
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken  -  3e kwartaal 2022

Lezingen: Martje van de Bosch - Geldersch Landschap en Kasteelen -
Jan Willem Lagerweij - Workshop: Winterse Hanging Baskets -

Cursus Bloemschikken



Ons programma tot eind 2022
27 september: Beleving van kleur in de tuin – Martje van
den Bosch
17 oktober: Cursus Bloemschikken
18 oktober: Kastelen Cannenburch en Rosendael – Gel-
dersch Landschap en Kasteelen. Plus onze plantenruil-
beurs
2 november: Workshop winterse hanging baskets
22 november: In de voetsporen van Marco Polo – Jan
Willem Lagerweij

Noteert u vast de data voor begin volgend jaar, over de
invulling leest u in de volgende Nieuwsbrief meer.
24 januari, 21 februari, 28 maart en 25 april  

Van het bestuur
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. In februari
zit ik 10 jaar in het bestuur, waarvan 8 jaar als voorzitter. Ik
doe dat nog steeds met veel plezier, maar toen ik begon
heb ik me voorgenomen te stoppen als ik 75 word. En dat
is volgend jaar. Ik vind dat het dan tijd wordt een stapje
terug te doen en mijn energie meer te richten op andere
activiteiten. Bovendien denk ik dat afwisseling binnen een
bestuur kan zorgen voor een nieuwe impuls en nieuwe
ideeën.
Kortom: wie wil het stokje van mij overnemen? Of wie weet
iemand die dat zou willen doen? De taken van een voorzit-
ter zijn simpel: aanwezig zijn op activiteiten zoals lezingen,
sprekers aankondigen, aanspreekpunt zijn binnen de afde-
ling en de afdeling naar buiten vertegenwoordigen. En daar
horen natuurlijk ook vergaderingen bij. En verder worden
binnen het bestuur de taken gelukkig zo goed mogelijk
verdeeld, dus je trekt de kar echt niet in je eentje. Een
tijdje proefdraaien om te zien of het iets voor je is hoort
nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Ook als je niet direct
voorzitter wilt worden, want er is ook plaats voor een of twee
gewone bestuursleden. Het is absoluut niet de bedoeling
om te discrimineren, maar aangezien het huidige bestuur
vier maal 70+ en één maal 80+ is, zouden we wel erg blij
zijn met wat verjonging.
Meer informatie kun je bij mij of één van de andere bestuurs-
leden krijgen.
Henriëtte Koekoek

Marcel Batist
Velen van u waren op 19 april aanwezig bij de lezing van
Marcel Batist over fotograferen in de tuin. Het was een
boeiende avond waarop wij kennis maakten met zijn
prachtige foto’s. Dat bij het fotograferen echt zijn hart ligt,
bleek toen hij ons later een aantal foto’s stuurde die hij in
de vroege morgen van 20 april had genomen op het
Beekhuizerzand. Om vroeg op pad te kunnen gaan had hij
een overnachting in een B&B in Harderwijk geboekt. Hij
vindt het prima als we hierbij een paar van deze foto’s laten
zien.
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Lezing 27 september: De beleving
van kleur in de tuin
Kleuren worden door iedereen anders beleefd en dat zegt
niet alleen iets over de persoon, maar ook over de kleur. In
deze lezing komen de factoren die daar een rol in spelen
aan de orde, evenals de eigenschappen en effecten van
kleuren. Onze tuin is een plek waar we kunnen genieten en
tot rust komen, maar levert ons ook nieuwe energie. En hoe
we deze plek waarderen en vooral hoe we de kleuren erin
ervaren, wordt uiteraard voor een groot gedeelte bepaald
door wat we mooi vinden.

