
7 september Zaterdagochtenexcursie - Tuinen van Mien Ruys
17 september Lezing Gerrie Veenstra ‘Bijzondere vaste planten het hele jaar door’
Sept. tot april ‘20 Cursus bloemschikken onder begeleiding van Frits Hoogers
17 oktober Lezing Eric Meijer ‘1 + 1 = 3 wat maakt dat een plantencombinatie werkt?’
19 november Lezing Wim Paul v.d. Ploeg ‘De magie van Tuinieren’
18 december Kerstworkshop

 

Groei & Bloei
Afdeling Salland

salland.groei@gmail.com
www.salland.groei.nl

Afdeling Salland • september, oktober, november 2019
Voorwoord van de voorzitter  
           Het is genieten geweest deze zomer. De reis naar Engeland is een 
               succes geweest. Mooie tuinen gezien en de sfeer onderling was 
                  goed en gezellig. Al met al was het zeker weer de moeite waard 
                      en dank  aan de organisatoren is zeker op z’n plaats.

                                Ondanks de wat wisselende weersontwikkelingen is het, 
                                met een beetje extra water, een goede tijd geweest voor 
                              onze planten. Kleurrijk en veelbloemig was mijn eigen 
                             ervaring, wat nog versterkt werd door het Open Tuinen
                            weekend in juli. De deelnemers gaven bij de evaluatie aan 
                             dat het een goed weekend was met veel gasten die gezel-
                                   ligheid met zich meebrachten, maar ook veel belang-
                                   stelling toonden voor de inzet van de tuiniers. De 12 
                                  tuinen waren zeer verschillend maar dat geeft weer 
                                duidelijk aan dat onze leden allemaal op hun eigen 
                               wijze tuinieren. Deze tuinbezoeken zijn heel nuttig 
                voor je inspiratie, en geven je energie om 
                ook zelf weer aan de slag te gaan. In de herfst 
kan dat laatste allemaal weer plaatsvinden.

De jaarlijkse busreis heeft inmiddels plaatsgevonden, 
daarover kunt u meer lezen op onze website.

Het is goed om even vooruit te kijken. In deze nieuwsbrief kunt u 
al een beetje kennismaken met onze sprekers voor de komende 
maanden. In zowel september, oktober als november staat een inte-
ressante lezing gepland.
In september start weer het bloemschikken. Wij hopen dat vele deelnemrs 
zich zullen aanmelden

Het bestuur gaat de komende maanden weer aan de slag om het programma 
voor 2020 in te vullen. Graag nodigen wij u uit om ideeën of suggesties aan te 
dragen of te reageren op activiteiten van dit jaar. Ook kritische opmerkingen 
zijn welkom. Daar kunnen wij van leren .

Tot slot; de komende maanden gaan wij weer de bollen uitzoeken om in het 
voorjaar hiervan             de pracht en kleuren in de tuin te krijgen. Ik wens u 
daar veel succes                          mee.

Welkom
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom binnen onze afdeling: mevrouw 
Bruins uit Lemelerveld, mevrouw Krekel uit Heino, mevrouw Van Dijk uit Raal-
te, mevrouw Veenendaal uit Haarle, mevrouw Fennis uit Broekland, mevrouw 
Hilgenkamp uit Laag Zuthem, mevrouw Wesselink uit Dalfsen en familie Wes-
tenberg uit Zwolle. We hopen u regelmatig te begroeten bij onze activiteiten. 



Bijzondere planten
het hele jaar door

7 september - Zaterdagochtendexcursie Tuinen van Mien Ruys
Voor de zaterdagochtendexcursie naar de tuinen van Mien Ruys willen we graag een week van tevoren een 
indicatie hebben van het aantal mensen dat meedoet. Als de groep groot genoeg is regelen wij een aantal za-
ken vooraf, zoals een rondleiding, koffie of zelfs een lunch. Voor verdere informatie en registratie zie de website 
(salland.groei.nl). Geen internet? Geen probleem. U mag ook bellen naar Shirley van Heck (0572 364914).

17 september: Lezing Gerrie Veenstra ‘Bijzondere vaste planten het hele jaar door’
Gerrie Veenstra runt samen met Carla van Lieshout De Botterhutte in het Gelderse plaatsje Halle. Hier draait 
alles om planten. De Botterhutte omvat een prachtige sfeertuin die tijdens het seizoen enkele dagen per 
week opengesteld is. Daarnaast is De Botterhutte ook een kleine kwekerij die op verschillende plaatsen in 
Nederland haar planten kweekt. En De Botterhutte heeft ook een uitgebreide webwinkel. 
Tijdens de lezing zal Gerrie aan de hand van een powerpoint presentatie verschillende bijzondere planten 
bespreken. Gerrie zal deze avond ook planten bij zich hebben 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

