
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 4e kwartaal 2020

Cursus Bloemschikken - Middaglezing Waterschap Vallei en Veluwe - Le-
denvergadering - Lezing in de voetsporen van Marco Polo - Tuinfotoshow



Ons programma 2020 – 2021
Let op: 24 november is afgelast!
13 januari
Start cursus bloemschikken o.l.v. Petra van Vugt
19 januari, let op; 's middags van 14.00 uur tot 16.00 uur!
Het waterschap Vallei en Veluwe en haar taak in een ver-
anderend klimaat door Henk Veldhuizen
16 februari
Algemene ledenvergadering gevolgd door: In de voetspo-
ren van Marco Polo door Jan Willem Lagerweij
16 maart
Anders fotograferen in de tuin door Marcel Batist
20 april
Niet zonder elkaar door Frans van Bussel
15 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen
Controleer van te voren de website of er iets veranderd!

Zaden ruilbeurs
Elk jaar op de verenigingsavond in januari bent u gewend
om een uitgebreid aanbod van veel soorten zaden aan te
treffen. Altijd een gezellig gedrang om al die zakjes te be-
kijken, vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en een
keus te maken. Maar u begrijpt het natuurlijk al: dat is deze
keer niet mogelijk. We zijn al blij dat de lezing door kan gaan
als we tenminste keurig afstand bewaren en niet heen en

weer gaan lopen.
Omdat er door een aantal van ons zaden zijn geoogst in
hun tuin, willen we toch iets organiseren om die zaden op
een veilige manier te kunnen ruilen. Dat wordt dus wel even
iets anders, maar we zijn er inmiddels een beetje aan ge-
wend dat dat voor veel dingen geldt.

Het volgende plan is bedacht:
De leden die zaden hebben maken een lijstje met de namen
van de planten, de kleur en de hoogte en eventuele ande-
re bijzonderheden. Het lijstje mailen ze naar Marja Schaaff,
of sturen het haar per brief. Email: schaaff@solcon.nl of
Biesteweg 14, 3849 RD Hierden.
Leden die geen zaad aan te bieden hebben maar wel
geïnteresseerd zijn om te zaaien, kunnen dit ook per mail
of brief kenbaar maken.

Uiterlijk 20 december moeten deze gegevens bij Marja zijn,
waarna zij een overzicht maakt van wat er allemaal in de
aanbieding is. Dat stuurt ze per mail of brief naar de deel-
nemers die dan hun keuze kunnen maken en hun wensen
doorgeven. Het kan zijn dat er naar bepaalde zaden meer
vraag is dan aanbod, maar dan geldt “Wie het eerst komt,
het eerst maalt”.
 
Hierna zal Marja zorgen dat iedereen krijgt wat er is besteld.
Het klinkt misschien nogal omslachtig en dat is het ook,
maar we hopen dat we op deze manier toch zaden zullen
kunnen ruilen zodat er in het voorjaar enthousiast gezaaid
zal kunnen worden.

Van het bestuur
Dit najaar hebben we 2 lezingen kunnen laten doorgaan,
de eerste met 35 personen. De Kiekmure serveerde koffie
en thee en Josine trakteerde omdat ze jarig was. Daarbij
was de lezing over hypernatuur van Cor van Gelderen heel
boeiend! Kortom: een zeer geslaagde avond!
 
De tweede avond waren er iets minder dan het maximaal
toegestane aantal van 30 bezoekers. Het blijkt dat aanmel-
den gemakkelijk wordt vergeten, dus Janneke heeft nog
een paar trouwe bezoekers gewaarschuwd. De Kiekmure
serveerde helaas geen koffie en thee meer, en dat was toch
wel wat kaal. Helemaal op corona-afstand, waardoor ge-
zellig bijpraten ook lastiger is. Gelukkig konden we genieten
van foto’s van Harm Werners met een enorme verschei-
denheid aan vogels die voorkomen in de Arkemheense
polder. En Dorine had gezorgd voor vaasjes met een roos
voor alle aanwezigen.
 
Inmiddels is het november en lopen de besmettingen en
ziekenhuisopnames wel erg hard op. We merken ook dat
een aantal mensen niet meer durft te komen. Daarom
hebben we met pijn in ons hart besloten de lezing van 24
november over fotografie te verplaatsten naar maart. In
november is er dus geen lezing. We gaan ervan uit dat de
situatie in januari zo zal zijn verbeterd dat we dan weer
gewoon van start kunnen gaan. En dan duimen we dat het
vaccin niet te lang op zich laat wachten. Ooit gaat dit over!!
 
