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Van de voorzitter

Een lange, hete en droge zomer is voorbij. Als ik dit schrijf
zijn er net weer wat buien gevallen die een grote zorg voor
tuiniers wegnamen nl. droogte. Er is best veel schade
aangericht zowel in moes- en siertuinen als in de natuur.
Er was niet tegenop te sproeien en op een gegeven mo-
ment mocht dat zelfs niet meer onbeperkt.
 
De afdeling Apeldoorn draaide gewoon door deze zomer.
Er waren excursies, fietstochten, open tuinen en de
moestuincursus vond gewoon iedere 1e zaterdag van de
maand plaats. Begin september was er de gezellige zomer-
middag in de moestuin in het Havenpark die goed bezocht
en beoordeeld werd. In die moestuin werd er door de
(inmiddels) grote schare vrijwilligers deze zomer hard ge-
werkt om de gewassen groot en rijp te krijgen.

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Het nieuwe lezin-
genjaar gaat van start op de nieuwe locatie de Hofstad. U
leest elders de bijzonderheden. Ook de bloemschikcursus-
sen gaan weer van start op de vertrouwde locatie.
Lia Baltus heeft begin dit jaar aangegeven einde van dit
jaar te stoppen met haar werkzaamheden als redacteur
Groensnippers en als webmaster.  Zij stopt dan ook als
bestuurslid.
Wel wat veranderingen dus en ik wil alle vrijwilligers bij
deze hartelijk danken voor al het werk dat wordt verzet.
 
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid
want met nog 3 zittende leden is het bestuur echt te klein.
Het is dus noodzakelijk dat er nieuw bloed komt. Voorlopig
kan een nieuw bestuurslid meedraaien en zich oriënteren
en later eventueel specifieke taken oppakken. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.
Namens het bestuur, Mart Nederhof

foto Mart Nederhof

Groensnippers 2.0
Met het vertrek van Lia Baltus als redacteur van ons peri-
odiek Groensnippers heeft het bestuur besloten om uit te
kijken naar een nieuwe opzet en drukker voor ons blad.
 
Daarvoor is een commissie van 5 leden gevormd die
voortvarend te werk is gegaan en een aantal alternatieven
bekeken heeft. We zijn terecht gekomen bij Blad.NL, een
uitgever die talloze periodieken voor allerlei organisaties
en verenigingen uitgeeft.

Er is een vertegenwoordiger hier geweest en we hebben
een workshop gedaan op het bedrijf in Utrecht.

Het is een best wel ingewikkeld en veelzijdig computerpro-
gramma waarmee we het blad gaan maken, dus we begin-
nen eenvoudig en zullen van lieverlee de vele mogelijkhe-
den gaan benutten.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan onze vereniging, kijk
dan eens bij de vacatures op onze website. Ook als u een
leuk idee heeft voor een activiteit, schroom niet, neem
contact op! Het zal bijzonder worden gewaardeerd.
Mart Nederhof.

Kerstworkshop

Dit jaar gaan we op dinsdag 20 december a.s. de kerstwork-
shop weer in ere herstellen. Het is ons gelukt een prachti-
ge ondergrond te bemachtigen waarop een mooi tafelstuk
wordt gemaakt.
Hoe de opmaak zal zijn blijft een verrassing.

Bij de prijs is inbegrepen al het materiaal + koffie/thee met
iets lekkers. Aan het eind van de avond is er de verloting
van de arrangementen die tijdens de avond zijn tentoon-
gesteld op de inspiratietafel.
 
Locatie : De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.
               Zaal open 19.00 uur. -  Aanvang 19.30 uur.

De prijs bedraagt:
voor LEDEN € 30,00 en voor NIET LEDEN € 35,00.
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen..

Graag opgeven via het formulier op de website.
Betaling gaarne per bank gelijk met de aanmelding:  
NL82 TRIO 0320 1603 51 t.n.v. Afd. Apeldoorn vd KMTP O.
v.v. Kerstworkshop.

Inlichtingen bij : Dicky Lammersen
tel. 055-3011912, e-mail  : d.lammersen46@gmail.com

Zelf scherp mesje en tangetje of allesknipper meenemen.
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Planning activiteiten 2022

20 sept       Lezing Engelse tuinen door Piet Boersma
18 okt         Lezing Planten en dieren in en rond de vijver  
                    door Frans van der Graaf en vijverwatertest.
                    Tevens stekjesmarkt.                    
15 nov        Lezing Een tuin voor het nieuwe klimaat door
                    Margareth Hop van Actifolia
20 nov        Oost Nederlands Kampioenschap
                    Bloemschikken te Eefde.
                    voor info: Dicky Lammersen tel. 055-3011912
20 dec        Kerstworkshop
 
Van alle activiteiten hier genoemd is op onze website meer
informatie te vinden.
Heeft u geen internet en wilt u toch bijtijds weten wat er
doorgaat, neem dan contact op met de secretaris, tele-
foonnr. zie achterzijde van dit blad.

