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Van de voorzitter
 
Het jaar 2022 is net voorbij als u dit leest. Het was een
roerig jaar waarin veel grote problemen op ons afkwamen.
 
Als Groei & Bloei afdeling hadden we te dealen met de
corona epidemie. Aan het begin van het jaar organiseerden
we de lezingen nog digitaal vanuit het huis van Margriet,
mogelijk gemaakt door haar partner Theo, waarvoor
nogmaals hartelijk dank.
 
Toen we weer bij elkaar mochten komen gebeurde dat in
de zaal van het Kristal in Zuidbroek. Na de vakantie zijn we
overgegaan naar een zaal in de Hofstadkerk die ons tot nu
toe uitstekend bevalt. Veel van onze activiteiten kwamen
weer op gang en langzamerhand werd de situatie weer
normaal.
 
Nu in het nieuwe jaar zijn we weer vol goede moed begon-
nen, zij het met een nog kleiner bestuur dan we al hadden.
En dat is zorgelijk. Daarom staat hier onder een oproep
voor nieuwe bestuursleden.
 
Maar ook is er reden tot vreugde. Onze afdeling bestaat in
2023 140 jaar en dat is een respectabele leeftijd. Met een
feestelijke bijeenkomst in Berg en Bos op 14 januari is het
jubileumjaar inmiddels geopend. Dit was de eerste van een
reeks extra activiteiten die de commissie “Duurzaam” dit
jaar iedere maand organiseert. In de agenda ziet u wat er
zoal gaat gebeuren. We zijn er blij mee.

 
We willen alle vrijwilligers die vorig jaar actief geweest zijn
hartelijk danken voor hun inzet en hopen dat we ook in dit
nieuwe jaar weer op hen mogen rekenen.
 
Het bestuur van Groei & Bloei Apeldoorn wenst u een
gezond, groen en gezellig nieuw jaar.
 
Mart Nederhof.

!!!! Het bestuur is dringend op zoek naar
versterking!!!!
 
Doordat Lia Baltus haar taken neerlegde per 31 december
bestaat het bestuur nog maar uit 3 leden en dat is te
weinig. Het bestuur zou uit 5 leden moeten bestaan. Het
gevaar dat de zittende leden overbelast raken is niet
denkbeeldig en zou desastreus zijn. Daarnaast dreigt onze
mooie afdeling met een incompleet bestuur minder goed
te functioneren en in een neerwaartse spiraal terecht te
komen.
 
Daarom deze oproep: Ga bij uzelf te rade en neem contact
op met Mart Nederhof of een van de andere bestuursleden
als u meer informatie wilt over een bestuursfunctie. Er is
heel veel mogelijk en er zijn veel wegen om de functie naar
uw wensen in te vullen. 
 
Ik hoor graag van u. 
 
Mart Nederhof
06-54270820
martnederhof@planet.nl

Groensnippers gaat duurzaam digitaal!
 
De nieuwe redactie van Groensnippers wil duurzaam gaan
werken. Daarmee bedoelen wij minder papier gebruiken.
Wij willen daarom in 2024 zo veel mogelijk overgaan op
digitale verzending van ons verenigingsblad Groensnip-
pers. Echter blijven wij de mogelijkheid geven om een
papieren versie te ontvangen.
 
Wilt u eerst eens weten hoe zo’n digitale versie (pdf) er uit
ziet? Dat kan op onze website: apeldoorn.groei.nl,
Groensnippers > Papieren nieuwsbrief. Op de pagina die
dan opent kunt u de Groensnippers van oktober 2022 als
een pdf openen en lezen. U kunt de pdf op uw eigen
computer opslaan en, als u dat wilt, ook uitprinten.
 
In de volgende Groensnippers leest u hier meer over.
Dit hele jaar 2023 krijgt u van ons standaard nog een pa-
pieren versie toegestuurd.
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Lezingen voorjaar 2023

Lezing ‘Winterslaap op de kwekerij’ door Arjan Schepers
21 februari
 
Men denkt vaak dat een kweker van vaste planten ‘s
winters niets te doen heeft. Planten groeien niet en er
komen vast geen klanten met dit weer. Voor veel (tuin)-
mensen is de winter inderdaad een tijd van rust en even-
tueel plannen maken voor het komende tuinseizoen. Voor
een kweker is dat anders; de winter is misschien wel de
belangrijkste tijd van het jaar. In de winter worden veel
planten vermeerderd en worden zoveel mogelijk dingen
voorbereid zodat de werkzaamheden in het drukke voor-
jaar soepel en snel verlopen. In deze lezing zal ik laten zien
welke werkzaamheden er in de winter plaatsvinden op de
kwekerij en uitleggen hoe ik dat doe. Zo kunt u zien hoe
we zaden oogsten, schoonmaken en zaaien, hoe we
planten scheuren en wat we allemaal in de tuin doen om
extra werk in het voorjaar en de zomer te voorkomen. Ook
zal ik iets vertellen over de nieuwe plannen die we hebben
voor onze kwekerijtuin.
 