Het zou wel erg helpen als we van iedereen emailadressen
hebben zodat we jullie tussen de Nieuwsbrieven door op
de hoogte kunnen houden van activiteiten die wel/niet
doorgaan. Nu we zo weinig contact hebben, werkt de
tamtam toch minder goed.
Lieve mensen, we gaan dus een beetje in winterslaap en
hopen dat die niet te lang duurt. Maar we houden contact
via de Nieuwsbrief en de digitale nieuwsbrief.
Blijf gezond en zorg voor elkaar.
Henriëtte
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Cursus bloemschikken
Wilt u de fijne kneepjes van het bloemschikken leren of
liever beginnen met de basisvaardigheden, dan kan dat.
Op 13 januari 2021 start er weer een cursus onder leiding
van Petra van Vugt (u kent haar misschien van bloemen-
zaak Shop In, Harderwijk).

Bent u beginner op dit gebied, dan leert zij u stap voor stap
de techniek aan van het werken met groen en bloemen.
Bent u al gevorderd maar wilt u uw kennis en vaardigheden
vergroten, dan is dat geen probleem. Petra heeft voor de
verschillende niveaus verschillende opdrachten, zodat het
voor iedere deelnemer een uitdaging zal zijn. Beginners
zullen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om te
ervaren dat het mogelijk is om in zes avonden behoorlijk
handig te worden op bloemschik gebied.

Voor elke les neemt u zelf de bloemen en het groen mee
dat u wilt gaan verwerken. U kunt dit ook bij Petra uitzoeken
of bestellen dan neemt zij het voor u mee. Voor de start van
de cursus krijgt u tijdig bericht wat u de eerste keer nodig
zult hebben, daarna hoort u dat tijdens de les. Wat u in ieder
geval op iedere avond mee moet brengen, is een draadknip
tangetje, snoeischaartje en een scherp mesje.
 
De lessen worden gegeven op de volgende woensdag-
avonden: 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 3, 10 en 24
maart, van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen
met Karin Geertsen, tel. 06-28068725 of via een mail naar
info@harderwijk.groei.nl Dit kan tot 3 januari. Graag uw
naam, adres en telefoonnummer vermelden, of u beginner
bent (i.v.m. extra uitleg) en of u lid bent van Groei & Bloei.
De kosten bedragen € 65 voor leden van Groei & Bloei,
€ 75 voor niet-leden.

Wij verzoeken u om dit bedrag bij aanmelding over te maken
op onze rekening: NL61INGB0004651139 t.n.v. K.M.T.P.
Harderwijk De Tuinliefhebbers o.v.v. Cursus Bloemschik-
ken. Pas na betaling is uw aanmelding definitief. Mocht de
cursus niet door kunnen gaan omdat er niet voldoende
deelnemers zijn of om andere redenen, dan krijgt u het
cursusgeld vanzelfsprekend retour.
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang 20.00 uur
Omdat wij nu nog niet weten wat wel of niet mag in januari
is het verstandig de website in de gaten te houden.

Middaglezing op 19 januari: Het wa-
terschap en haar taak in een veran-
derend klimaat  
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken,
schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afval-
water in het gebied tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrechtse
Heuvelrug en Randmeren. Dagelijks worden we geconfron-
teerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Er valt
meer regen, maar minder gematigd. Het waren juist die
regelmatige buitjes van het gematigde klimaat die onze
begroeiing altijd overeind hielden.