Door onderbezetting is de lezing voor januari 2023 nog niet
bekend. Hou de nieuwsflitsen in de gaten voor het actuele
nieuws hierover.

Lezingen najaar 2022
Vanaf september houden we onze lezingen in onze nieuwe
locatie De Hofstad, zoals u heeft kunnen lezen. 

Start lezing 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
In de pauze is er de gratis verloting of een stekjesmarkt
aan het eind van de lezing (oktober).

September:  
Piet Boersma - 'Engelse tuinen'.
 
Het bezoeken en fotograferen van tuinen is de passie van
Piet Boersma. Inmiddels is hij in meer dan 350 tuinen in
Engeland geweest. In deze lezing gaat hij vooral in op
kleinere particuliere en minder bekende tuinen in Enge-
land. U zult merken dat het nog steeds de moeite waard is
om door het Engelse landschap te reizen en nieuwe tuinen
te bezoeken.

Oktober: 
Frans van der Graaf : 'Planten & dieren in en rond de vijver'.
 
Heeft u problemen in de vijver met groen water, draadal-
gen of helderheid? Wordt uw waterlelie veel te groot?
Bloeit de Zwanenbloem niet meer? Tijdens een interactie-
ve presentatie van 1.5 uur komen alle problemen van de
vijver aan de orde. Frans van der Graaf, al jaren actief met
vijvers en de bewoners, vertelt u over biologisch even-
wicht, geschikte en minder geschikte vissen voor de vijver,
de uiterst belangrijke zuurstofplanten, waterlelies, oever-
planten, kikkers en salamanders, diverse hulpmiddelen en
natuurlijk ook over het onderhoud van de vijver. 

Dhr. Erik Brederode van Vijvercentrum Apeldoorn is bereid
gevonden om op deze avond watermonsters van vijvers
van aanwezige leden te testen. Neemt u alstublieft een
monster mee in een schone fles of bak. U krijgt onmiddel-
lijk de uitslag en een advies.

Op deze avond is er ook een stekjesmarkt. Heeft u stekjes,
zaailingen, bollen of knollen, gereedschap of wat dies meer
zij over? Neemt u het alstublieft mee, liefst in een pot of
zak met de naam erbij. Wij sorteren de inbreng, in de pauze
mag u ernaar kijken en na de lezing wordt alles gecontro-
leerd uitgedeeld.
 
November:
Margareth Hop - 'Een tuin voor het nieuwe klimaat'.
 
Het klimaat verandert en daar moeten we wat mee. Bij-
voorbeeld beter droogtebestendige planten neerzetten en
van de tuin een regentuin maken. Hoe doe je dat in de
praktijk? Een presentatie met achtergrondinformatie over
klimaatproblemen en veel praktijkvoorbeelden van wat
we eraan kunnen doen. Met veel planten die geen proble-
men hebben met droge zomers en natte voeten.

Nieuwe locatie lezingen
 
Gebouw De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.

Er is een voorziening waar u koffie, thee en/of  frisdrank
kunt krijgen.

Er is voldoende parkeerruimte achter het gebouw, bereik-
baar via de Eksterweg.
De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het gebouw zijn
bestemd voor mensen die slecht ter been zijn.
Graag deze plaatsen vrijhouden voor degenen voor wie ze
bestemd zijn. 

En... graag niet parkeren in de straten rondom het ge-
bouw.
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Terugblik op de Open Tuin weekenden 2022
 
Er waren dit jaar 23 particuliere tuinen te bezoeken, ver-
spreid over twee weekenden in juni en september.  In de
zomer was de interesse voor de unieke openstelling van
acht tuinen in Hoog Soeren erg groot. Bij tropische tempe-
raturen had men de fietstocht omhoog ondernomen om
in tuinen te mogen kijken die anders achter gesloten
hekken en hagen liggen. Voor bijna alle eigenaren was het
de eerste keer dat zij zoiets deden en daarom best span-
nend. Gelukkig is het altijd goed toeven met tuinliefheb-
bers onder elkaar, dus aan het eind van de dag waren zowel
de eigenaren als de bezoekers, en ook de organisatoren,
moe maar voldaan!