Na de pauze zal ik de nieuwe planten laten zien die we
komend jaar hopelijk kunnen verkopen. We zijn druk met
het vermeerderen van allerlei leuke nieuwe soorten en we
verwachten dat die in de loop van het jaar voldoende ge-
groeid zijn om ze te kunnen aanbieden. Ieder jaar veran-
dert het assortiment van de kwekerij. Er komen steeds
nieuwe soorten bij die we afgelopen jaren hebben uitge-
probeerd en waarvan we denken dat het een toevoeging
van ons assortiment is. Sommige van deze planten staan
al een aantal jaar in onze kwekerijtuin en zullen u misschien
bekend voorkomen, anderen zijn echt helemaal nieuw.
Deze nieuwigheden kunnen altijd op veel belangstelling
rekenen en ik stel ze graag aan u voor.  

Baptisia Mien (foto Arjen Schepers)Baptisia Mien (foto Arjan Schepers)

Activiteiten voorjaar 2023
 
In 2023 bestaat onze afdeling 140 jaar. We vinden het
belangrijk dat we als vereniging u de mogelijkheid geven
om elkaar vaker te ontmoeten, zodat we ook op sociaal
vlak meer voor elkaar kunnen betekenen. Daarom gaan wij
dit jaar elke maand een leuke activiteit aanbieden, bedacht
door de Commissie Duurzaam. Nadat die in de afgelopen
drie jaar een aantal informatieve artikelen over duurzaam-
heid in de tuin heeft geschreven en daar ook lezingen en
een fietstocht bij heeft georganiseerd, richt zij zich dit jaar
op het organiseren van extra activiteiten, waarbij ze de
duurzaamheid in het oog houdt.
Elders in dit nummer vindt u meer informatie over de ac-
tiviteiten vanaf eind januari. U kunt zich opgeven via het
inschrijfformulier op  website apeldoorn.groei.nl onder
het kopje Activiteiten.
 
Januari
14 jan: Gezellige middag in Berg&Bos voor leden vanwege
140 jaar Groei & Bloei Apeldoorn.
17 jan: Géén lezing!
31 jan: Start bloemschikcursussen voor beginners en ge-
vorderden.
 
Februari
11 febr: Workshop fruitbomen snoeien in moestuin Haven-
park door Mart Nederhof.
21 febr: Algemene ledenvergadering voorafgaand aan de
lezing.
21 febr: Lezing ‘Winterslaap op de kwekerij’ door Arjan
Schepers.
 
Maart
11 mrt: Workshop kruidenmelange maken bij Marry
Foelkel in Beekbergen.
13 mrt: Start workshop Tuinontwerp door Anneke Stolk
van Annaparte Tuinontwerp.
21 mrt: Lezing 'de Moestuin' door Wessel van Schagen.
 
April
1 april: Start moestuincursus door Mart Nederhof.
3 april: Paasworkshop bloemschikken door Naomi Kok-
Huisman.
18 april: Lezing ‘Het belang van een gezonde bodem’ door
Johan Schotanus van Ecostyle.
18 april: Stekjesmarkt, aansluitend op de lezing.
24 april: Start workshop Beplantingsplan door Anneke
Stolk van Annaparte Tuinontwerp.
 
Mei
16 mei: Lezing ‘Bosbeheer in het Kroondomein’ door
boswachter René Olthof.
20 mei: Wandeling door het Paleispark van Het Loo onder
leiding van Peter Kapel.
24 t/m 27 mei: Gardenista is geannuleerd.
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Lezing 'De moestuin' door Wessel van Schagen
21 maart

Deze lezing wordt verzorgd door Wessel van Schagen, een
ervaren volkstuinder, tevens docent moestuinieren. De
moestuin anno 2023 is niet meer de groentetuin van jaren
geleden. Je ziet steeds meer allerlei bloemen en fruitbo-
men en bessenstruiken op de moestuin. Je kunt dan zelf
een bloemenboeket samenstellen en mee naar huis
nemen. Je kunt je eigen appels, peren, pruimen en bessen
oogsten.
In deze lezing vertelt Wessel over alle typische moestuin-
problemen én de oplossingen. Bijvoorbeeld door vrucht-
wisseling, combinatieteelten, onkruidbestrijding en aan-
voer organische stof. Ook komen de belangrijkste groenten
en teelthandelingen aan de orde. Daarnaast zal er ook
voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van uw vragen
over de moestuin.

Lezing 'Het belang van een gezonde bodem' door Johan
Schotanus
18 april

Johan Schotanus van ECOstyle Professional neemt je mee
in een presentatie over het belang van een gezonde
bodem. Door middel van praktijkvoorbeelden als voorma-
lig hovenier laat Johan zien waar een goede bodem aan
moet voldoen. Ook gaat hij graag in gesprek met jou waar
je tegen aanloopt in de praktijk van de tuinaanleg en on-
derhoud met betrekking tot de bodem en plantengroei. En
tenslotte zal er gelegenheid zijn om de pH van grondmon-
sters uit uw tuin te laten testen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lezing wordt gevolgd door de STEKJESMARKT.
Ga alvast aan de slag in de tuin! Zoek leuke plantjes/
stekjes/zelf geoogste zaden. Ook andere zaken, zoals
tuingereedschap, zijn welkom.
Nu we het in de Hofstad doen, willen we het zo netjes
mogelijk houden. Dus geen vuilsniszakken met net uit de
tuin gegraven planten, maar de stekjes/planten graag in
een pot. En geef een vermelding van de naam erbij, dat is
fijn voor de nieuwe eigenaar!