Deze middag zal heemraad Henk Veldhuizen ons laten
kennismaken met het werk van het waterschap in een
veranderend klimaat. Hij gaat in op de kerntaken van het
waterschap, het bijzondere gebied met onder andere het
Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, het (grond)wa-
tersysteem, en de visie en ambities van het waterschap
voor de lange termijn. Want wat betekent een veranderend
klimaat voor het werk van het waterschap en hoe gaat het
waterschap daar de komen de jaren op anticiperen? Hij sluit
af met wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen
en water te sparen voor drogere perioden.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Let op: Aanvang: 14.00 uur!
Aan niet-leden van Groei & Bloei vragen wij een bijdrage
van € 2,50
Omdat nu nog niet bekend is hoe de coronaregels zijn in
januari, houden wij nu nog de oude regels aan. Dus maxi-
maal 30 personen en dient u zich van te voren aan te
melden voor de lezing. Dat kan bij Janneke Wulp tel.
0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl Graag vermelden
met hoeveel personen u naar de middag wilt komen, uw
naam en telefoonnummer. Uiterlijk 9 januari moeten we
weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.
Houdt ook de website in de gaten voor de laatste corona-
regels.
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Lezing 16 februari: In de voetspo-
ren van Marco Polo
Jan Willem Lagerweij hoeven we niet meer aan u voor te
stellen. Regelmatig neemt hij ons mee op zijn fantastische
fietstochten naar nog fantastischer delen van de wereld.
Deze keer volgen wij hem op één van de vroegere zijde-
routes, waarover hij ons het volgende vast vertelt.
Al vanaf het begin van onze jaartelling wordt er handel
gedreven tussen het oude Rome en China. Toch zijn het
vooral de verhalen van handelaar en ontdekkingsreiziger
Marco Polo geweest die ons hebben laten kennismaken
met zijn belevenissen op handelsmissies naar het in die tijd
nog grotendeels onbekende Perzië, China en Indië. Hij
reisde tussen 1271 en 1295 vooral over land via de zoge-
heten karavaanroutes naar deze gebieden. Pas in de 19e
eeuw is men die routes ‘zijderoutes’ en ook wel ‘zijdewegen’
gaan noemen. Graag neem ik u tijdens een presentatie mee
op de fiets door het hart van zo’n oude zijderoute. In de
voetsporen van Marco Polo.
We beginnen onze reis in de bloeiende bergweiden van de
Kaukasus in Georgië, waar op dat moment veel bloemen,
zoals riddersporen, in volle bloei staan. Vervolgens fietsen
we door naar Armenië, het eerste land ter wereld dat al aan
het begin van de 4e eeuw na Chr. het christendom tot

staatsgodsdienst heeft verheven. We bezoeken in dit land
prachtige, soms meer dan 1.000 jaar oude kerken, dwalen
er rond in bloeiende weiden en fietsen langs de uit de Bijbel
bekende berg Ararat. Zowel Georgië als Armenië horen in
geografisch opzicht thuis in het Midden-Oosten. Toch
scharen de beide landen zich in cultureel en historisch
opzicht maar al te graag onder de Europese vlag.   
In Iran beginnen we in de Koerdische bergen waar de tulpen
bloeien in hun wilde oervorm. Ook bezoeken we enkele
prachtige oude Perzische steden met als absolute hoogte-
punt de stad Isfahan. Het is de 3e stad van het land, met
veel groen en een rijke geschiedenis. 
 
Na de pauze zetten we onze reis voort in Ashgabat, de in
de Karakum woestijn gelegen absurdistische hoofdstad van
Turkmenistan met z’n protserige, indrukwekkende paleizen
en grote standbeelden. Zoals die van Turkmenbashi, de
leider van de Turkmenen. We reizen door naar Oezbekis-
tan, waar oude steden als Khiva, Bukhara en Samarkand
het culturele hart van de zijderoute vormden. Khiva is al
1.500 jaar oud, heeft 50.000 inwoners en was in de 10e
eeuw de meest levendige stad langs de zijderoute. De
ommuurde binnenstad Itchan Kala met z’n smalle steegjes,
idyllische binnenplaatsen en machtige forten is één groot
openluchtmuseum, waarin je de glorietijd van deze han-
delsroute ten volle ervaart. De stad Bukhara herbergt onder
meer het Bolo Haouz complex, een in 1712 gebouwde
historische moskee, en het Ark Fortress, een gigantisch fort
dat vroeger de hele stad ommuurde.
Samarkand, met haar grote plein Registan in het oude
historische hart, is de laatste stad die we in Oezbekistan
bezoeken.    

