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Van de voorzitter

Met heel veelplezier heb  ik in de afgelopen maanden voorzitter a.i. 
mogen zijn van het bestuur van Groei&Bloei Epe-Heerde e.o. 
Dankzij een hard werkend bestuur en commissieleden met passie 
voor alles wat met de tuin te maken heeft, is het een heel bijzondere 
tijd geweest.
We hebben een prachtig  jubileumjaar achter de rug. Het 50 jarig bestaan 
van onze afdeling hebben we met bijzondere bijeenkomsten, dagtochten 
en de tweedaagse reis naar België gevierd. Met als hoogtepunt de 
schitterende feestavond op de oprichtingsdag, 12 november. 
Ook een jaar waarin we leden van de afdeling Wezep-Oldebroek 
mochten verwelkomen. Leuk dat we nieuwe enthousiaste leden hebben 
leren kennen, die zich ook meteen aansloten bij onze activiteiten. 
Jammer dat het vinden van bestuursleden daar mede de oorzaak was 
van het opheffen van die afdeling. Een zorg die voor ons ook helaas reëel 
is. En dat terwijl het samen organiseren een hele leuke band geeft. Het 
‘bestuur’ klinkt deftig, maar er wordt heel veel gelachen op leuke 
vergaderingen bij elkaar thuis, waar we met elkaar de schouders eronder 
zetten. Mocht u het bestuur willen komen versterken (vele handen maken 
het werk licht) of op de achtergrond willen helpen met het organiseren 
van activiteiten: kom naar ons toe, u bent meer dan welkom. Leuk!!!! 
De landelijke vereniging Groei & Bloei is behoorlijk in beweging. Het 
hoofdbestuur is plannen aan het maken voor de toekomst. Over de 
laatste ontwikkelingen zullen wij u informeren tijdens onze afdelings
Algemene Leden vergadering op donderdag 11 februari 2016. 
Voor komend jaar staan er weer mooie avonden, dagreizen en een reis 
naar Engeland op het programma. Onze lezingen zullen volgend jaar 
gehouden worden in Huize Welgelegen in Heerde. Dit is het grote 
gebouw tegenover de Spikke. Dus parkeren blijft hetzelfde. “Waarom nu 
weer veranderen”, hoor ik u zeggen. Dat leggen we u graag uit 
tijdens onze ALV.
Heel veel plezier wensen wij u met het maken van ‘groene’ plannen, 
zaaien, winterklaar maken, voorjaarsklussen, winterboeketten maken, 
kortom geniet van wat de natuur ons geeft.
Tot slot wens ik u een goed, gezond en gelukkig tuinjaar toe en hoop 
velen van u te ontmoeten bij één van onze activiteiten.
Ireen Bunnik, voorzitter a.i.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij onze LEDENAVONDEN 
voortaan OP DONDERDAG houden in de grote zaal van Welgelegen 
aan de Stationsstraat 2 in HEERDE. Parkeren kan op nog steeds op 
Het Groene Hart, naast Welgelegen. Het is een zaal die zo kan worden 
ingericht dat iedereen het scherm goed kan zien. Wij hopen hiermee 
aan de wensen van een groot aantal leden te voldoen. 



Donderdag 14 januari om 20.00 uur
Lezing door Frank Spaan
Lokatie: Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde
 

De tuincoach en uw tuin.
Tuincoaching is een nieuw begrip in de tuinwereld. Frank Spaan ziet het als 
de manier om het beste uit een tuin te halen. 
Voor lezers van ons blad Groei & Bloei is hij geen onbekende: die kennen 
hem al van zijn kritische blik in de rubriek ‘Wie durft?’.
In deze lezing gaat Frank langs vele voorbeelden van tuinen waar iets aan 
ontbrak. De tuincoach komt, ziet en adviseert om zo de tuin weer tot een 
lust te maken en geen last. 
Het is een visuele presentatie maar verwacht geen avond van passief 
luisteren en kijken. Het wordt een actieve avond waarin veel ruimte is om 
vragen te stellen en ideeën uit te wisselen en een eigen mening te geven.
En ook door zijn zeer uitgebreide planten- en materialenkennis is er voor 
iedereen wat nieuws te horen of te zien. Tevens wordt aandacht besteed 
aan veel voorkomende en actuele plantenziektes. 
Je gaat geïnspireerd en gemotiveerd naar huis, om meteen aan de slag 
te kunnen gaan in je eigen tuin.