Bodemleven (foto Johan Schotanus)

Algemene leden Vergadering (ALV)
 
Op dinsdag 21 februari a.s. houden we weer onze jaarlijk-
se Algemene Leden Vergadering (ALV), aanvang 19.30 uur.
Locatie De Hofstadkerk, Hofveld 200, 7331 KE Apeldoorn.
 
De ALV is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van
Groei & Bloei Apeldoorn. Na de vergadering start om
± 20.00 uur de lezing “Winterslaap op de kwekerij” door
Arjan Schepers, waar ook niet-leden van harte welkom zijn.
 
Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 21 februari
2023
               1. Opening/bericht van verhindering
               2. Vaststellen agenda
               3. Verantwoording over 2022
                          - Notulen jaarvergadering 16 februari 2022
                          - Sociaal jaarverslag
                          - Financiële verantwoording
                          - Verslag van de Kascommissie
                4. Aftreden/verkiezen algemeen bestuurslid
                    Lia Baltus treedt af als algemeen bestuurslid
                5. Begroting
                6. Rondvraag
                7. Sluiting   
    
Wilt u de stukken voor de ALV van tevoren inzien? Stuur
dan een mail naar secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl en u
krijgt ze per mail toegestuurd.
 
Heeft u vragen op opmerkingen? Stuur deze uiterlijk vóór
dinsdag 21 februari 12.00 uur op naar
secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl
 

Een tuin voor het nieuwe klimaat.
 
Dat was de titel van de interessante lezing door Margareth
Hop op 15 november 2022.
Er werden allerlei tips gegeven voor de inrichting van een
tuin die bestand is tegen het nieuwe klimaat, dat geken-
merkt wordt door perioden van lange droogte, maar ook
door stortbuien.  Ze gaf ook voorbeelden van bomen,
planten en struiken die geschikt zijn voor deze omstandig-
heden.
Wilt u dit alles nog eens rustig nalezen, kijk dan op onze
website apeldoorn.groei.nl onder terugblikken> lezingen.

Vooraankondiging excursies
 
Dagexcursie afdeling Apeldoorn op donderdag 1 juni naar
stad Utrecht en omgeving.
Driedaagse reis in samenwerking met afdeling Deventer
van 21 tot 23 juni naar Nederlands en Belgisch Limburg.
Meer informatie op onze eigen website en op die van af-
deling Deventer onder het kopje Excursies
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Moestuincursus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan vol goede moed ook in 2023 weer een moestuin-
cursus organiseren. Het plan is als volgt: de cursus van 10
lessen zal weer gehouden worden op het terrein van de
Eerste Apeldoornse Volkstuinvereniging (EAV) aan de
Landdrostlaan en wordt georganiseerd door Groei & Bloei
Apeldoorn i.s.m. de EAV en de Volkstuin Vereniging Apel-
doorn Zuid (VTV-AZ).
 
De eerste les zal zijn op zaterdag 1 april, de volgende op
15 april en daarna iedere 1e zaterdag van de maand tot en
met december.
Een cursusdag bestaat uit 1 uur theorie in het clubhuis van
de EAV en daarna 1 uur praktijk op je eigen stukje grond
van ong. 10 m2 dat beschikbaar wordt gesteld. Behandeld
wordt o.a. bemesting, grondbewerking, wisselteelt, zaaien
en poten, oogsten, bewaren, maar ook alternatieve
teeltmethodes, composteren enz. 
We gaan ongeveer 20 verschillende soorten groente
kweken in kleine hoeveelheden.
 
De kosten zijn €70,00 voor Groei & Bloei leden en voor
leden van de EAV en de VTV-AZ of diegenen die daar op de
wachtlijst staan. Overige deelnemers betalen €90,00.
Daarvoor krijgt men 10 cursusochtenden met theorie en
praktijk, inclusief koffie/thee plus al het zaai- en plantgoed,
mest en beschermingsmaterialen voor de te kweken
groenten. Opgeven kan via de website: apeldoorn.groei.nl
onder het kopje Activiteiten. Maximum 20 deelnemers.
 

foto Mart Nederhof

Voorbeelden van schikkingen (foto's docenten bloemschikken)

Cursussen Eigentijds Bloemschikken
 
Er worden cursussen op drie niveau’s gegeven. Een cursus
bestaat uit 6 lessen van 2 uur om de 14 dagen.
 
Aan de hand van het op dat moment beschikbare materi-
aal wordt per les een onderwerp uitgewerkt. In de verschil-
lende onderwerpen komen eigenlijk alle technieken aan
de orde. Vanzelfsprekend vormen bloemen over het alge-
meen de hoofdmoot maar ook wordt veel aandacht be-

steed aan het verwerken van andere natuurlijke materia-
len (denk aan de mooie takken van fruitbomen, schors van
bijvoorbeeld plataan en bladmateriaal).
 