De tuinbezitters die zich voor de septemberronde hadden
opgegeven, stonden dit jaar voor een zware taak: hoe houd
ik ondanks de hitte en de droogte mijn tuin toonbaar voor
bezoek? Zij zijn daar bijzonder goed in geslaagd: hun tuinen
waren letterlijke oases! Reken maar dat daar heel veel
inspanning voor geleverd is. Onze complimenten!  On-
danks de concurrentie van veel andere evenementen tij-
dens dit eerste weekend van september was er beide
dagen bij deze tuinen een continue aanloop van geïnteres-
seerde bezoekers, zodat iedereen tevreden terugkijkt.

Door het organiseren van Open Tuinen weekenden wil
Groei & Bloei Apeldoorn de verbinding tussen de leden
versterken. Er worden in de tuin vaak nieuwe contacten
gelegd. En bij het zien van al dat tuinenthousiasme beslui-
ten bezoekers soms om ook lid te worden.

Bij deze bedanken we iedereen die zijn tuin heeft openge-
steld, in het bijzonder degenen die dit voor de eerste keer
deden. En onze dank gaat ook uit naar de belangstellende
bezoekers. Beide ingrediënten zijn nodig om de weeken-
den te laten slagen.
Voor het komend jaar hebben we al een paar nieuwe
adressen op onze deelnemerslijst mogen noteren. Lijkt het
u ook wat om aan anderen te laten zien hoe u het stukje
grond bij uw huis heeft ingevuld? Neem dan contact op
met ons via secr-genb-apeldoorn(at)ziggo.nl.

Open Tuinen commissie: Corrie Hennekes en Marijke Mol

Een uitnodigende entree bij Ineke Kuipers. Foto: Karin
Nieman

Kunst in de tuin bij Woppy van der Velde. Foto Karin
Nieman.

In de hostatuin van Hans Luiten. Foto: Marijke Mol
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Verrassingen in de tuinen van Hoog Soeren
Een verslagje van Alet van der Woude 

Het was ongewoon warm. Zeker 30 graden en de tocht
omhoog vanuit Apeldoorn naar Hoog Soeren leverde de
nodige zweetdruppeltjes op. We waren rond 14.00 uur
boven en werden verwelkomd in de stand van “Groei &
Bloei” door onder andere Mart en Corrie. De opkomst was
boven verwachting kregen we te horen, er waren ons al
zeker 130 mensen voorgegaan.
Nooit eerder waren zoveel tuinen in Hoog Soeren te be-
wonderen. Het waren er 8 in totaal en het opmerkelijke
was dat de bewoners van een aantal van deze tuinen nog
geen twee jaar in Hoog Soeren wonen. Hoe leuk dat zij al
meedoen aan dit initiatief en ons gastvrij met drankjes en
verhalen ontvingen.

Het waren vooral veel grote tuinen die we te zien kregen
waar prachtige borders gegroepeerd lagen rond grasvel-
den die ruimte gaven aan de tuin. Sommige tuinen liepen
naadloos over in de Veluwse bossen, een ander had uitzicht
op een weide van het kroondomein.
Verrassend was een kleine tuin van ongeveer 60 m2 in de
Ibiza stijl. Geweldig om te zien wat je met een klein tuintje
kunt doen en hoeveel sfeer daar in aangebracht kan
worden. Niets leek te ontbreken. Hij bevatte naast een
overkapte veranda zelfs een badkuip waarin soms gebaad
wordt en ook nog een vijvertje.
Wat kwamen we verder voor verrassingen tegen? Kunstig
geschilderd keramiek, prachtige schilderijen, een “aard-
beien boom”, een ingegraven woongedeelte omdat het
huis bovengronds als monument niet uitgebreid mocht
worden, een vuurkuil, vijvers, hoogteverschillen die de tuin
weer een andere dimensie geven, pergola’s, beelden en
natuurlijke vele prachtige bloemen, planten en bomen.

Kortom het was weer zeer de moeite waard en een aanra-
der voor iedereen die van tuinen en tuinieren houdt.