Tenslotte fietsen we over de Pamir Highway in Tadzjikis-
tan – een schitterende tocht door het Pamir gebergte, met
onwaarschijnlijk mooie landschappen en hele aardige
mensen – naar Osh in Kirgizië. Het is met 270.000 inwoners

16 februari: Algemene
ledenvergadering
Zoals u weet kon de algemene vergadering dit jaar niet
doorgaan i.v.m. corona. De jaaroverzichten zijn toen gepu-
bliceerd in de Nieuwsbrief en onze voorzitter Henriëtte
Koekoek die aftredend was, is op deze bijzondere manier
herkozen. Natuurlijk kunnen we nu nog niet weten of het
volgend jaar wel mogelijk is om een jaarvergadering te
houden, maar laten we ervan uitgaan dat het kan. Misschien
nog met een maximumaantal toegestane bezoekers, dat
merken we tegen die tijd wel. En of er weer gebak kan
worden aangeboden zullen we ook af moeten wachten.
De agenda van deze avond:
1. Opening door de voorzitter
2. Financieel verslag van de penningmeester
3. Verslag van de kascommissie
4. Benoeming nieuwe kascommissie
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Bestuursverkiezing
    Algemeen bestuurslid Janneke Wulp is reglementair     
aftredend maar stelt zich herkiesbaar
7. Rondvraag
Hierna geven wij het woord aan Jan Willem Lagerweij voor
een tocht langs een van de oude zijderou-
tes.                                                                                      -
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een van de oudste steden in Centraal-Azië. Een stad ook,
die in het verre verleden heeft gefungeerd als een welkome
pleisterplaats voor vermoeide reizigers op deze zijderoute.
Vermoedelijk ook voor Marco Polo, in wiens voetsporen we
deze avond treden.

De bloemen en de planten, de natuur en de cultuur. Ik laat
het u vanavond allemaal op foto’s zien. Maar de ongeken-
de gastvrijheid van de mensen die ik onderweg heb ont-
moet, met name in Iran en Tadzjikistan, ga ik proberen
persoonlijk te verwoorden.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Aan niet-leden van Groei & Bloei vragen wij een bijdrage
van € 2,50
Omdat nu nog niet bekend is hoe de coronaregels zijn in
februari, houden wij nu nog de oude regels aan. Dus
maximaal 30 personen en dient u zich van te voren aan te
melden voor de lezing. Dat kan bij Janneke Wulp tel.
0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl Graag vermelden
met hoeveel personen u naar de avond wilt komen, uw
naam en telefoonnummer. Uiterlijk 6 februari moeten we
weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. 
Houdt ook de website in de gaten voor de laatste corona-
regels.

Tuinfotoshow
Deze zomer hebben we geen tuinen kunnen bezichtigen
en de lezing over fotografie in de tuin is uitgesteld. De
meeste van onze Groei & Bloei leden houden van tuinen,
en vaak ook van fotograferen. Dit bracht ons op het idee
van een digitale fotoshow op onze website. Veel mensen
zijn trots op en blij met hun eigen tuin en maken er foto’s
van. Gewoonlijk krijgen we deze niet te zien, noch de tuin,
noch de foto’s. Toch zijn we heel benieuwd naar de tuinen
van onze Groei & Bloei leden!
Bent u trots op uw tuin en heeft u er foto’s van gemaakt?
Stuur ze dan naar info@harderwijk.groei.nl. Deze foto’s
worden dan op onze afdelingswebsite geplaatst, en als ze
voor plaatsing in deze nieuwsbrief geschikt zijn, kunnen ze
hierin ook worden gepubliceerd!
Heeft u geen tuin, maar wel een leuk balkon met planten?
Ook daarvan zien we graag foto’s! Wellicht kunnen deze
anderen inspireren om iets leuks van het balkon te maken.
Denk nu niet “mijn tuin is niet mooi genoeg, ik doe niet mee”.
Wij zijn gewoon benieuwd naar hoe onze leden hun tuin
ingericht hebben en waar ze van genieten. Groot, klein,
strak, weelderig, netjes of natuurlijk, veel struiken, bloemen,
gras? Als u wat foto’s instuurt, kunnen we toch digitaal “tui-
nen kijken”! Het gaat dus wel om overzichtsfoto’s van de
tuin of het balkon, of gedeeltes daarvan, maar geen close-
ups van bloemen.
Wie durft en doet mee?
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Torgau bloeit
Ken je dat tijdens vakanties: je ziet iets groeien ‘over de
heg’ en denkt meteen: oh, die wil ik ook! Zitten er zaadjes
aan, kan ik erbij, heb ik iets om ze in te doen?
Ik kan met een gerust geweten zeggen dat ik beslist geen
zeldzame soorten uitspit, maar een binnen handbereik
verkerend zaaddoosje is niet altijd veilig voor mijn hebgra-
ge vingers. Met name de zaadpluimpjes van Clematis oe-
fenen een enorme aantrekkingskracht op me uit.
 