De avondlessen van Naomi Kok-Huisman van Team Gork-
ink Natuurlijk beginnen om 19.30 uur en die van Simone
Benneker om 20.00 uur.
 
Locatie: Wijkcentrum “De Stolp” Violierenplein 101, 7329
DR Apeldoorn (Eglantier). 
Cursusgeld: Leden € 54,00 en niet-leden € 66,00; dit is voor
6 lessen, exclusief materiaal.
Cursisten dienen zelf voor materialen (bloemen en onder-
gronden) te zorgen.
 
Informatie en opgave: Dicky Lammersen tel. 055-3011912.
Of via de website: apeldoorn.groei.nl onder het kopje Ac-
tiviteiten.
 

Cursusdata:
 
BEGINNERS/VERVOLG BEGINNERS op dinsdag om 20.00
uur door Simone Benneker.
31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart en 11 april
 
VERVOLG BEGINNERS/GEVORDERDEN op donderdag om
20.00 uur door Simone Benneker.
2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart en 13 april
 
GEVORDERDEN/VERGEVORDERDEN op donderdag om
19.30 uur door Naomi Kok-Huisman
9 en 23 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april
 
Feestdagen in deze periode:
Pasen 9 en 10 april en Koningsdag 27 april
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Workshop 'Fruitbomen snoeien'
op zaterdag 11 februari.
 
In de moestuin van het Havenpark wordt een workshop
'Fruitbomen snoeien' gegeven door Mart Nederhof. Hij
vertelt en laat zien hoe je fruitbomen zodanig kunt snoei-
en dat ze in de omgeving passen en een optimale opbrengst
geven. En daarna gaat u natuurlijk zelf aan de slag!
Neem uw eigen snoeischaar en warme kleding mee. U
krijgt in ‘ut Huussie’ koffie en thee.

Zaterdag 11 februari, 10.00 – 12.00 uur aan de Korte Mo-
lenstraat 4 in Apeldoorn. Maximaal 15 deelnemers.
Kosten € 10,- voor leden en € 15,- voor niet-leden.
Opgeven kan via de website: apeldoorn.groei.nl onder het
kopje Activiteiten.
 

foto Martin Visser

Workshop 'Kruidenmelange maken'
op zaterdag 11 maart.
 
Bij Marry Foelkel in Beekbergen kunt u aan de slag met het
maken van een kruidenmelange die zoveel smaak heeft
dat zoutarm eten er een oppepper van krijgt! Na een uit-
voerige uitleg over de kruiden en de gezondheidsonder-
steunende aspecten ervan gaat u uw eigen kruidenmelan-
ge maken van 12 verschillende kruiden die met een beet-
je zout erbij bijv. als kruidenzout gebruikt kan worden.
Tijdens de workshop worden uw zintuigen geprikkeld
mede door de lekkere hapjes waar ook kruiden in verwerkt
zijn. Een workshop bij Marry is een totale belevenis! Het
zou zo maar kunnen dat de liefde voor kruiden u dankzij
Marry's kennis en enthousiasme niet meer loslaat! De
kruidenmelange krijgt u samen met een brok ruwe Hima-
layazout (ongeveer 100 gram), mee naar huis!
 
Zaterdag 11 maart 10.00-12.00 uur bij Marry’s, Engeland
25 Beekbergen.
Kosten € 25,- voor leden en € 35,- voor niet-leden.
Inschrijven via de website: apeldoorn.groei.nl onder het
kopje Activiteiten.

Paasworkshop bloemschikken
op maandag 3 april.
 
Onder leiding van Naomi Kok-Huisman kunt u een paas-
schikking maken. Zij geeft ook bloemschiklessen o.a. aan
onze gevorderde/vergevorderde cursisten.
Bij het samenstellen van het stuk houdt zij zoveel mogelijk
rekening met het milieu en duurzaamheid. Hoe leuk is het
om met Pasen een mooi zelfgemaakt bloemstuk op tafel
te hebben staan!
 
Maandag 3 April 20.00-22.00 uur in de Hofstadkerk, Hof-
veld 52 Apeldoorn.
Kosten €25,- voor leden en € 35,- voor niet leden; dit is
exclusief de materialen.
Maximum 30 deelnemers.
Inschrijven via de website: apeldoorn.groei.nl onder het
kopje Activiteiten. Na opgave krijgt u een email over de
materialen die u zelf moet meenemen.
 

Wandeling door het Paleispark van Het Loo
op zaterdag 20 mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onder leiding van Peter Kapel kunt u een wandeling maken
door het park van Paleis Het Loo. Peter is IVN gids en weet
veel te vertellen over wat er zoal te zien is in het bos in het
algemeen en in dit bos in het bijzonder. U gaat maximaal
4 km wandelen, net wat er allemaal te zien is op dat mo-
ment.
 