De tuin van Claudia Verheggen grenst direct aan het
Kroondomein. Foto: Marijke Mol

Vijver in de tuin bij Anneke Stolk. Foto: Marijke Mol

Weidsheid in de tuin bij Eva Ariens Kappers. Foto: Marij-
ke Mol

Wonderschone Kalmia in de tuin bij Wim Arentsen. Foto:
Marijke Mol
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Busexcursie 16 juni 2022

Het is alweer even geleden maar de busexcursie naar
Groningen was wel zo leuk dat we u een verslagje van het
bezoek niet willen onthouden. Want wellicht denkt u na
het lezen: “oh wat jammer dat ik niet mee ben gegaan”.
Maar gelukkig worden er jaarlijks excursies georganiseerd
door uw afdeling, dus u kunt altijd een andere keer aanha-
ken. Voor degene die er wel bij waren is het lezen een feest
van herkenning van een heerlijk en zonnig uitstapje.

De eerste tuin die we bezochten was de tuin “Aan de vaart
Foxwolde”. We werden ontvangen met koffie/thee en
koek. De eigenaren vertelden wat over de geschiedenis
van de tuin waarna je heerlijk kon rondwandelen. In deze
tuin van 4.000 m² temidden van weilanden met een bos-
schage op de achtergrond, nemen strakke heggen, gazons
en borders met veel vaste planten een prominente plaats
in. Aan het huis is een grote serre gebouwd waar de niet
winterharde planten in potten kunnen overwinteren.
Naast de (veelal bijzondere) vaste planten zijn (deels uit-
heemse) bomen en struiken aangeplant. Fruitbomen en
een moestuin zijn ook aanwezig. Wat een feest; er werden
ook planten verkocht en daar worden we altijd erg blij van.

De tweede tuin die we bezochten was die van Cocky
Stottelaar te Peize. Een mooie lange coulissen tuin met
vele zitjes. De tuin meet 6.000 m²  en bestaat uit 4 tuinka-
mers. Een informele tuin met vaste planten-borders op
kleur, gecombineerd met grassen. Een grote idyllische
vijver en boomgaard met ramblers en een rozenprieel. Ook
hier werden we weer verrast met koffie/thee en koek. En
hoe fijn ook hier op bescheiden schaal wat plantjes te koop.
Maar goed dat we met zo’n grote bus waren met veel
laadruimte.

De derde en laatste tuin die we bezochten was de enorme
tuin van Annie-Evie Beukema en Wim Pastoor te Zuidhorn.
20.000 m² groot. Rondom de boerderij van begin 19e eeuw
ligt een neoclassicistische tuin met een hoogstam-fruit-
boomgaard. De overtuin, aan de andere kant van de sloot,
bestaat uit een bloemen-  en moestuin, slingerperk met
een nostalgische muurkas naar oud model. Maar wat het
meest in het oog springt zijn toch wel de gesnoeide hagen
langs het toegangspad (19e-eeuws ontwerp), welke uniek
zijn in Nederland. Indrukwekkend hoge heggen met diago-
naal gesnoeide doorkijkjes door de heg heen. Hier werden
we zelfs vorstelijk onthaald voor de lunch. Aan lange
feestelijk gedekte tafels in de boomgaard werden er twee
soorten soep in grote soepterrines opgediend. Echt een
romantisch tafereel zo met zijn allen.

En natuurlijk is de excursie niet compleet zonder een be-
zoek aan een kwekerij en wel Coen Jansen in Dalfsen. Een
zeer bekende vaste planten kweker. Daar heeft menigeen
de bus kunnen vullen met planten voor thuis. De dag sloten
we gezellig af met een uitgebreide borrel met hapjes ver-
zorgd door uw vereniging. Een heerlijke afsluiting van een
aangenaam zonnige excursiedag. En hoe fijn om zo’n dag
te beleven met mensen die je wellicht niet tot nauwelijks
kent, maar omdat je samen de passie voor tuinen deelt
heb je heel snel aansluiting met anderen. Leeftijd, kennis
en ervaring in tuinieren, het valt allemaal weg. De belang-
rijkste deler is plezier hebben in planten en dat is ook
waarom we uiteindelijk lid zijn geworden van deze club
toch? Ik hoop dat ik u enthousiast heb gemaakt om ook
eens mee te gaan op excursie!
Karin NiemanFoto's Karin Nieman
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Foto Mart Nederhof

Moestuin Havenpark
In de moestuin in het Havenpark is de zomer een drukke
tijd. Er wordt nog steeds gezaaid maar er kan ook al geoogst
worden.
En met de droogte van de afgelopen tijd is het water geven
een extra taak, want als er jonge plantjes net boven de
grond staan is de brandende zon een bedreiging. En dat is
niet alles. Ook hongerige houtduiven en vraatlustige
slakken bedreigen de jonge zaailingen. Daarom bouwen
we meestal een tunnel boven het zaaibed van elektrici-
teitsbuis en vitragedoek en wordt er regelmatig water
gegeven. Als de plantjes dan groter gegroeid zijn kan de
tunnel er meestal weer af en redden de planten zich wel.
Bij koolplanten zoals bloemkool, broccoli en rode kool kan
dat niet want daar ligt het koolwitje op de loer. Een vlinder
die zijn eitjes legt op de bladeren, daar komen rupsen uit
en die vreten de plant in de kortste keren kaal.
 