De beleving van kleur in de tuin helpt om je eigen voorkeu-
ren voor kleur te begrijpen, maar het is ook een heel
praktisch verhaal met veel aandacht voor beplanting. Niet
alleen eenjarige en vaste planten, ook bollen, struiken en
bomen komen aan bod. Behalve een beschrijving horen we
handig tips voor de verzorging en we zullen ideeën opdoen
om in onze eigen tuinen aan de slag te gaan. Dit boeiende
verhaal wordt ondersteund door prachtige foto’s in power-
point.
De spreker deze avond is Martje van den Bosch. Zij stu-
deerde filosofie en was jarenlang docent aan onder andere
de Avans Hogeschool. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen
bezig: ze schrijft er over, ontwerpt ze en ze werkt in de
Tuinen in Demen die ze met haar man heeft ontworpen en
aangelegd. U kunt daar vast een kijkje nemen op www.
detuinenindemen.nl

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden van Groei & Bloei is gratis, aan niet-
leden vragen wij een bijdrage van € 5,00. Koffie, thee of fris
in de pauze is voor rekening van onze afdeling.

Bloemschikken
Om eens iets anders te proberen hebben we de bloem-
schikcursus deze keer gesplitst in een herfst- en een
voorjaarsgedeelte. Op die manier hebt u de mogelijkheid
om te kiezen, maar natuurlijk kunt u zich ook meteen voor
alle 7 avonden aanmelden.
 
De lessen worden weer gegeven door Petra van Vugt en
Hilda van den Nagel en Henriëtte Koekoek zijn aanwezig
om u te helpen als dat nodig mocht zijn. Dus bent u begin-
ner op het bloemschikgebied, aarzel niet om eens een
cursus te volgen, Petra legt alles heel duidelijk uit en zoals
gezegd, voldoende hulp aanwezig. Bent u al een gevorder-
de bloemschikker dan wordt daar ook rekening mee gehou-
den. De opdrachten zijn aangepast aan de vaardigheden
van de cursisten. Geeft u daarom bij het aanmelden aan of
u beginner dan wel gevorderde bent.
 
Het materiaal dat u gaat gebruiken in de les dient u zelf mee
te nemen. Voor de start van de cursus krijgt u daar bericht
over en eventueel kunt u het bij Petra uitzoeken en bestel-
len. Daarna hoort u tijdens de les wat u de volgende keer
nodig zult hebben. Elke keer graag een draadtangetje, een
scherp mesje en een snoeischaar(tje) meenemen.

De data in de herfst zijn: 17 oktober, 14 november en 12
december. Deze laatste avond staat in het teken van Kerst.
In januari starten we dan met de voorjaarscursus op: 16
januari, 6 februari, 6 maart en 3 april. Deze laatste avond
zal in het teken van Pasen staan.
Het zijn allemaal maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00
uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Kosten: 3 lessen (herfst) € 35,00 voor leden, € 40,00 voor
niet-leden en 4 lessen (voorjaar) € 45,00 voor leden, € 50,00
voor niet-leden. Bloemen en consumpties zijn voor eigen
rekening. Met Kerst en Pasen trakteert Groei & Bloei
 
Aanmelden kan tot 1 oktober bij Henriëtte Koekoek, liefst
per e-mail: henriette.koekoek@solcon.nl, onder vermelding
van uw naam, adres en telefoonnummer, of u lid bent van
Groei & Bloei en of u beginner of gevorderde bent.
Na betaling van het cursusgeld op bankrekening NL61ING-
B0004561139 t.n.v. KMTP De Tuinliefhebbers is uw in-
schrijving definitief. Als om wat voor reden dan ook de
cursus niet door kan gaan, dan krijgt u het betaalde cursus-
geld vanzelfsprekend retour.

 

-3-



18 oktober: Kastelen Cannenburch
en Rosendael, een boeiend verle-
den en een prachtig heden
Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) is voor ons
Gelderlanders een bekende naam en voor de leden uit
Zeewolde vast ook wel. De organisatie zet zich in voor het
behoud van natuur en cultuur in Gelderland. Niet alleen van
de natuurgebieden, maar ook van de fraai ingerichte kas-
telen en historische huizen die omringd zijn door tuinen en
parken. Van de 36 kastelen onder hun beheer, met elk een
intrigerende geschiedenis van bouw en bewoning, zijn er 7
opengesteld voor publiek en kan de bezoeker oog in oog
staan met het verleden van de bewoners en heerlijk dwalen
door de omringende tuinen en parken.