Zaterdag 20 mei van 13.30 uur tot ca 15.30 uur. Verzame-
len op de parkeerplaats van het Park (dus niet die van het
Paleis).
Kosten (incl. toegang paleispark) € 5,- voor leden en € 7,-
voor niet-leden.
Maximaal aantal deelnemers 15.
Inschrijven via de website: apeldoorn.groei.nl onder het
kopje Activiteiten.

foto Anneke Stolk
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Workshop Tuinontwerp
1e avond op maandag 13 maart.
 
Vindt u het moeilijk om een basisplan voor uw tuin (of een
gedeelte hiervan) te maken? En wilt u daarvoor uw kennis
over ontwerpen vergroten? En wilt u dan die kennis ge-
bruiken om voor uw eigen tuin een (deel) ontwerp te gaan
maken? Dan is de workshop tuinontwerp misschien wat
voor u!
Op de 1e avond wordt er theorie behandeld en laat ik aan
de hand van een concreet voorbeeld alle stappen zien die
je kunt doorlopen om tot een ontwerp te komen. Daarna
gaat u met een huiswerkopdracht zelf aan de slag voor uw
eigen tuin. U maakt een (deel)ontwerp voor uw eigen tuin.
Op de 2e avond bespreken we dit met elkaar in groepjes
van maximaal 5 personen en geef ik waar nodig adviezen/-
tips.
 
Maandag 13 maart van20.00-22.00 uur. Door Anneke Stolk
van Annaparte tuinontwerp, locatie Apeldoorn en/of Hoog
Soeren.
Kosten € 40,- voor leden en € 50,- voor niet-leden. 
Opgeven kan via de website: apeldoorn.groei.nl  onder het
kopje Activiteiten.

Workshop Beplantingsplan
1e avond op maandag 24 april. 
 
Heeft u misschien geen idee hoe u een border in de tuin
naar uw zin mooi kunt opbouwen? En wilt u meer infor-
matie over planten, bomen, standplaats, toepassing van
planten in de tuin, kleur etc.? En wilt u die verkregen
kennis dan ook gebruiken om voor uw eigen tuin een (deel)
beplantingsplan te gaan maken? Dan is de workshop be-
plantingsplan misschien wat voor u!
Op de 1e avond behandel ik theorie en laat ik aan de hand
van een concreet voorbeeld alle stappen zien die ik door-
loop om tot een beplantingsplan te komen. Daarna gaat u
met een huiswerkopdracht zelf aan de slag voor uw eigen
tuin. U maakt een (deel)beplantingsplan voor uw eigen
tuin.
Op de 2e avond bespreken we dit met elkaar in groepjes
van maximaal 5 personen en geef ik waar nodig adviezen/-
tips.
 
Maandag 24 April van 20.00 - 22.00 uur. Door Anneke Stolk
van Annaparte tuinontwerp, locatie Apeldoorn en/of Hoog
Soeren.
Kosten € 40,- voor leden en € 50,- voor niet-leden.
Opgeven kan via de website: apeldoorn.groei.nl onder het
kopje Activiteiten.

Apeldoornse kampioenen ONKB!
 
Zaterdag 12 november jl. was het zover, de Oost Neder-
landse Kampioenschappen Bloemschikken in Eefde. Het
was een wedstrijd voor 22 bloemschikkers afkomstig uit 3
rayons van Groei & Bloei. Van onze afdeling deden in de
categorie GOUD (vaker meegedaan aan wedstrijden) mee:
Dicky Lammersen, Pytsje Kuiken, Rina Menkveld en Bertha
van Veelen. Zij maakten ieder een stuk met als thema
STAPELEN, en moesten bovendien een verrassingsop-
dracht maken.  In de categorie BRONS (nog niet eerder
meegedaan aan wedstrijden) deed mee: Derrien Begiene-
man. Het thema voor haar stuk was RIJGEN.

Om 13.45 uur waren Ans Veldkamp en ik op de locatie en
we waren gelijk verrast door de, natuurlijk met bloemen
versierde, ingang. Binnen werden we hartelijk ontvangen
door een van de vrijwilligers. Toen we de zaal inkwamen
waar al de bloemstukken stonden, wisten we niet waar we
kijken moesten! Wat een schitterende stukken waren er
gemaakt! Na een uur bewonderen en foto’s maken kregen
we aan de hand van foto’s van alle stukken een “commen-
taar”-rondje door Frits Hoogers, een heel bekende
bloemstylist! Hij liet op een zeer leuke manier zien hoe
stukken verrassend, creatief en met kennis van zaken
waren gemaakt. Maar hij gaf ook commentaar en/of tips,
om bijvoorbeeld juist met meer of minder materiaal te
werken of met andere kleuren. Hij gaf ons echt inzicht in
de juiste technieken en materialen! Ik kreeg gelijk zin me
weer op te geven voor een cursus! Als u de prachtige foto’s
ziet op de voorpagina en op onze website apeldoorn.groei.
nl kunt u het zich vast wel voorstellen! 

