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Voorwoord  

De meeste herfstblaadjes zijn opgeruimd, verdwenen in de compostbak of 

zijn gewoon weggewaaid.

Zo zie je maar er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Weliswaar met een 

andere uitkomst, maar toch. Iedere tuinier kan zo zijn of haar eigen keuze 

maken en dat maakt tuinieren ook zo interessant. Bij onze lezingen hoor je 

aan de reacties hoe een opmerking van de spreker wordt ervaren. De ‘bloe-

menweide’ die Romke van de Kaa liet zien was zo’n sprekend voorbeeld. 

Je houdt ervan of je vindt het niks. Maar de vergoeding die sprekers vragen 

wordt steeds hoger, en om populaire sprekers te kunnen blijven uitnodigen 

is het bestuur van mening dat we voortaan een kleine bijdrage moeten gaan 

vragen. Dit wordt geagendeerd voor de algemene ledenvergadering.

Wij zijn blij dat er weer een mooi programma is voor het komend jaar. Sommi-

ge activiteiten moeten nog nader worden ingevuld maar de litsmail is inmid-

dels, naast de nieuwsbrief, een bekend middel om u te informeren. Mocht u 

zich daarvoor nog niet hebben opgegeven, dan raden wij u aan dat alsnog te 

doen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten.

De Lentefair in mei wil ik graag onder uw bijzondere aandacht brengen want 

om het een succes te maken hebben wij naast mooi weer ook de inzet van de 

leden nodig. Als u de komende tijd nog in de weer gaat met het splitsen van 

planten, gooi ze dan niet weg maar pot ze op. Wij komen ze graag bij u opha-

len. Het is in ieder geval gezellig om elkaar te ontmoeten bij Arjan Schepers in 

Mariënheem.

Verder kunnen wij melden dat de nieuwe tuinclub inmiddels 14 leden heeft en 

dit jaar verschillende activiteiten heeft ondernomen.

Tot slot wenst het bestuur u allen ijne feestdagen en een goede jaarwisse-

ling. Met een passende kerstcreatie in de vorm van een kerstboom of iets 

moois gemaakt in de kerstworkshop, zal het binnenshuis zeker aangenaam 

vertoeven zijn gedurende  de feestdagen.

Ed Penninks

Welkom

Wij heten de volgende nieuwe leden welkom binnen onze afdeling: mevrouw 

Jansen of Lorkeers uit Raalte, mevrouw Van Delft - Schuurs uit Raalte, de 

heer Hutten uit Raalte, mevrouw Bos uit Heeten en mevrouw Delft-Schuurs uit 

Raalte. We hopen u regelmatig te begroeten bij onze activiteiten. 
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18 december 2019: Kerstworkshop

De sluitingsdatum van het aanmelden voor de kerstworkshop op 18 december is verlopen, maar voor de avond 

zijn nog een paar plaatsen vrij. U kunt zich opgeven via de website of contact opnemen met Ineke Grootenhuis.

Lokatie:   Dorshuus Heino (Marktstraat 7, 8141 GA Heino)

Aanvang:  9.30 uur of 19.30 uur (voor de avond kunt u zich nog aanmelden)

Kosten:  € 25,- voor leden en € 33,- voor niet leden (inclusief materialen)

Opgave en info: www.salland.groei.nl • ineke.grootenhuis@gmail.com of 0572 381283

Arjan Schepers is eigenaar van een vasteplantenkwekerij met een bijzonder assortiment in Mariënheem (bij 

Raalte) en tuinontwerper. In de lezing zal Arjan uitleggen hoe je met vaste planten een beplanting kunt samen-

stellen die niet alleen mooi is maar ook klimaatbestendig, goed voor biodiversiteit en onderhoudsvriendelijk. 

In 2017 heeft Arjan samen met bevriend ontwerper Stefan Jaspers een beplanting gemaakt voor de gemeente 

Raalte. Bij de herinrichting van de Molenhof in het centrum van Raalte zijn twee grote bloembakken ontwor-

pen met een spectaculair bloeiende beplanting, gebaseerd op natuurlijke vegetaties maar ook ontworpen met 

behulp van een aantal technieken om een beplanting samen te stellen. 

In de lezing zal Arjan een aantal van de ontwerptechnieken laten zien die bij de Molenhof gebruikt zijn en die 

maken dat een natuurlijke beplanting er mooi uitziet. Uiteraard laat hij veel foto’s zien, en hij zal planten meene-

men voor de verkoop.