September 2019 - April 2020: Bloemschikken
De cursus bloemschikken onder leiding van gerenommeerd bloemstylist Frits Hoogers gaat 17 september 
weer van start. Als u zich nog niet heeft opgegeven kan het nog net! U kunt kiezen om voor 8 lessen te 
registreren voor € 85,- (niet-leden betalen € 95,-), maar dit seizoen kunt u ook voor 4 lessen of zelfs 1 les 
registreren. U zorgt zelf voor bloemen en materialen, en ontwerpt uw eigen bloemstuk. De docent helpt u 
met advies en suggesties voor technieken en materialen. 
Voor verdere informatie en registratie zie de website (salland.groei.nl).
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17 oktober: Lezing Eric Meijer ‘1 + 1 = 3; Wat maakt dat een plantencombinatie werkt?’
Welke plantgroep plaats ik naast de andere zodat het resultaat meer is dan de som der delen? Wat is het dat een 
bepaalde plantgroep soms als een grijze muis overkomt en nauwelijks opvalt in een border, terwijl als je hem naast 
een andere zet, hij plots gaat schitteren en een combinatie vormt die de ander laat schitteren?
Dit heeft veel te maken met harmonie en contrast van de habitus, (vorm) en kleur. Wanneer je een border inplant of 
een beplantingsplan wilt maken is dit een belangrijk aspect om mee te nemen.
Aan de hand van allerlei aansprekende voorbeelden wordt getoond wat het effect is van planten op elkaar en welk 
mechanisme hiervoor verantwoordelijk is. Wat is bijvoorbeeld het effect van een aarvorm naast een aarvorm verge-
leken met een aar naast een schermbloem? Wat doet een paarse bloem naast een gele en wat naast een paars? 
Kom het beleven bij 1 + 1 = 3!

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

D
e m

agie van tuinieren

19 november: Lezing Wim Paul vd Ploeg ‘De magie van tuinieren’
Meer genieten van je tuin, meer genieten van je leven.
De lezing is een reis door je tuin en tegelijkertijd een reis door het leven in wat wij als mens (kunnen) meemaken. 
Het is een uitnodiging om anders naar je tuin te kijken. Een uitnodiging om je tuin mooier te maken, en om je 
leven rijker te maken.
De tuin en het tuinieren als spiegel voor ons eigen 
leven.
Wat wil je van je tuin maken? Wat wil je van je leven 
maken? In beide gevallen moet je daar moeite voor 
doen. En de moeite die je doet, die wordt in beide 
gevallen beloond.

Verschillende tuinen in binnen- en buitenland, en 
prachtige bloemen en planten komen aan bod. Het 
laat je stilstaan bij vormgeving, sfeer, creativiteit en 
een filosofische benadering. Energetisch tuinieren in 
een notendop. Daarnaast wordt de praktische kant 
van tuinieren belicht.

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

1 + 1 = 3
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18 december 2019: Kerstworkshop
Geef u zo snel mogelijk op voor de Kerstworkshop, want vol is vol. Als de 
morgen vol is wordt u automatisch bij de avond ingedeeld en ook omge-
keerd. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers gaan we aan 
het werk, aan het eind krijgt u nog een glaasje glühwein aangeboden. Wij 
zorgen voor alle materialen, wel zelf een scherp mesje, een scherpe snoei-
schaar en draadtangetje meenemen.
Tot uiterlijk 19 november kunt u zich aanmelden i.v.m. de inkoop van de 
materialen. Opgeven via de website (www.salland.groei.nl kerstworkshop). 
Eventueel kunt u zich ook aanmelden bij Wim Grootenhuis (0572 381 283
of via wimcasagrande@gmail.com.

Lokatie:  Dorpshuus Heino (Marktstraat 7, 8141 GA Heino)
Aanvang:  Ochtend 9.30 - 11.30 uur, avond 19.30 - 21.30 uur
Kosten:  € 25,- en niet-leden betalen € 33,-

Groen Samen Doen
De Gemeente Raalte heeft sinds twee jaar een overleg in het leven 
geroepen waar onder de titel ‘Groen Samen Doen’ alle groenorganisaties, 
waaronder Groei & Bloei, meepraten over velerlei onderwerpen en/of 
advies geven.
Een steeds terugkerend onderwerp zijn de bomen in onze gemeente. 
Bomen zijn belangrijk voor ons milieu, maar ook voor het aanzien van een 
straat of park. Het is dan goed dat er niet zo maar gekapt kan worden. 
Daarnaast staat de biodiversiteit hoog op de agenda. U zult het zelf al wel 
eens gezien hebben: de bloemrijke stroken in het dorp of langs de wegen. 
Inmiddels is er een extra budget beschikbaar gesteld om initiatieven van-
uit de burgers te stimuleren.
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u deze doorgeven 
aan penninksed@gmail.com.

Indien onbestelbaar: Verversweg 11, 8141 PM Heino