Zo ook in de kasteeltuin van Schloss Hartenfels in Torgau
(aan de Elbe-radweg in het prachtige Sachsen). We zijn er
in de zomer en als er dan aan een Clematis zaadpluimpjes
zitten moet het dus wel een vroegbloeiende soort zijn. De
plant heeft er honderden, dus die ene missen ze vast niet.
Thuis gaat de veroverde schat in een potje en dan begint
het afwachten. In het geval van een Clematis betekent dit:
lang wachten. Maar dan verschijnen er, na bijna een jaar,
toch echt groene sprietjes. Na nog een jaar is het plantje
groot genoeg en krijgt het een plekje in de tuin.
 
Het is spannend of de Clematis aanslaat en nog spannen-
der of hij gaat bloeien. Ik heb immers geen idee welke soort
ik meegenomen heb. Zo’n vier jaar na mijn ‘diefstal’ ver-
schijnt het eerste (en dat jaar ook enige) bloemetje: mijn
Clematis blijkt een prachtige Alpine-soort – paars met een
wit ‘rokje’. Torgau bloeit, roep ik naar mijn lief. Qua tuinieren
is hij een analfabeet, maar hij weet maar al te goed wat dit
betekent: het was niet het eerste ‘gestolen goed’ dat toch
gedijt en is zeker ook niet het laatste. Inmiddels heeft ‘Tor-
gau’ een hoogte van zo’n 2,5 meter bereikt, met bloemen
in overvloed en soms geeft hij zelfs een nabloei!
Marian Grimm

Digitale communicatie
Wat is het lastig in deze tijd iets te organiseren. Je bent
enthousiast, regelt van alles, schrijft een stukje in de
nieuwsbrief, zelfs in de krant… Maar dan komt er weer een
maatregel vanuit de regering i.v.m. corona, en dan kan het
ineens helemaal niet doorgaan. Dan hebben we gelukkig
nog onze digitale nieuwsbrief waarin we snel even de
laatste berichten aan onze leden kunnen doorgeven. He-
laas hebben we nog niet van alle leden het (juiste) e-mail-
adres. Er mankeren nog ca 60 adressen! Ook staan er
enkele foutieve adressen in ons ledenbestand. Wilt u echt
op de hoogte blijven van het wel en wee in onze afdeling
van Groei & Bloei, geef dan even uw e-mail adres door aan
o.wolfswinkel@outlook.com
 
De lidmaatschapsnummers waarvan wij geen e-mailadres
hebben, staan op de website: www.harderwijk.groei.nl.
Uw lidmaatschapsnummer vindt u op uw ledenpas van
Groei & Bloei.
Wilt u uw e-mail adres niet in ons bestand laten opnemen,
maar wel op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Kijk dan regelmatig op onze website, www.harderwijk.
groei.nl. Onze webmaster Sonja Kalee zorgt er voor dat
de website prima up-to-date is en ook het laatste nieuws
toont. Niet alleen daarom is een kijkje op onze website de
moeite waard. Er staan veel foto’s van alle evenementen
uit de vorige jaren, aankondigingen van cursussen en
workshops, beschrijving van lezingen, de kruidentuin…
Kortom, leuk om eens te bekijken.
 
Ook onze facebookpagina is de moeite waard om van al-
lerlei nieuwtjes en leuke tips op de hoogte te blijven. Ook
deze wordt zeer regelmatig door Sonja vernieuwd. Een
aanrader dus om te volgen!
Olga