Zo heeft de tuin ook in de zomer veel zorg nodig en die
kunnen we geven omdat we een aantal toegewijde vrijwil-
ligers hebben en daar zijn we heel dankbaar voor.
Vanuit Stimenz worden er veel activiteiten georganiseerd
in de moestuin. Zo hadden we 7 zomerse woensdagavon-
den waar steeds iets anders te doen was zoals jam maken
met kinderen, een lezing over groente door een gids van
het openluchtmuseum in Arnhem en een avond met live
harp en gitaar muziek. De toegang was gratis en ook de
koffie en thee.
 
In september organiseerden wij van Groei & Bloei Apel-
doorn een gezellige zomermiddag in de moestuin voor
G&B leden. Er was koffie en thee met lekkers, rondleidin-
gen, verloting en als afsluiting lekkere hapjes en drankjes
verzorgd door restaurant Heerlijk Lokaal.
Een heel gezellige middag.

Mart Nederhof.

Fietstocht zomer 2022

Zaterdag 16 juli hadden we een fietstocht georganiseerd
met het idee eens iets in de zomermaanden te doen.
Het aantal aanmeldingen bleef steken op 13 en dat hadden
we niet verwacht. Maar ja, het was prachtig weer, hele-
maal voor een fietstocht, dus geen reden om af te lasten.
Vele bleken op vakantie, terwijl wij gedacht hadden dat
veel van onze leden in het voorjaar op reis zouden zijn.
 
Op zaterdag 27 augustus hebben we opnieuw deze fiets-
tocht onder de aandacht gebacht. Helaas was dit keer het
aantal aanmeldingen nog minder, de temperatuur was
misschien te hoog voor een dergelijke inspanning. Maar
niettemin waren de deelnemers enthousiast.
 
Een paar leuke reacties:
'In een woord PRACHTIG, en dat in een omgeving die je
denkt te kennen;langs akkers weilanden beken en tuinen
waar je zaadjes pikt als je het niet kunt laten!!!! Heel af-
wisselend. Een goede beschrijving en toch nog puzzelen
hier en daar,maar dat maakt het juist leuk! Jammer dat er
zo weinig leden meededen!!
Dank organisatoren Lia en Peter.' Annemarie Keukens
 
Lekker genieten; er is veel moois te zien onderweg. Neem
er de tijd voor. Paar uur fietsen op paden waar je misschien
nog nooit geweest bent. Mooie rustplaatsen. Lunchplek
aan het water. De langste knooppuntroute rijden. Gezellig
tasje meegekregen voor onderweg. Veel bloemen, veel
mooie luchten, prielen en krieken. Langs een imker, je kunt
er ook aan. Ga het gewoon doen en laat je verrassen. En
kom voldaan met mooie verhalen weer thuis.’
Anneke Duijnisveld

'We hebben de fietstocht zaterdag voor de helft gefietst. -
Bleven te lang hangen bij een Rustpunt.
Gaan de tocht een andere keer helemaal uitrijden.'
Willeke van 't Hof

Natuurtuin de Gatherhof in Vaassen, foto Lia Baltus
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De werkgroep Duurzaam van G&B Apeldoorn houdt zich
dit jaar bezig met het thema “Biodiversiteit en de tuin’. In
de Groensnippers van dit jaar leest u in 3 delen over:
 

•   Wat is biodiversiteit en welke rol heeft de bodem
daarin

•   Biodiversiteit in de eigen tuin vergroten
•   Het belang van water in de tuin

 
Deel 3. Het belang van water in de tuin
 
In de vorige twee artikelen zijn we dieper ingegaan op de
inhoud en het belang van biodiversiteit, ook toegespitst
op de eigen tuin. Dit keer werken we het belang van water
in de tuin verder uit.
 