Lokatie:  Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte)

Aanvang:  20.00 uur

Kosten:  De lezingen zijn gratis voor leden en niet leden betalen € 3,50

Betsie & Anton Wippert: Kieken of ‘t gangs geat
Met deze uitspraak geven Betsie en Anton Wippert heel goed weer hoe zij het tuinieren ervaren.

Aan de Dorpsstraat in Heeten wonen zij vanaf 1999 en hebben daar hun tuinparadijsje. Al vanaf hun vroegste 

jeugd  hebben zij interesse in tuinieren en ondanks de nu toch wel gevorderde leeftijd doen zij nog veel zelf. Bet-

sie kweekt bijna alles zelf in een grote kas en met wat zij over heeft, wordt een ander verblijd of weggegeven bij 

de Lentefair van Groei & Bloei. Haar lievelingsbloemen zijn salvia’s in allerlei kleuren, hortensia’s en gaura.

Het zware werk wordt door Anton gedaan. Als kleine jongen werkte hij al mee in de tuin van de buurvrouw. Ook hij 

heeft zo zijn bloemenvoorkeur zoals fuchia’s en begonia’s.

De liefde voor de planten is groot en ondanks het vele werk, is er ook tijd om er van te genieten. Omdat de tuin 

aan de weg ligt staan er regelmatig belangstellenden te kijken en dan is er ook tijd voor een praatje. Zo is tuinieren 

ook gezellig.

Betsie en Anton zijn 19 jaar lid van Groei & Bloei en hopen nog lang met hun hobby actief te zijn . Maar er ligt wel 

een uitdaging. Hoe kunnen wij de 

tuin een  beetje aanpassen zodat 

het allemaal een beetje gemakkelij-

ker wordt. Gezien hun enthousias-

me zal dat niet eenvoudig zijn. Zij 

zullen wel zien hoe het gaat maar 

deze actieve en gezellige mensen 

dragen Groei & Bloei een warm en 

kleurrijk hart toe.
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Februari tot april 2020: Bloemschikken

Het is nog mogelijk om in het eerste kwartaal van 2020 mee te doen met 4 lessen bloemschikken. Er is 

vooral op de dinsdagavond nog plaats, maar eventueel ook op de donderdagavond. Mocht u een avond niet 

kunnen, dan kunt u deze inhalen op een andere avond.

U betaalt € 50,- (niet-leden € 60,-), dat is slechts € 12,50 per avond. Wilt u voor een enkele les gaan, bijvoor-

beeld om een mooi bloemstuk te maken voor een speciale gelegenheid? Ook dat is mogelijk. U betaalt dan 

€ 15,- voor een avond (niet-leden € 20,-). 

De locatie is de Ivoor (Raarhoeksweg 34, Raalte) met voldoende parkeergelegenheid

De data worden in december bekend gemaakt, de cursus begint weer in februari.

U kunt zich opgeven via de website (https://salland.groei.nl/home/) 

Nog vragen? Neemt u dan contact op met bloemschikcoördinator Riky Smeenk. Dat kan per e-mail (bloem-

schiksalland@gmail.com) of telefoon (0572 356 256).

18 februari 2020: Lezing Ina ter Haar ‘De imker vertelt‘

In juli 2019 is de bij oicieel uitgeroepen tot het belangrijkste levende wezen van de planeet.
Na een korte introductieilm over de honingbij wil ik hier graag wat over komen vertellen.
Biodiversiteit is een actueel thema. Overal horen en lezen we, dat het hard achteruit gaat met het aantal insecten 

in Nederland. Als imker houd je dat nauwlettend in de gaten. Je bent niet alleen geïnteresseerd in de honingbij, 

maar ook in allerlei soorten wilde bijen.

Hoe belangrijk zijn bijen voor ons, maar daarnaast vooral ook hoe belangrijk kunnen wij Groei & Bloeiers zijn voor 

bijen?

Er is een grote variatie aan tuinen. Er zijn tuinen met de grootte van een park, maar ook tuintjes van 1 stoeptegel 

breed en 1 gevel lang. Elke tuin heeft een eigen ecosysteem, dat een springplank voor insecten kan zijn naar een 

volgend ecosysteem. 

Alles tezamen kan dat een belangrijke bijdrage leveren tot een grotere biodiversiteit.