Stekje(s) gevraagd
Een kennis van mij is een groot liefhebber van kamerplan-
ten. Zij vindt het vooral leuk om deze planten uit stekken op
te kweken. Een zieltogende plant die een ander weggooit,
probeert zij altijd weer "op te lappen". 
Nu is zij op zoek naar stekjes van een Saxifraga
Stolonifera. Dit is een leuke hangplant, waarvan de stek-
ken als miniplantjes aan lange slierten aan de plant hangen.
Kan iemand haar aan een of meerdere “kindjes” van dit
leuke plantje helpen? Ik kom ze graag bij u ophalen! Graag
even een telefoontje naar 0341-425147 of e-mail naar o.
wolfswinkel@outlook.com. 
Olga
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Snoeiweetjes
Nu ik al bijna een jaar de Tuinscheurkalender heb, verbaas
ik me erover dat ik hem nooit eerder zelf heb gekocht. Deze
2020 versie was een cadeautje, maar ik heb nu Sinterklaas
al een seintje te geven voor 2021.
Er staan heel regelmatig leuke weetjes op over tuinen,
planten, bomen en struiken. Natuurlijk is niet alles nieuw,

want als je al flink wat
jaren tuiniert en ook nog
lid bent van Groei & Bloei,
bouw je toch wel flink wat
groene kennis op. Maar je
kunt nooit te vaak een
handige tip of een goed
advies krijgen.

Veel van de teksten zijn
van Romke van der Kaa,
die op een smakelijke ma-
nier heel duidelijke dingen
schrijft. In het stukje op 7
november behandelt hij

het snoeien. Volgens hem zijn daar heel veel misvattingen
over. Men denkt dat snoeien goed zou zijn voor bomen en
struiken, maar volgens hem zijn die heus niet altijd gebaat
bij systematische amputatie. Kijk om je heen, in de natuur
groeit en bloeit alles voortreffelijk zonder snoei. Maar onze
tuinen zijn geen natuur, integendeel, bomen en struiken
zouden zonder onze ingrepen een eigen leven gaan leiden
en er zou een behoorlijke wanorde ontstaan. Rozen die je
niet snoeit zullen heus wel weer bloeien, maar met snoei
toch aanmerkelijk uitbundiger.

Een andere misvatting is dat er op een precies tijdstip ge-
snoeid zou moeten worden, maar zo vast ligt dat niet. Ei-
genlijk zijn de struiken en sierbomen die snoei nodig hebben
in te delen in twee groepen: vroegbloeiende (voor de
langste dag) en laatbloeiende. De vroege bloeiers snoei je
meteen na de bloei omdat die al snel na de bloei nieuwe
bloemknoppen aanmaken voor het volgende jaar. Hetzelf-
de geldt voor laatbloeiers, na de bloei de snoeischaar

hanteren, maar dat kan gedurende de hele herfst en zelfs
nog in december. Maar wacht niet tot verder in de winter,
want dan is de sapstroom alweer op gang gekomen en is
snoei niet meer gezond voor uw boom of struik. Allemaal
heel logisch, maar toch ben ik zelf regelmatig een beetje
aan de late kant met snoeien. Ik zal vast niet de enige zijn,
we weten het allemaal, maar er is vaak heel veel te doen
in de tuin.

O, en wist u dat de Bomenclub Nederland november heeft
uitgeroepen tot Maand van de Monumentale Bomen?  Per
provincie stelt de Bomenstichting een lijst op van monu-
mentale bomen met een bijzonder verhaal. Het is aan te
raden om op www.bomenstichting.nl de prachtige bomen
te zien en hun bijbehorende verhalen te lezen. Ga er wel
even voor zitten want per provincie worden 15 bomen ge-
toond en beschreven. Zelf ben ik met Gelderland begonnen,
want dicht bij huis trekt altijd.
Janneke

Vreemd seizoen in de Kruidentuin
Het virus heeft ook ons werk in de Kruidentuin behoorlijk
beïnvloed. Gaan we normaal gesproken meestal in maart
al aan de slag, dit jaar was dat helaas niet mogelijk. Pas op
9 juni werd het weer veilig bevonden om met een groepje
samen te komen.
Afstand houden is prima te doen daar, alleen zaten we heel
ongezellig maar wel volgens de regels ver uit elkaar tijdens
de koffiepauze. Gelukkig steeds goed gegaan, blij met de
nieuwe ilex haagjes en na een aantal weken de achterstand
redelijk ingehaald.
 
Maar toen kwamen er in september nieuwe regels en
moesten we ons gaan houden aan niet meer dan met vier
personen tegelijk werken. En weer een paar weken later
nog maar met z’n tweeën. We sluiten het seizoen dus af
zoals het begon, met achterstallig onderhoud. Misschien
kunnen we in de komende weken nog wat blad ruimen als
de maatregelen wat worden versoepeld, anders hopen we
op een heel nieuwe start van het volgende seizoen.
 
Janneke
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