Zeker in deze periode van droogte is water is de tuin een
welkom element. Veel soorten dieren vinden hier drinken
en verkoeling. Een vijver zet echt zoden aan de dijk voor
de biodiversiteit in de tuin. Niet iedereen heeft een tuin
waar een grote vijver in past, maar zelfs met een kleine
poel (zie foto's Tuiny Poel IVN) helpt u de natuur al een
handje. Een poel van een vierkante meter kan al een be-
langrijk verschil maken voor diverse dieren zoals insecten,
vogels, egels, en amfibieën zoals kikkers, padden, salaman-
ders en hagedissen. Als u deze poel dan ook nog eens
minimaal 80cm diep maakt dan kunnen de amfibieën ook
in de poel overwinteren.

Naast het helpen van de natuur is er voor u dan ook van
alles te beleven. Denk daarbij aan het signaleren van ver-
schillende waterdieren zoals de bruine kikker, watersala-
mander en de gewone pad of het zien van parende kikkers
in het voorjaar en het volwassen worden van hun donder-
kopjes.

Het is belangrijk voor amfibieën dat er verschillende
dieptes in het water zitten. Op ondiepe plekken kunnen ze
zelf opwarmen en hun eitjes af zetten.

© Anneke Stolk

Bloemschikken voorjaar 2023
 
De cursussen bestaan uit 6 lessen van 2 uur om de 14
dagen. De avondlessen van Noami Kok-Huisman beginnen
om 19.30 uur en die van Simone om 20.00 uur.

Lokatie: Wijkcentrum “De Stolp”. Violierenplein 101, 7329
DR Apeldoorn (Eglantier)

Cursusgeld: Leden € 54,00, niet leden € 66,00 voor 6 lessen,
excl. materiaal en ondergrond.

Informatie en opgave: Dicky Lammersen tel. 055-3011912.
Of via de website: apeldoorn.groei.nl 

DINSDAG: BEGINNERS/VERVOLG BEGINNERS
SIMONE BENNEKER (aanvang 20.00 uur.)
31 Januari, 14 & 28 Februari,  14 & 28 Maart, 11 April

DONDERDAG: VERVOLG BEGINNERS/GEVORDERDEN
SIMONE BENNEKER (aanvang 20.00 uur.)
2 & 16 Februari, 2, 16 & 30 Maart, 13 April

DONDERDAG: GEVORDERDEN/VERGEVORDERDEN
NAOMI HUISMAN van Team Gorkink Natuurlijk  (aanvang
19.30 uur.)
9 & 23 Februari, 9 & 23 Maart, 6 & 20 April
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Dit is een gesloten systeem wat overal in de tuin aange-
bracht kan worden omdat het niet aan de waterleiding
vastzit. Ook hierin kunnen dieren komen drinken en bad-
deren.
Volgens hetzelfde principe maar op een kleiner tuinopper-
vlak werken ook de waterelementen. Maar ook daarin
kunnen vogels, insecten en andere dieren komen drinken
en zich verkoelen. 
Mocht u weinig ruimte in de tuin hebben, dan zijn boven-
genoemde dieren ook al heel blij met alleen een water-
schaal.
 
Lezing
De G&B lezing 18 oktober staat ook in het teken van water
in de tuin. Frans van der Graaf komt vertellen over planten
en dieren in en rond de vijver.

foto Anneke Stolk

Bron: IVN

Bron: IVN

Tevens is een ondiepte aan de rand van het water ook erg
handig voor dieren als de egel zodat zij weer uit het water
kunnen komen wanneer ze er per ongeluk in vallen.
Voor de vliegende gasten zoals waterjuffers, wespen, bijen
en vlinders is het fijn om bijvoorbeeld een steen in het
water te plaatsen die ook boven het water uitsteekt. Deze
diertjes hebben dan ook een plek om eruit te klimmen en
weer op te drogen.
 
Ook in het water verschijnen allerlei organismen. Schaat-
senrijders en schrijvertjes maken gebruik van de opper-
vlaktespanning van het water om op die oppervlakte op
de kleine beestjes te jagen waar ze van leven.
Onder water is het een gekrioel van jewelste. Allerlei or-
ganismen van zichtbaar tot fracties van millimeters groot
(klein) krioelen door elkaar in het gunstigste geval. En dat
kan je bereiken door je vijver te enten. Dat doe je door
bevriende vijverbezitters te vragen een flesje van hun vij-
verwater aan je af te staan. Als je dat in jouw vijver leegt
komen er ontelbaar zichtbare en onzichtbare organismes
bij die zich gaan vermenigvuldigen en zodoende bijdragen
aan het biologisch evenwicht.