En toen de prijsuitreiking….  In de categorie GOUD was de
3e prijs voor Pytsje en in de categorie BRONS was de 1e
prijs voor Derrien Begieneman, zeer verdiend! Hun win-
nende themastukken staan op de voorpagina. Al met al
was het een middag waar Ans en ik van genoten hebben!
De organisatie verdient een compliment, het was allemaal
perfect geregeld! 
Corrie Hennekes

1e van links Pytsje Kuiken, 2e van links Derrien Begiene-
man (foto organisatie ONKB)
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Tuin en vakantie gaan eigenlijk niet samen. Vooral, in ons
geval, met de camper in de zomermaanden op reis, is een
uitdaging voor het wel en wee in de tuin. En dan heb ik het
over een siertuin, geen moestuin.
 
In de zomer van 2021 was onze tuin net aangelegd. Het
regende die zomer regelmatig en de vele sproeiers deden
hun werk in droge periodes. Dit verliep geheel automatisch
met een klok op de kraan en een verdeeldoos voor de
slangen in de tuin. Zie foto linksboven. Maar toch was dit
nog niet ideaal. De slangen lagen door de tuin en over de
paden. Ook leden de jonge plantjes te veel van de sproei-
ers. Een ander systeem moest er komen.
 
Dan ga je zoeken en verhalen over dit probleem lezen op
internet. We hadden ervaring met een zweetslangsysteem
in onze vorige voortuin. Een zweetslang is een poreuze
slang en deze leg je tussen de planten. Dat heeft een paar
jaar goed gewerkt maar daarna verstopte de slang door
het zand wat erin kwam. Dit systeem werd het dus niet.
Het alternatief was een druppelslang door de hele tuin.
Een druppelslang is een lange flexibele polyethyleen (PE)
buis met om de 30 cm een klein gaatje, of te wel een in-
wendige, drukregulerende cilindrische druppelaar. Dit
houdt in dat deze slang over de hele lengte, uit alle gaatjes,
dezelfde hoeveelheid water afgeeft. De diameter van deze
slang is 16 mm. Google maar eens op ‘Metzerplas IDIT pe
druppelslang’.

 
Maar dan heb je vragen. Zoals: welke toevoerslang, hoe-
veel meter heb ik nodig, hoe moet de slang gelegd worden,
hoe kan ik het aansluiten, waar kan ik het kopen, enz. Ik
kom terecht bij Wildkamp in Apeldoorn, een winkel met
100.000 technische artikelen. Eens even bij hen informe-
ren naar de mogelijkheden. Na een gezellig en informatief
gesprek ging ik naar huis met huiswerk. Een plattegrond
van de tuin met de maten en waar de bestrating ligt, moest
er komen.
De specialisten van Wildkamp maken dan een leg-plan van
de slangen en een complete lijst van onderdelen die nodig
zijn. Zogezegd, zo gedaan en met het plan en een doos vol
onderdelen en een paar rollen slang ga ik aan de slag.
 
Omdat we een constante watertoevoer willen hebben en
niet, dat gedurende onze vakanties de regenton leeg komt
te staan, kiezen we voor de kraan als tappunt. De tuin
wordt verdeeld in 3 zones: voor, zij en achter. Vanaf de
kraan wordt het water naar een verdeelunit met drie
kleppen geleid door een PE-slang van 22 mm. Vanaf deze
slang komen de aftakpunten naar de druppelslangen. Zie
foto rechtsboven. Het is nog een hele klus om 100 meter
slang netjes in de tuin te leggen. Het kan gewoon boven
op het zand. Dit is wel een karweitje om in het voorjaar te
doen. Dan kun je overal nog goed bij zonder de planten te
vernielen.
 
Voor iedere zone is er dus een aparte klep die de toevoer
tot de druppelslang regelt. Iedere klep wordt aangestuurd
door een schakelmodule van het KlikAanKlikUit (KaKu)
systeem en deze zijn via Wifi te benaderen. Zie foto
linksonder, het rechter gedeelte. Omdat de kleppen op 24
volt werken zijn 3 transformatoren nodig. Die zie je in het
linker gedeelte van deze foto. Het KaKu systeem had ik al
in huis voor het schakelen van de lampen. Via dit systeem
kunnen de kleppen nu opengezet worden zodat het water
via de druppelslang in de grond terecht komt. Het geheel
is in een waterdichte kast ingebouwd en hangt aan de
muur. Zie foto rechtsonder.    
 
Het is nu zo ingeregeld dat iedere maandagavond de
voortuin, iedere woensdagavond de zijtuin en iedere vrij-
dagavond de achtertuin een uur water krijgt in de maanden
mei t/m augustus tijdens onze vakanties. Geheel automa-
tisch. De waterkraan zet ik 1 hele slag open.
 
We hebben nu twee vakantieperiodes dit systeem aange-
zet en de tuin heeft in het afgelopen jaar de droge periodes
prima overleefd.
 
Ben Koops
 

foto's Ben Koops

                   Automatisch bewateren van de tuin met een druppelslangsysteem
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De wintertuin
 
Ik type dit verhaaltje met ijskoude handen, want het is koud
buiten en in een oud huis zoals het mijne duurt het wel
even voordat het binnen aangenaam is. Ik zou de verwar-
ming hoger kunnen zetten, maar die zet ik in deze energie-
crisistijd niet hoger dan 18 graden (overdag). 
Buiten is het onder het vriespunt op deze donkere dagen
voor kerst. Als jullie dit ontvangen zijn de dagen alweer
aan het lengen. Dan ontdek ik waarschijnlijk ook al de
eerste knoppen van de Helleborus. Ik kan niet wachten! 
Toch levert deze kou ook mooie plaatjes op. Ik laat niet
voor niets alles staan tot eind februari. Het geeft een mooi
winters silhouet, zegt men. Het grootste deel van de winter
vind ik de tuin er toch wat armoedig bij staan, maar als er
dan sneeuw of rijp op ligt is het een plaatje.