Donderdag 11 februari om 20.00 uur
Lezing door Marcel de Wagt 
Lokatie: Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde

‘De schoonheid van tuinplanten vóór en na de bloei ‘ 
Daarover gaat het op deze avond. Want ruim 8 maanden staan vaste 
planten boven de grond. Maar meestal bloeien ze maar één tot twee 
maanden. 
We zijn geneigd om vooral naar de bloemen te kijken. Maar door een 
zorgvuldige selectie van tuinplanten valt er zo veel meer te beleven, 
zowel voor als na de bloei.
In zijn presentatie laat Marcel de Wagt van ‘De kwekerij van opvallende 
vaste planten’ zien wat er dan zoal voor als na de bloei valt te genieten 
van planten of combinaties van planten.
Hij neemt ook niet bloeiende planten mee om één en ander te laten zien.



Een nieuw en spannend tuinseizoen komt eraan. 

LAAT U INSPIREREN
 DOOR DE NIEUWE CATALOGUS 

met keuze uit tweeduizend soorten vaste planten die 
  volledig zelf vermeerderd en 100% biologisch opgekweekt zijn. 
Die combinatie zorgt niet alleen voor een uitzonderlijke kwaliteit, 

maar ook voor een uniek onafhankelijk sortiment! 
Cursussen en rondleidingen vindt u op de website.

Hessenweg 41, 6718 TC Ede, Tel. 0318-617334
www.hessenhof.nl   hessenhof@planet.nl

Kwekerij  “De Hessenhof”
Waar planten nog de tijd hebben om op te groeien.

 
 

Hier 
kan uw advertentie staan

meer informatie?

info@epeheerde.groei.nl

 



Donderdag 3 maart om 20.00 uur
Lezing Esther Kuiler 
Locatie: Welgelegen, Stationsstraat 2 in Heerde

De Ommuurde Moestuin 
Esther Kuiler komt vertellen over haar Ommuurde Tuin die ligt in de 
Historische Moestuin van koning Willem III op Landgoed Oranje Nassau’s 
Oord in het Renkums beekdal. De geschiedenis van de afgelopen eeuw is 
af te lezen aan scheuren en reparaties. 
Sinds 1999 is de tuin een productief biologisch tuinbouwbedrijf met een 
passie voor het kweken en bereiden van groenten vol smaken, geuren en 
kleuren. Ze proberen ieder jaar weer andere oude en nieuwe soorten uit 
en telen ruim 150 verschillende groenten en kruiden in historische, 
moderne en wilde soorten. 
De plek is niet alleen een productieve tuin want de opzet maakt dat 
mensen komen genieten van sfeer en schoonheid van deze bijzondere 
moestuin op het terras, tijdens rondleidingen of kookworkshops of 
gewoon om groenten te kopen.





 

   Kijk voor meer foto’s van de Jubileumavond op 
 www.epe-heerde.groei.nl



Donderdag 21 april 2016: 
Dagreis naar Artis en de Hortus in Amsterdam

Bij aankomst in Artis worden we ontvangen met koffie / thee en 
Grootmoeders appeltaart. 
Daarna verzorgt Ton Hilhorst, verantwoordelijk voor de groenverzorging van 
Artis, een speciale rondleiding over de beplanting in Artis.
Voor de lunch wandelen we naar restaurant “Koosje” en vervolgens gaan 
we naar de Hortus. Daar wordt een rondleiding gegeven langs 
medicinale- en eetbare planten. 
Daarna kunnen we nog op eigen gelegenheid de Hortus verkennen.
Rond 16.00 uur wandelen we terug naar de parkeerplaats van Artis voor 
de terugreis naar Epe.
Kosten voor deze reis zijn: € 65.00 voor leden, € 75.00 voor niet leden.
Vindt u het leuk om na de reis nog een hapje te eten en na te praten? 
Schrijf u dan in voor het uitgebreide buffet bij Restaurant de Loreley in Epe.
Wij kunnen u een warm, koud en dessert buffet + 2 drankjes aanbieden 
voor € 25.00. Wordt u afgehaald? Uw ‘chauffeur’ is natuurlijk ook welkom 
om deel te nemen aan dit buffet.
Inschrijven vóór 21 maart 2016:
bij Margot Coumans, tel: 06-29040265 of groei.bloeiactief@hotmail.nl,  
Of tijdens de lezingen van 14 januari, 11 februari en 3 maart. 
Maar het liefst via de website www.epe-heerde.groei.nl .
Wij vertrekken vanaf restaurant de Loreley in Epe. Het is de bedoeling om 
rond 18.00 uur daar weer te arriveren. Parkeren kan achter de Loreley.



Donderdag 9 juni 2016 
Dagreis naar de Oostvaarders plassen en de Flevopolder.