Daarvoor is het ook noodzakelijk dat je voldoende planten
en met name zuurstofplanten toevoegt. Ook hier is het
handig om bevriende vijverbezitter te vragen om stekjes. 
Veel soorten kan je gewoon in het water gooien en ze gaan
groeien. Anderen moet je planten in een vijver mandje en
afzinken.

Bij waterplanten kan je onderscheid maken in oeverplan-
ten zoals dotter, gele lis en kattenstaart en drijvende
planten zoals kikkerbeet, waterlelie en krabbenscheer en
onderwaterplanten (ook wel zuurstofplanten genoemd)
als gedoornd hoornblad, aarvederkruid en brede water-
pest. 
 
Geen plek voor een vijver?
Naast een vijver met of zonder moerasje kan ook een
kleine of grote waterloop een toevoeging in de tuin zijn.
Met een pomp wordt het water van het laagste punt naar
het hoogste punt gebracht en door de zwaartekracht loopt
het via de gemaakte goot weer terug naar beneden.
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DAT WAS HET DAN …

Begin 2013, net kersvers lid van Groei & Bloei, las ik in het
periodiek van Groei & Bloei Apeldoorn een oproep om mee
te helpen aan de KNA, (Kwartaal Nieuws Apeldoorn). Je
moest wat verstand hebben van tekstverwerken en
plaatjes kunnen plakken (!) in een tekstverwerker.
Nou dat kan ik wel en het leek me wel leuk om mijn
steentje bij te dragen aan de vereniging!
 
Was de enige die zich aanmeldde en werd meteen aan het
werk gezet. Het ging voorspoedig en voor ik het wist was
ik ook ineens webmaster, na het vertrek van Dick Vonhoff.
Ik kan wel leuk met bestanden stoeien op de computer,
maar taal is niet zo mijn ding. Dus mijn voorwaarde was
dat ik geen teksten ging schrijven. Dat heb ik echt nog heel
vaak moeten herhalen.
 
Aan de slag dus met het periodiek en de website. Het
technische deel over websites gaat mij soms ook boven de
pet, maar met hulp van anderen kwam ook dat toch voor
elkaar. Gelukkig sinds een paar jaar met Harrie van Langen,
die nu de webmaster is.

Vanzelfsprekend was het ook ‘handig’ om in het bestuur
plaats te nemen en mee te krijgen wat er zoal speelt en
aan te geven dat iets ook op de website en/of in het ‘blaad-
je’ zou moeten.
Dat blaadje, die KNA dus, kon wel een betere naam krijgen
vond ik en zo werd het na een tijdje de GROENSNIPPERS,
'snippers groen nieuws', was de gedachte erachter.
Het kwartaalblad werd een 4-maandelijks blad, vanwege
de kosten, maar ook vanwege het vele werk dat ik ieder
kwartaal weer op m’n bordje kreeg.
 
Ik werk (vrijwillig) ook al jaren voor de landelijke vereniging
WEEFNETWERK met ca. 1500 wevers/weefsters, (dit is ook
mijn hobby naast tuinieren) als webmaster, (mede) orga-
nisator van evenementen en de ledenadministratie.
De werkzaamheden voor beide verenigingen vielen steeds
samen. Dat is vaak stressen en dat ging me tegenstaan.

Theebrood
Bij een afscheid hoort een traktatie, geen kant en klaar
gebak dit keer, maar een recept om zelf aan de slag te gaan.
Het is Theebrood. Gemaakt van ingrediënten die ergens
op deze planeet groeien of aanwezig zijn en gelukkig ge-
woon in de winkels te koop..
Wat heb je nodig en wat is het eigenlijk allemaal?
 
Earl grey thee. Dit is zwarte thee van de theeplant Camel-
lia sinensis uit India of Sri Lanka, geparfumeerd met ber-
gamotolie, die gewonnen wordt uit de vruchtschil van
de bergamotplant Citrus bergamia.
Rozijnen/krenten. De krent is een gedroogde, pitloze druif
van een druivenras dat zeer kleine vruchten geeft, de Vitis
vinifera 'Korinthiaka'. De vergelijkbare sultaninerozijn
wordt gemaakt van Vitis vinifera 'Apyrena'.
Cranberry of lepeltjesheide. Vaccinium macrocarpon Ait.
uit Noord-Amerika, maar wonderlijk genoeg ook op Ter-
schelling aangespoeld in 1845, waar het zich snel uitbreid-
de.
Bloem. Van tarwe of andere graansoort en (het liefst)
gemalen door een windmolen uit de buurt.
Verder nog bakpoeder, basterdsuiker en abrikozenjam.
Waar dat allemaal vandaan komt kunt u vinden op wikipe-
dia en dan gaat er een wereld voor u open.
Dan nog een ei.. dat komt van ... maar dat weet iedereen,
de vraag is alleen wie was eerder: de kip of het ei….