Op 18 oktober nemen Gerard Achterstraat en Jeanine
Perryck u mee in verhalen over kastelen in Gelderland.
Speciale aandacht krijgen de kastelen Cannenburch
(Vaassen) en Rosendael (Rozendaal), waaraan de ge-
schiedenis letterlijk af te lezen is. Gerard Achterstraat zal
ingaan op  tuin en park van Rosendael. Hij neemt u mee
door een stuk geschiedenis tot aan eind 2019 toen het zijn
tijd was om andere dingen te gaan doen. Jeanine Perryck
vertelt in het algemeen over de gebouwen, interieurs en
bewoners. De Cannenburch is voor velen van ons min of
meer bekend terrein, al was het maar door de Pinksterfairs
die de Groei & Bloei afdeling Epe – Heerde jarenlang op
het terrein van het kasteel heeft georganiseerd. En bij de
naam Rosendael zal misschien de eerste reactie zijn: de
bedriegertjes. Maar er is zoveel meer te vertellen over deze
prachtige kastelen.
Gerard Achterstraat is bijna zijn hele werkzame leven in het
groen bezig geweest, en was de afgelopen 34 jaar tot aan
zijn pensioen, verantwoordelijk voor het onderhoud van   
o.a. landgoed Rosendael.

Jeanine Perryck studeerde kunstgeschiedenis in Leiden,
was lange tijd werkzaam bij het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en tot afgelopen december bij GLK. Met de afdeling
Musea & Collecties was zij verantwoordelijk voor de pre-
sentatie op en over de kastelen van GLK.
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden van Groei & Bloei is gratis, aan niet-
leden vragen wij een bijdrage van € 5,00. Koffie, thee of fris
in de pauze is voor rekening van Groei & Bloei.

18 oktober: Planten ruilen
Drie keer hebben wij onze plantenruilbeurs buiten op de
oprit van Janneke Wulp gehouden, maar deze keer is het
weer eens binnen, tijdens een lezingavond in de Kiekmure.
Als blijkt dat u het prettiger en leuker vindt om het voortaan
toch weer buiten te doen, horen wij dat graag.
Tijdens de zomer hebt u vast plannen gemaakt om hier en
daar iets in uw tuin te veranderen en dan is de herfst daar
een heel goed moment voor. In deze tijd kunnen planten
worden gescheurd als ze te groot geworden zijn en dan
plant u één stuk terug en het andere stuk zet u in een pot
en neemt het mee deze avond. Vaak kunnen er zelfs
meerdere potten worden gevuld. Sommige planten zaaien
zich elk jaar weer enthousiast uit en daar kunt u dan ook
weer anderen blij mee maken. Graag een stekertje met
naam van de plant, hoogte en wensen voor zijn standplaats,
dan weet u zeker dat het goed met hem zal gaan. In de
Kiekmure zetten we alles op tafels en voordat de lezing
begint, in de pauze en misschien nog even snel na afloop,
kan iedereen een keuze maken. En u weet zo langzamer-
hand wel dat het weliswaar planten ruilen heet, maar ook
zonder zelf iets in te leveren mag u gerust iets uitzoeken.
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Lezing 22 november: In de voetspo-
ren van Marco Polo
De titel zal u bekend voorkomen, want dit is de derde keer
dat wij deze lezing aankondigen, elke keer kwam het wel-
bekende virus de boel verstoren en ging het land in lock-
down.
Maar we houden vol en Jan Willem Lagerweij gelukkig ook,
dus we gaan weer met hem mee in de voetsporen van Marco
Polo over het hart van de oude zijderoute, waar hij vast het
volgende van vertelt.