We rijden eerst naar de Oostvaarders plassen, waar we ontvangen worden 
met koffie en thee. Daarna volgt een interessante rondrit door het gebied 
met uitleg van de boswachter. Diep in zuidelijk Flevoland schiep de natuur 
een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplas-
sen. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen 
te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de 
zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. Om graslanden tot 
ontwikkeling te brengen zijn er heckrunderen, konikpaarden en edelherten 
in het gebied losgelaten. 
De lunch gebruiken we in de Goldhoorn Gardens in Bant. 
Dit is een verrassende Engelse tuin van 4000 m2. De tuin is bijzonder door 
harmoniërende kleurencombinaties en variatie in bloem- en bladvormen. 
Voor de liefhebbers is er een rondleiding door eigenaresse Elly Kloosterman. 
Tuinwinkelen kan in de Life Style winkel.
Daarna brengen we een bezoek aan de tuin van Lipkje Schat, ook in Bant.  
Sinds1988 zijn hier op een oppervlakte van ca. 3500 m² negen sfeervolle 
tuinen gerealiseerd. In Juni en Juli barst de zomerbloei los in de kleurrijke 
weelderige borders. Het is een lust om door de tuin te dwalen.
Kosten voor deze reis zijn: € 65.00 voor leden, € 75.00 voor niet leden.
Vindt u het leuk om na de reis nog een hapje te eten en na te praten? 
Schrijf u dan in voor het uitgebreide buffet bij Restaurant de Loreley in Epe. 
Een warm, koud en dessert buffet + 2 drankjes kost € 25.00. Wordt u 
afgehaald? Uw ‘chauffeur’ is natuurlijk ook welkom bij het buffet. 
Inschrijven moet vóór 1 april 2016 bij Margot Coumans, tel: 06-29040265 of 
groei.bloeiactief@hotmail.nl . Of tijdens de lezing van 14 januari, 11 februari 
en 3 maart. Maar het liefst via de website www.epe-heerde.groei.nl.
We vertrekken vanaf Restaurant de Loreley in Epe. Het is de bedoeling om 
rond 18.00 uur daar weer terug te zijn. Parkeren kan achter de Loreley.
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Fuchsia ’ s  & Pelargoniums
voor een bi jzonder assortiment

3 6 0 0  s o o r t e n  S p e k  F u c h s i a ’s
3 5 0  s o o r t e n  P e l a r g o n i u m s
e e n j a r i g e  z o m e r b l o e i e r s
z o m e r b l o e m e n p l u k t u i n
g r o e n w o r k s h o p s  v o o r  g r o e p e n

We verzenden ook bewortelde
stek,  ki jk  hiervoor  op

www.kwekeri jvandervelde.nl

C a t a l o g u s  2 0 1 6  m e t  v e l e  n i e u w e  F u c h s i a ’s  e n  p e l a r g o n i u m s ,  
v e r k r i j g b a a r  d o o r  € 6 , 9 5  o v e r  t e  m a k e n  o p  i b a n  N L 3 1 R A B O 0 1 5 4 6 7 3 9 5 1

Openingsti jden:

5  m r t  t / m  3 0  j u n i  

1  j u l i  t / m  2 9  o k t

m a  t / m  z a

w o ,  d o
v r,  z a

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
1 3 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

9 : 0 0   -  1 2 : 0 0   u u r
9 : 0 0   -  1 7 : 0 0   u u r

2 e  P a a s d a g ,  H e m e l v a a r t s d a g ,  2 e  P i n k s t e r d a g ,  K o n i n g s d a g  |  11 : 0 0  -  1 7 : 0 0

5 maar t  aanvang Fuchsia  en Pelargonium ver koop

tuinontwerp
tuinaanleg

straatwerk
tuinonderhoud

renovatie
zwemvijvers
koivijvers
beregening

Peppelweg 5 Vaassen
Tel. (055) 3121645 Mobiel (06) 42035410
info@weultjes.com www.weultjes.com

Groeien doe je niet zomaar.
Zoals het ook bij de pizza is, is de bodem van de tuin het belangrijkst. Heeft 
de bodem geen goede structuur, geen goede waterdoorlatendheid en een 
onvoldoende luchthuishouding dan zal het tuinieren op een teleurstelling 
uitlopen. Voor een actief bodemleven is voldoende organische stof in de 
grond nodig. Met onvoldoende organische stof zal er onvoldoende bacterie-
activiteit zijn en zal er onvoldoende voeding beschikbaar zijn voor de plant. 
Zorg dus voor voldoende humus in de grond. Dit haalt de grond uit koemest, 
compost en afgevallen blad. 
Bron: DCM



Paaskransje

27 maart is het alweer Pasen. Leuke tijd om, 
samen met de kids iets gezelligs voor op 
tafel te maken. 
Maak van berkentakken een losse krans. 
omwikkel die met mos uit de tuin en steek 
er kleine bloemetjes in van bij voorbeeld 
winterviooltjes. 
Uitgeblazen eieren kun je kleuren door er 
met een rietje verf op te sproeien.