Lokatie:  Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte)

Aanvang lezing: Aansluitend aan de ledenvergadering

Kosten:  De lezingen zijn gratis voor leden en niet leden betalen € 3,50

18 februari 2020: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt komend jaar gehouden op 18 februari. Voorzitter Ed Penninks en se-

cretaris Shirley van Heck zijn dan 4 jaar in functie en dus reglementair aftredend, maar stellen zich herkies-

baar. Tegenkandidaten kunnen per e-mail worden ingediend bij de secretaris tot twee dagen voor de verga-

dering, met een bereidverklaring van de kandidaat.  

Alle stukken voor de jaarvergadering, zoals het jaarverslag en de agenda, zullen twee weken vooraf op de 

website beschikbaar zijn. De inanciële stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn. 

Lokatie:  Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte)

Aanvang:  19.30 uur 
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Voorzitter:
Ed W.M. Penninks
0572 35 72 60
penninksed@gmail.com
Secretaris:
Shirley E. van Heck
0572 36 49 14
salland.groei@gmail.com
Penningmeester:
Janny Ehrenhard
Rek: NL17RABO0142918288
tnv Afd. Salland KMTP
gbsalland.penningmeester@
gmail.com • 06 30 90 75 14
Activiteiten:
Inge M. ter Haar
0572 38 21 04
groei.actief@gmail.com
Lezingen:
Siny Jansen-Berkhof
sinyberkhof@gmail.com
06 42 31 14 02
Nieuwsbrief:
Femke F. Wijma
06 2317 0956 • wijzijn@planet.nl

Ledenadministratie:
Henny Overkempe
06 30 12 12 95
GBsalland.leden@gmail.com            
Webmaster:
Martin van der Linde
0572 38 16 32
martinlindworm@gmail.com
Paas- en Kerstworkshops:
Ineke Grootenhuis  
ineke.grootenhuis@gmail.com           
0572-381283
Bloemschikcursus:  
Riky Smeenk   
bloemschiksalland@gmail.com          
0572-356256
Lente Fair:
Ine de Groot
06 16 88 93 71
Open Tuinenweekend:
Ineke Witteveen
0572 35 28 62
witteveen.ineke@gmail.com
Jaarlijkse busreis:
Jeanine & Martin van der Linde
0572 38 16 32
Buitenlandse Tuinenreis: 
Inge ter Haar
0572 38 21 04

Groei & Bloei
Afdeling Salland

Vrijwillig, maar zeer gewenst!
Wij kunnen niet zonder de bijdrage van vrijwilligers, in welke vorm dan ook, 

om onze afdeling inspirerend en gezellig te houden. Kortom wij doen graag 

een beroep op u allen. En al is de bijdrage nog zo klein, dan maken veel 

kleintjes toch iets moois.

Natuurlijk zijn deze mooie woorden een opmaat om gewoon leden te kun-

nen vragen om iets te doen. Dat beroep op u is van alle tijd maar het geeft 

ook gezelligheid. Je leert elkaar beter kennen en vaak is het ook een reden 

om elkaars tuin te zien in een ander periode. Ook het onderling plantjes 

uitwisselen gebeurt meer. Kortom het kost wat tijd maar het levert zeker ook 

wat op en je hoort nog eens wat.

Wij willen komend jaar eens nagaan of wij niet in een kleine stand op de 

verschillende dorpsbijeenkomsten kunnen staan voor een dagdeel zoals 

op de boerenmarkt tijdens de Stöppelhaene. Ook voor de Lentefair zal er 

een beroep gedaan worden op een aantal leden om er een succes van te 

maken. Het weer hebben wij niet in de hand maar ook onze inzet zal mede 

bepalend zijn.

RABO Clubsupport

Helaas viel de bekendmaking van de actie 

van de Rabobank dit jaar vlak na het ter perse 

gaan van de vorige nieuwsbrief, maar via Flits-

mails en Facebook hebben wij zoveel mogelijk 

leden opgeroepen om op ons te stemmen. Het 

resultaat is dat wij dit jaar € 328,05 hebben 

mogen ontvangen van de Rabobank. Dit is het 

resultaat van 55 stemmen, want iedere stem 

was bijna € 6,- waard. Wij danken iedereen die 

op ons gestemd heeft, en natuurlijk danken wij 

de Rabobank.

Indien onbestelbaar: Verversweg 11, 8141 PM Heino