Elke winter maak ik foto’s van de kogeldistel. Ik laat het
ook staan om de vogels een plezier te doen met de zaadjes,
maar er is werkelijk nog nooit een vogel op af gekomen.
Overal heb ik vetbolletjes hangen, een vetblok aan de
kastanjeboom en ik strooi zaadjes en broodkruimels. Ze
hebben de distel gewoon niet nodig. Het meest enthousi-
ast word ik van een roodborstje, maar meer dan een glimp
heb ik nog niet kunnen zien.
 
Wel schattige veldmuisjes gezien die van het kippenvoer
komen snoepen. Er zit ook een hele kolonie in het atelier,
maar daar wil ik het nu niet over hebben.
Zelfs de uitgebloeide herfstasters zien er met wat rijp mooi
uit en natuurlijk het siergras. Ik merk dat tuinen met veel
gras mij erg aanspreken, dus misschien koop ik er nog wel
wat bij. Zomer en winter mooi!
 
Mijn kat heeft al ontdekt dat het ijs stevig genoeg is om op
te lopen. Hij kijkt nieuwsgierig naar de vissen vlak onder
het ijs. Soms liggen de vissen doodstil onder de oppervlak-
te. Ik heb er wel eens voorzichtig op getikt omdat ik bang
was dat ze bevroren waren, maar er zat gelukkig nog be-
weging in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik heb de tuin ook een dekentje gegeven met compost van
mijn composthoop. De wormen hebben dan ook een extra
isolatie laagje, want ik ben zuinig op mijn wormen. Ze
houden nu een soort winterslaap, maar ik zie ze graag na
de winter weer in de tuin en in de composthoop rondkrui-
pen.
Het fijne van de winter is dat je zo kan verlangen naar het
voorjaar, het eerste moment dat ik weer buiten in het
lentezonnetje kan zitten. Heerlijk om weer de opkomende
bloembollen te zien. Het eerste wat opkomt zijn de
sneeuwklokjes en daarna de krokussen. Over de Helle-
borus heb ik het al gehad.
Maar goed, zover is het nog niet. Hopelijk kan ik eerst nog
genieten van de sneeuw, de hoedjes van sneeuw op de
kogeldistels en natuurlijk het roodborstje.
 
Anita ten Wolde-Huernink 
Www.anitastuin.wordpress.com

foto Anita ten Wolde

Open Tuinenweekend juni 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar organiseert de afdeling Apeldoorn weer een
Open Tuinenweekend en wel op zaterdag 17 en zondag 18
juni. Op de website apeldoorn.groei.nl onder het kopje
Terugblikken>Open tuinen weekenden kunt u lezen hoe
leuk dat vorig jaar was. 
 
Naast onze vertrouwde, vaste adressen zouden we heel
graag wat nieuwe tuinen aan onze lijst willen toevoegen.
We denken aan tuinen met een bijzonder thema, zoals een
patio-tuin, een eetbare planten-tuin of een tuin met
duurzame elementen (regenwaterafkoppeling, groen dak,
droogtebestendige planten). Daarnaast hebben we tot nu
toe nauwelijks tuinen in de wijken Osseveld, Zuidbroek,
Woudhuis of de Maten. De afmeting van een tuin is niet
zo belangrijk. Het gaat meer om het delen van het enthou-
siasme waarmee u met uw tuin bezig bent.
 
Dus heeft u een tuin met een speciaal thema, of woont u
in een van de bovengenoemde wijken: wij horen graag van
u! 
Marijke Mol (molmae@casema.nl) en Corrie Hennekes
(secr-genb-apeldoorn@ziggo.nl).

Welkom in de tuin! (foto Marijke Mol)foto Marijke Mol
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foto Marijke Mol

Moestuin Havenpark
 
Een gewaardeerde vrijwilliger, Joke, opperde ‘n paar jaar
geleden het idee om een minibieb te plaatsen in de
moestuin zodat omwonenden boeken konden lenen,
eventueel houden of konden brengen.
 
Een mooi idee waar we over gingen denken. Helaas ontviel
Joke ons door een ernstige ziekte.
 
Om haar te herdenken hebben we het project doorgezet.
We hebben contact opgenomen met Aventus en in het
bijzonder de leraren “houtbewerken” met de vraag of zij
ons konden helpen. Zij waren meteen enthousiast. Maar
er was nog geen ontwerp dus schakelden zij de lerares “-
ontwerpen” in, die ook spontaan aanbood met haar klas
te helpen.
 
