smullen van mispels op brandewijn. Er zijn 
ook mensen die de bijzonder smakende bessen van de ook 
inheemse meidoorn eten of er jam van maken. Meidoorns 
verdragen het met de wortels in het water te staan, maar ze 
kunnen ook, net als andere bomen met doorns, goed tegen 
droogte. Zo ook Poncirus trifoliatus, de redding van citrus boom-
gaarden. Deze wilde citroen heeft geen last van het virus dat de 
gecultiveerde soorten belaagt en wordt daarvoor nu als onderstam 
gebruikt. De prairie banaan, Paw paw, met eetbare vruchten, 
heeft aan één struik zowel manlijke als vrouwelijke bloemen. Kruis-
bestuiving levert, net als bij andere eenhuizigen, meer vruchten 
op. Corylus avellana “Heterophylla” wordt niet hoog en geeft 
ook nog eens eetbare noten. Ook het zaad van de Gingko is 
eetbaar. De Gingko, al op aarde voor de dinosauriërs verschenen, 
is 275 miljoen jaar oud, kan op verschillende plekken groeien, het zaad is biodivers en de 
boom kan tijdens zijn lange leven ook van geslacht veranderen. 

Bij alle takken werden we geïnformeerd over hoogte, droogte resistentie en andere wetens-
waardigheden. Droogte-resistent zijn o.a. cotoneaster, mahonia, berberis en liguster. Ook 
ecologisch tuinieren helpt beplanting bij de klimaatverandering. In een gezonde, humusrijke 
bodem komen veel schimmels voor die water diep uit de bodem halen. En spreiding van bloeitijd 
van beplanting met veel nectar en stuifmeel biedt ons vreugde en helpt ook het insectenleven 
in stand te houden. 

Inke Mensink 

Foto: ekrem 
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Colofon 
 
 
“Het Groene Boekje”  is een uitgave van Groei & Bloei afd. Deventer e.o. en verschijnt vier maal per jaar in een oplage 
van 500 exemplaren. 

Bestuur 
Het bestuur staat altijd open voor uw vragen, opmerkingen en suggesties. U kunt ons bellen en mailen. 

Voorzitter: Cor Koppert , 0570-59 07 07 Secretaris: Irma Reinders, 06-534 928 10 
 corkoppert@gmail.com info@consulente-dinterni.nl  

Penningmeester: Benny Oudenampsen, 0570-65 76 86  Bestuurslid: Annelies van Beem, 06-113104 82 
 bjo@home.nl aemvanbeem@gmail.com 

Bestuurslid: Kattelijne Kraak, 06-136 028 66 Bestuurslid: Vacature 
 kjmkraak@upcmail.nl 
 

De overige adresgegevens vindt u op www.deventer.groei.nl  

Coördinatoren: 

Excursies: Ton Blokvoort, 06-21911120 Ledenadministratie: Ria Hiddink, 0571-29 19 28 
 ton.blokvoort@kpnmail.nl  groeienbloei.ria@live.nl 

Lezingen: Annelies van Beem, 06-113104 82 Bloemschikken: Hans Lintenbrink , 0614634206 
 aemvanbeem@gmail.com  bloemschikkengenb@gmail.com  

Webmaster: Gyuri Marsi 

Kwartaalblad: 

Redactie: Corrie Eland 
 cfeland@home.nl 

 Jotine Sonder 
Lay-out: Joop Vredegoor 
Post-klaar maken: Jotine Sonder en Paul Ganzevles 
 Ria Hiddink 
 
* De redactie heeft het recht ingezonden stukken aan te passen en/of niet op te nemen, bij bezwaren beslist de              

bestuursvoorzitter. 

Als u zich voor een activiteit wilt opgeven of u wilt er iets over vragen, dan kan dat d.m.v. het 
e-formulier in de Agenda van onze website www.deventer.groei.nl. 
Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling op onze rekening is bijgeschreven. 
Mocht het maximale aantal deelnemers inmiddels zijn bereikt, dan krijgt u bericht van ons. 
 

 rekeningnummer:  NL 62 TRIO 0320 242 773  (let op: Nieuw rekeningnummer) 
 ten name van:  Afdeling Deventer KMTP 
 onder vermelding van: de naam van de activiteit 

Acer Palmatum , Japanse Esdoorn. 

De Japanse esdoorn is een plant uit de zeepboomfamilie. Er zijn honderden cultivars  die 
zowel als heester en als boom gekweekt worden en daarom in kleine en in grote tuinen toe te 
passen zijn. Ook de  bladeren  zijn talloos gevarieerd, zowel in kleur, rood, groen en oranje, 
als in vorm, dubbel gezaagd en diep ingesneden vijf- tot negenlobbig. Het feest eindigt in het 
najaar met een prachtige herfstverkleuring, zoals op de foto op de omslag. Om al deze fraaie 
eigenschappen mag de plant eigenlijk in geen enkele tuin ontbreken. De Japanse esdoorn is 
winterhard, maar het blad is wel kwetsbaar: in het voorjaar kan een late nachtvorst het blad 
beschadigen en bij een standplaats in de volle zon is het dunne blad gevoelig voor 
verbranding. Zet de plant daarom op een enigszins beschutte en licht beschaduwde plaats 
(gefilterd licht).De esdoorn prefereert een licht zure grond.  

Bij de omslag 



 



 