"Tijdens deze presentatie neem ik u mee in de voetsporen
van Marco Polo over het hart van de oude zijderoute. We
beginnen met de bloeiende bergweiden van de Kaukasus
in Georgië waar de riddersporen in volle bloei staan met
nog vele andere bloemen. Vervolgens gaan we naar Arme-
nië. Het eerste land dat het christendom als staatsgods-
dienst uitriep en waar we prachtige oude soms meer dan
1000-jarige kerken bezoeken en ronddwalen over bloeien-
de weiden.
Daarna gaan we naar Iran waar we beginnen in de Koerdi-
sche bergen waar de tulpen bloeien in hun wilde oervorm.
Ook zien we de prachtige oude steden van Perzië met als
absoluut hoogtepunt Isfahan.

Workshop Winterse Hanging bas-
kets, 2 november
Op het moment dat wij dit schrijven staan de eenjarigen nog
volop in bloei, en als het weer zo blijft zullen ze dat nog wel
lang blijven. Maar in november zal het echt over zijn en
wordt het tijd om de baskets en potten opnieuw te vullen
met plantjes die beter bestand zijn tegen de winter.

Daarom is er op woensdagavond 2 november weer een
workshop bij Kwekerij Stadsweiden. Vanaf 19 uur kunnen
we aan de slag om onze hanging basket te vullen met een
keuze uit het ruime aanbod van plantjes en grasjes die
winterbestendig zijn. Annemieke en Aartje van Straaten
zullen ons daarbij, waar nodig, behulpzaam zijn en adviezen
geven. Iedereen kan zijn eigen baskets en potten meebren-
gen om te vullen, maar alle benodigde materialen, ook
baskets en potten, zijn deze avond verkrijgbaar. Deelname
aan de workshop is gratis, al het benodigde en verbruikte
materiaal kan deze avond worden aangeschaft met 10%
korting.
 
In verband met het beperkte aantal plaatsen is opgeven
voor de workshop wel gewenst. Graag even een mailtje
naar o.wolfswinkel@outlook.com
Locatie: Kwekerij Stadsweiden, Rietmeen 3, Harderwijk

Na de pauze beginnen we in Ashgabat. De absurdische
hoofdstad van Turkmenistan, om verder te gaan in de oude
steden in Oezbekistan die het culturele hart waren van de
zijderoute. We zien de prachtige gerestaureerde moskeeën
en madrassen in Chiva, Buchara en Samarkand.
Als laatste gaan we over de Pamir Highway in Tadzjikistan
naar Osh in Kirgizië en genieten van de fabelachtig mooie
landschappen en zien hoe de mensen leven zoals ze dat
al eeuwen doen.
Wat helaas niet in foto’s kan worden weergegeven is de
ongekende gastvrijheid van de mensen die ik onderweg
heb ontmoet met name in Iran en Tadzjikistan."

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden van Groei & Bloei is gratis, aan niet-
leden vragen wij een bijdrage van € 5,00. Koffie, thee of fris
in de pauze is voor rekening van Groei & Bloei
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Tuin & Klimaatroute
Het bestaan van Veluwe Duurzaam zal inmiddels bij velen
van ons wel bekend zijn. Zij geven adviezen op het gebied
van energiebesparing in onze huizen en ook hoe wij onze
tuinen kunnen aanpassen om beter bestand te worden
tegen het veranderende klimaat en op die manier ook een
gunstige invloed te hebben op onze directe omgeving. Want
met z’n allen kunnen we echt een verschil maken! Water
opvangen, minder verharding, groene daken aanleggen,
regenpijpen afkoppelen enz. Dat hoeft en kan natuurlijk niet
allemaal, maar in elke tuin is wel iets duurzaams te verwe-
zenlijken.
Dit jaar is er een nieuw initiatief gestart, de Tuin & Klimaat-
route. Op de site staan allerlei voorbeeldtuinen en verhalen
over o.a. groene tuinen, bijvriendelijke balkons, waterdoor-
latende verharding en ook buurtprojecten. Een mooie site
om tips en ideeën te delen en ervaringen uit te wisselen,
zodat meer mensen aan de slag gaan in hun tuinen. Om te
zien wat voor tuinen en projecten al zijn aangemeld gaat u
naar www.tuinenklimaatroute.nl. Veluwe Duurzaam is op
zoek naar voorbeeldtuinen in onze omgeving van mensen
die mee willen doen aan deze Tuin &    Klimaatroute en op
deze site kunt u zich aanmelden. Denk niet dat u dan te pas
en te onpas bezoekers in uw tuin kunt verwachten, op 3 en
10 september worden open tuindagen georganiseerd en
uw tuin wordt er alleen in opgenomen als u daar zelf voor
heeft gekozen. En altijd leuk: alle nieuw aangemelde tuinen
in de gemeente Harderwijk en omgeving krijgen tot septem-
ber een plantje cadeau! Voor vragen over deze Nationale
Tuin & Klimaatroute kunt u contact opnemen met m.effe-
rich@tuinenklimaatroute.nl