Zo kwamen de studenten van beide klassen op een
woensdagmorgen naar de moestuin om van ons te horen
wat onze vragen waren en de locatie te bekijken.
De studenten “ontwerpen” gingen in groepjes van 2 of 3
aan het werk en kwamen na 3 weken hun voorlopige
ideeën presenteren, soms op papier soms als maquette en
anderen digitaal.
Wij maakten onze opmerkingen en weer 3 weken later was
er een bijeenkomst waar iedereen zijn definitieve ontwerp
liet zien (pitchen).
We hadden een jury samengesteld waar o.a. de partner
van Joke in zat en uiteindelijk één ontwerp uitgekozen. Die
gaat nu gemaakt worden door de studenten “houtbewer-
ken” onder toeziend oog van de ontwerpers. En er komt
op te staan: “Joke’s minibieb”.
 
Mart Nederhof

Ontwerp voor Joke's minibieb (foto Mart Nederhof)

Redactiewisseling Groensnippers
 
De nieuwe redactie van Groensnippers wilde het vorige
redactielid even in het zonnetje zetten voor haar jarenlan-
ge inzet. Lia Baltus heeft (met ondersteuning van Mart
Nederhof en Harrie van Langen) de klus 10 jaar lang veelal
in haar eentje geklaard.

Een hele prestatie zo vindt de nieuwe redactie die nu zelfs
uit 3 leden bestaat. Namelijk Marijke Mol, Etty Koops en
Karin Nieman. Zij worden ook weer gesteund door Harrie
en Mart.
 
Daarom hadden we Lia uitgenodigd op moestuin Haven-
park voor een High Tea die verzorgd werd door restaurant
Heerlijk Lokaal. Het was een gezellig samenzijn waarin
teruggeblikt werd op de afgelopen jaren. Erg onderhou-
dend kan ik wel zeggen. Wat een actieve vrouw!
 
Lia, via deze weg willen we je nogmaals bedanken voor je
inzet en je alle geluk in de toekomst wensen met al je an-
dere hobby’s.

Karin Nieman.

Kerstworkshop bloemschikken
 
Op 20 december 2022 werd de kerstworkshop bloemschik-
ken gegeven door Pytsje Kuiken en Dicky Lammersen. De
opkomst was groot en de organisatie perfect. Na de uitleg
was er voor iedereen een mooie schaal, alle benodigdhe-
den en zo nodig hulp. Ook zonder bloemschikervaring was
het goed te doen om dit mooie stukje te maken. Al met al
een heel gezellige avond!

foto Lia Baltus
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Indien onbestelbaar retour: Arnhemseweg 52-10 7331 BM Apeldoorn

www.editoo.nl

Advertentietarieven GROENSNIPPERS
Formaat                                        per keer              per jaar
(3x)            
1/8 A4
ca. 8x6 cm   staand                        € 27,50                €   75,00 
           
1/4 A4 
ca. 8 x 12 cm 
staand of liggend                           € 45,00                € 125,00 
           
1/2 A4
ca. 16 x 12 cm
liggend                                            € 84,00                € 250,00 
          
info: web.apeldoorn.groei@gmail.com

BESTUUR
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
06-21811167; penningmeester.genb.apeldoorn@gmail.
com
Algemeen bestuurslid: Vacature

COMMISSIES
Communicatie
Groensnippers, Nieuwsflits en Website:
Marijke Mol, Etty Koops, Karin Nieman: Groensnippers
Harrie van Langen: Webmaster en Nieuwsflits
Mart Nederhof
E-mail: web.apeldoorn.groei@gmail.com
Facebook:
Karin Nieman, Mart Nederhof: redactie
Contact: via Facebook Messenger

Bloemschikken
Dicky Lammersen
055-3011912; d.lammersen46@gmail.com
Pytsje Kuiken 055-3559543

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

Duurzaam
Anneke Stolk, Mart Nederhof; info@annaparte.nl

Lezingen
Anneke Stolk info@annaparte.nl

Kopij voor de volgende GROENSNIPPERS graag uiterlijk 22
april verzenden aan: web.apeldoorn.groei@gmail.com.
Met de omschrijving kopij Groensnippers 2-2023.

Afdelingsinformatie
Afdeling Apeldoorn van Groei & Bloei is een actieve, lokale vereniging van tuinliefhebbers.
Via de volgende kanalen kunt u volgen wat er zo al te doen is:
• Groensnippers is het gedrukte informatieblad en verschijnt in januari, mei en september. Het wordt aan elk lid van
de afdeling op het huisadres toegezonden.
• Nieuwsflits wordt regelmatig per mail verstuurd om actuele zaken onder de aandacht te brengen. Om de
Nieuwsflits te ontvangen moet u zich aanmelden. Dat kan via de link rechts onderaan de homepagina van de web-
site apeldoorn.groei.nl.
• Website: apeldoorn.groei.nl
• Facebook: facebook.com/GroeiBloeiApeldoorn
• Algemeen emailadres: info@apeldoorn.groei.nl

Adres- en e-mailwijzigingen en opzeggingen lidmaatschap Groei & Bloei (voor 1 oktober):
Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of ledenadministratie@groei.nl.
Bankgegevens: NL 82 TRIO 0320 1603 51 t.n.v. Afd. Apeldoorn vd KMTP