Dan nu het recept… echter er is geen plaats meer. Ik moet
u weer verwijzen naar internet. Mijn favoriet kunt u vinden
met de zoekwoorden: src reizen en theebrood. Al heb ik
met krenten en cranberries er weer een eigen draai aan-
gegeven. Als het klaar is dan met een luxe abrikozenjam
besmeren, u weet wel, die in die lange hoge glazen potjes.
Smullen maar.

Begin dit jaar heb ik de knoop doorgehakt en aangegeven
dat ik eind van dit jaar ga stoppen bij Groei & Bloei. Dat is
natuurlijk niet leuk, want er moeten andere mensen ge-
vonden worden en helaas is dat nog steeds heel erg lastig.
Mijn taak zit er nu op. Dit was mijn laatste GROENSNIP-
PERS. Gelukkig is er nu een heuse commissie die er verder
mee gaat, zoals u heeft kunnen lezen.

Wel zal ik nog regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten. Een
daarvan is het helpen opzetten en begeleiden van nieuwe
tuinclubs, wat ik samen met Peter Kapel heb opgepakt.
Corona heeft hierop ook zijn stempel gezet, maar we gaan
stug door. Dus overweegt u zich aan te sluiten bij een
tuinclub of bij onze vijverclub, neem contact op.

Ik ga me nu vooral bezig houden met mijn nieuwe tuin (zie
foto op laatste pagina) en o.a. mijn hobby handweven.
Tot ziens bij een van de activiteiten van onze vereniging.

Lia Baltus (foto pag. 6 rode broek)
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Indien onbestelbaar retour: Arnhemseweg 52-10 7331 BM Apeldoorn

www.editoo.nl

Kopij GROENSNIPPERS voorjaar 2023
Kopij voor de volgende GROENSNIPPERS
graag uiterlijk 4 januari per e-mail verzenden aan:
web.apeldoorn.groei@gmail.com.
Met de omschrijving kopij GROENSNIPPERS 1-2023..

COLOFON
Adres- en e-mailwijzigingen en opzeggingen
lidmaatschap (voor 1 oktober):
Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer
of ledenadministratie@groei.nl.

Website: apeldoorn.groei.nl
E-mail: web.apeldoorn.groei@gmail.com  
 
Bankgegevens: NL 82 TRIO 0320 1603 51
t.n.v. Afd. Apeldoorn vd KMTP
 
GROENSNIPPERS Groei & Bloei Apeldoorn
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.
Eind januari, medio mei en begin van de herfst.

Redactie media 
E-mail: web.apeldoorn.groei@gmail.com
 
Redactie facebook:
Karin Nieman  E-mail: Karinnieman@me.com
of via messenger van Facebook.

De redactie houdt zich het recht voor aangeleverde
artikelen te wijzigen of in te korten

foto Lia Baltus

Bestuur en commissies
VOORZITTER: Mart Nederhof
06-54270820, martnederhof@planet.nl
 
SECRETARIS: Corrie Hennekes 
06-17885913, secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl
POSTADRES: Bakershoeve 11, 7326 DL Apeldoorn

PENNINGMEESTER: Willemien Eilander
penningmeester.genb.apeldoorn@gmail.com

WEBSITE 
Harrie van Langen, webmaster  055-3665837  
web.apeldoorn.groei@gmail.com

REDACTIE GROENSNIPPERS
Lia Baltus (2022)
Marijke Mol, Etty Koops, Karin Nieman (vanaf 2023)

REDACTIE Facebook
Karin Nieman via Messenger Facebook of
Karinnieman@me.com

COMMISSIE Bloemschikken:
Dicky Lammersen, 055-3011912
d.lammersen46@gmail.com
Pytsje Kuiken, 055-3559543

COMMISSIE Open Tuinen:
Marijke Mol, molmae@casema.nl
Corrie Hennekes, secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl

COMMISSIE Duurzaam:
Anneke Stolk, Mart Nederhof en Sylvia Voss

LEZINGEN: Mart Nederhof 