Natuur- en Groenvisie Harderwijk
De gemeente heeft samen met een aantal meedenkende
organisaties, waaronder ook Groei & Bloei, een visie gepu-
bliceerd over hoe wij samen als inwoners kunnen meewer-
ken aan een groenere stad. Minder versteende tuinen, dat
is in ieder geval iets dat mensen zelf kunnen doen, maar
uit een gehouden enquête bleek dat een groot percentage
Harderwijkers vooral meer groen in de wijken wil. Niet alleen
omdat het de omgeving koeler maakt, maar regenwater kan
op die manier in de grond zakken en belast dus niet het riool.
Het gebruik van inheemse planten in parken en bermen
bevordert de biodiversiteit die broodnodig is, niet alleen in
bebouwd gebied, ook daarbuiten. Het is een goed uitge-
werkt stuk waarbij centraal staat dat wij de natuur nodig
hebben en niet omgekeerd. Wie geïnteresseerd is in het
stuk kan het digitaal opvragen bij het bestuur maar het ligt
ook ter inzage op het stadhuis.

Om meteen een aanzet te geven organiseert Veluwe
Duurzaam op 15 oktober bij de Kiekmure in Stadsdennen
een actie waar ook wij met een kraam zullen staan. Over
de invulling van die dag en de bemensing van de kraam
wordt nog nagedacht, maar met een paar extra vrijwilligers
zouden we heel blij zijn. Het bestuur kan het niet alleen.
Dus wilt u helpen, neem dan contact op met Henriëtte of
Ria, zodat Groei & Bloei een misschien kleine maar wel
zinvolle bijdrage kan leveren met adviezen voor een beter
klimaat in onze omgeving.
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Zand-zeep-bijenhotel
Op onze tuintafel prijken twee van die bekende donkergroe-
ne zand-zeep-soda bakjes, gevuld met sedum. Ooit op een
brocantemarkt voor een habbekrats gekocht: de roestgaten
zaten er al in, dus afwatering was geen probleem - precies
wat ik wilde.
Toen we half juni van het prachtige weer en koffie genoten,
vloog er opeens een bij boven de tafel, met een stukje blad
'aan zijn lijf'. Nooit eerder zo gezien. Mijn lief zag tot zijn
verbazing de bij vervolgens in één van de potjes tussen
rand en sedum verdwijnen. Na een tijdje kroop de bij er
weer uit en het tafereeltje herhaalde zich nog een aantal
keren. Ik heb geprobeerd om het met mijn telefoon vast te
leggen, maar het beestje was me steeds te slim en/of te
vlug af. 
Die telefoon toen maar gebruikt om uit te zoeken waar we
mee te maken hadden: het blijkt een bladsnijder-bij te zijn
en die behoort tot de solitaire behangers-bijen (Megachili-
dae). Met de meegevoerde stukjes blad bekleedt het
vrouwtje de gangetjes, waar zij later, in een mengsel van
stuifmeel en nectar, een eitje in afzet. Met behulp van
kleine stukjes blad worden tussenschotjes gevormd. Be-
vruchte eitjes worden diep in de nestgang gelegd, onbe-
vruchte vooraan. Deze laatste zullen mannetjes opleveren.
Zoals bij alle bijen komt een ei na enkele dagen uit en duurt
het enkele weken voordat de larve  is volgroeid. Dan spint
deze een stevige cocon en pas in het voorjaar verpopt de
larve om in mei juni als volwassen bij de cirkel rond te
maken*. Een National Geographic beleving  op de tuinta-
fel – wat een wonder! Zo benieuwd of ze het daar gaan
redden!
We zien  haar nog steeds af en toe druk bezig en naast het
potje groeit het bergje zand wat blijkbaar de werkzaamhe-
den om een kraamkamer voor het volgende geslacht te
creëren in de weg zit. We hebben nu dus een soort mini--
molshoopje op tafel. Dat mysterie is daarmee ook opgelost
- ik vroeg me al af hoe ik nu op díe plek met zand had ge-
knoeid. Volgens mijn lief heb ik namelijk een behoorlijk
tuin-knoei-talent. Hij stofzuigt daarom bij voorkeur pas als
echt zeker is dat ik buiten uitgespeeld ben ... Eerder is
vergeefse moeite.
Marian                                           *) bron: natuurpunt.be