Doen met de kids in de winter en het vroege voorjaar
Voederhuisje van een zuivelpak.

Van een groot of klein sap- of zuivelpak kun 
je de leukste voederhuisjes maken. 
Dit voorbeeld is verstevigd met ijslollystokjes, 
maar je kunt natuurlijk van alles bedenken 
om het mooi te versieren.
De vogels zijn er vast heel blij mee.

Zaai eens planten voor de kinderen.
 
Zoals Physalis alkekengi, vanwege de 
grappige oranje lampionnetjes. In de herfst 
kun je die vullen met kerstlampjes en je hebt 
een leuke versiering die de donkere winterd-
agen oplicht. 
Of zaai Judaspenning om de zilveren 
muntjes, Kattensnor om de snorharen. 
Ook leuk is de Teunisbloem: kinderen kunnen 
de knop live open zien gaan. 



Bloemschiklessen voorjaar 2016

Onder begeleiding van onze ervaren docenten Ilse Kerkmeijer en Miranda 
Nijveld starten er weer twee series van vier leerzame en gezellige 
bloemschikavonden. 
Of je nu beginner bent of al heel lang bloemschikt, iedereen kan meedoen.
Ilse en Miranda bedenken de opdrachten en maken daar ter inspiratie vaak 
een eenvoudige uitwerking van. Dan ga je zelf aan de slag en als je er even 
niet uitkomt, helpen ze je verder. Met een nieuw idee of een geschikte 
techniek.

De avonden zijn van januari tot en met april. 
Ilse geeft op maandag les en Miranda op donderdag. 
Maandag 11 januari  Donderdag 14 januari
Maandag 8 februari  Donderdag 18 februari
Maandag 7 maart  Donderdag 17 maart
Maandag 4 april  Donderdag 14 april

Locatie: gebouw De Goudvink aan de Verlengde Veenteweg in Epe.
Kosten € 42,50 voor leden en € 52,50 voor niet-leden. Voor materialen zorg 
je zelf; voor koffie / thee zorgen wij.
Opgeven kan bij Hanneke Ravenek T. 0578-611002 maar liever via 
de website www.epe-heerde.groei.nl bij het knopje Bloemschikken.



Maandag 7 maart 2016
50 Tinten Frits
Deventer Schouwburg

Laat u verleiden...een nieuwe wervelende show vol met bloemen.
Frits Hoogers zal u verleiden en boeien met prachtige bloemen in vele 
tinten en bijzondere technieken. De bloemcreaties worden live tot stand 
gebracht, omlijst door zang, dans, theater, cabaret, plantaardige mode-
shows, body decoraties, vliegend bloemwerk en nog veel meer… 

Voorafgaand aan de show worden in de verschillende foyers alle 
zintuigen geprikkeld. De deuren zijn daarom al vanaf 19.00 uur geopend.
Met Groei&Bloei afd. Epe-Heerde e.o. kunt u er naar toe. 
Wij regelen een bus en de kaarten. Voor € 35,- bent u als lid een hele avond 
uit. U heeft dan een 1e rangskaartje voor de prijs van een 2e rangs plaats. 
Niet-leden betalen € 40,- 
Opgeven kan bij Hanneke Ravenek, T.: 0578-611002 of via de website 
www.epe-heerde.groei.nl bij het knopje excursies. Bij 14 deelnemers kan 
het doorgaan. Maximaal 16 plaatsen zijn beschikbaar.



Agenda 2016

11 januari Start Voorjaars-Bloemschiklessen 

14 januari Frank Spaan
  De tuincoach en je tuin

11 februari  19.00 uur Ledenvergadering. Inloop vanaf 18.45 uur.
  20.00 uur: Marcel de Wagt
  De schoonheid van planten voor en na de bloei

3 maart Esther Kuilen
  De Ommuurde Tuin

7 maart FloraFrits 50 tinten Frits
  Schouwburg in Deventer

7 april  Koos Dansen
  Vogels in en om de tuin

21 april  Dagreis naar Artis en de Hortus 
  Amsterdam

12 mei  Henk Hietbrink
  Ooievaarsopvang in Gorssel

9 juni  Dagreis naar de Oostvaardersplassen
  en twee tuinen in de Flevopolder

In juni en juli organiseren we twee avondexcursies.

11-19 juni Nationale Tuinweek
  Aansluitend Open Tuinen Weekend

Voor eind augustus bereiden we een reis naar Engeland voor.

15 september Chris van der Wurff
  Bomen
	 	 Na	afloop	stekjesmarkt.

6 oktober Carlos van der Veek,
  Bijzondere bloembollen.

3 november Beline Geertsema
  Winterbloeiers

8 december Dhr. Zieleman
  Kerstversiering op ‘t Loo