Het egeltje
Deze zomer zat er ineens een egeltje in onze tuin. Ik
hoorde niesgeluiden onder een grote graspol, en zowaar,
een egeltje! Dat was lang geleden, dus ik was blij verrast.
Waarschijnlijk afkomstig van onze buren, want die hadden
hem een paar weken eerder gespot. Blijkbaar had hij het
poortje onder onze schutting gevonden. Want ja, erover-
heen is lastig voor een egeltje. Egels zijn dol op slakken,
pissebedden en andere beestjes. En daarvan zitten er veel
in onze tuin. Vooral achter het huis zitten veel slakken. Maar
ja, daar zit geen egelpoortje in de schutting.  Inmiddels staat
de deur in die schutting permanent op een kier, zodat er
een snelweg voor egels is. En natuurlijk ook voor kikkers,
muizen en jonge vogels.
Waar hij nu is, weet ik niet. Hij is niet meer verkouden, dus
ik hoor hem niet meer. Maar hij kan nu wel naar een iets
groter gebied, totdat de volgende schutting de weg verspert.
Dat doet me eraan denken dat heggen veel diervriendelijker
zijn dan schuttingen. In de heg zitten altijd vogels, op zoek
naar rupsjes en spinnetjes. Ze zitten daar goed beschermd
tegen roofvogels en katten. Én de heg vormt geen belem-
mering om van de ene tuin in de andere te komen.

Het is grappig dat je je tuin ineens door andere ogen gaat
zien als je je verplaatst in een dier. Neem bijvoorbeeld een
merel. Die is dolblij met een grasveld waar regenwormen
in zitten. Hij zoekt slakjes en andere beestjes tussen de
planten, en in de herfst keert hij blaadjes om vanwege de
beestjes die daar onder kunnen zitten. Hoe rommeliger de
tuin, hoe meer hij kan vinden. Verder is hij dol op besjes,
dus doe je hem ook een plezier met besdragende struiken.
En natuurlijk met nestelplaatsen. In het vroege voorjaar
graag van groenblijvende planten of klimop. Later in het jaar
is een klimroos of dichte struik ook prima. En een vogel-
badje waardeert hij enorm. Zelfs ’s winters, als het net niet
vriest, gaat hij helemaal uit z'n dak!!
En wat het egeltje betreft: nu nog zorgen dat hij, behalve
genoeg tuin om eten en een partner te vinden, ook een plek
heeft om te overwinteren. Ideaal schijnen takken en blader-
hopen, composthopen en grote pollen (niet afgeknipt) gras
te zijn. En wie weet zien we hem dan volgend jaar weer...
Henriëtte
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