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Voorwoord  
Op het moment van dit schrijven is het buiten koud en ligt er sneeuw. Het ont-
waken van de lente met de eerste sneeuwklokjes is even stop gezet. Het was 
ook aan de vroege kant zo in de tweede helft van januari. Maar de natuur heeft 
het goed georganiseerd en de bloei zal ongetwijfeld verder gaan als de tempe-
ratuur weer omhoog gaat.

Als u deze nieuwsbrief ontvangt heeft de Algemene Ledenvergadering van 
onze afdeling reeds plaatsgevonden. Het bestuur is zich ervan bewust dat het 
organiseren van activiteiten weliswaar doel is van de vereniging, maar dat dit 
niet kan zonder de blijvende inzet van de leden. Het is binnen het bestuur een 
aandachtspunt wat mogelijk is en wat de voorkeur van leden is. 
Gelukkig geeft het programma voor dit jaar weer een verscheidenheid aan 
activiteiten. Voor een van deze activiteiten, het Open Tuinenweekend, komen 
wij graag in contact met leden die hier aan mee zouden willen doen.

Wat zeker zo belangrijk is, is het bedanken van Sjoerd Witteveen en Ingrid 
Harsselaar voor hun inzet. Sjoerd heeft de afgelopen jaren het excursie pro-
gramma van de afdeling weer opnieuw inhoud gegeven. Wij hopen dat met 
behulp van de tuinclubs voort te kunnen zetten. 
Het bijhouden van de ledenadministratie is veel meer dan het bijhouden van het 
ledenbestand. Gelukkig hebben we een opvolger van Ingrid gevonden in Henny 
Overkempe. Dank aan Ingrid voor haar inzet en tijd voor deze activiteit. 
Annie Groot Koerkamp heeft zich een groot aantal jaren ingezet voor de activi-
teiten van onze afdeling. Wij respecteren haar keus maar vinden het wel spijtig 
dat zij nu ook afscheid neemt als lid van onze afdeling. 
Dank voor de samenwerking en de inzet van deze leden.

Inmiddels kunnen wij ook weer uitzien naar nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft de 
Provincie Overijssel een initiatief ontwikkeld om de voortuinen in de steden en 
dorpen onder de aandacht te brengen. Een mooie of gewoon een aardige tuin 
maakt de straat gezelliger. Het zal in eerste instantie in de stedelijke omge-
ving een start krijgen. Mogelijk is het ook voor ons een goed idee om in onze 
eigen woonbuurt na te gaan hoe het met de voortuinen staat, en om hier extra 
aandacht voor te vragen. Middels de bestaande actie Steenbreek kan daar al 
bij worden aangesloten. En het gaat niet alleen om bloeiende tuinen maar ook 
over duurzaamheid, meer vogels en insecten, kortom een bijdrage aan onze 
eigen leefbaarheid.

Welkom
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom binnen onze afdeling: De heer  
Treurniet uit Heino, mevrouw Eggermont uit Raalte en mevrouw Schotman uit 
Heino. We hopen u regelmatig te begroeten bij onze activiteiten. 



13 maart 2019: Boomfeestdag
Alweer een aantal jaren wordt in de gemeente Raalte de Boomfeestdag gehouden. Ook dit jaar zal op 
15 maart met vereende krachten een aantal bomen worden geplant.
Waarom zoveel ophef hierover? Bomen zijn belangrijk bij onze ervaring van de openbare ruimte. Een groene 
omgeving geeft meer rust, en groen is ook essentieel voor een goed en gezond milieu. Ook belangrijk is dat 
het in Raalte met meerdere partijen aangepakt wordt. Het is niet alleen een boompje planten, de gemeente, 
de basisschool in de omgeving en Groei & Bloei bedenken samen een programma.

Dit jaar is gekozen voor een locatie in Raalte zelf en wel in de Monumentstraat. Tussen het Hospice en de 
Horizon ligt een stuk grond zonder goede groeninvulling. Dat gaat nu op de boomfeestdag gebeuren. De 
medewerkers van de gemeente bereiden het voor en op de dag zelf krijgt een klas van de Horizon een les 
over bomen en het belang daarvan van Geert Borgonje (Groei & Bloei lid). Daarna planten de leerlingen 
samen met wethouder Van Loevezijn de bomen.

Tenslotte krijgen de kinderen van Groei & Bloei Salland een gekalligrafeerde oorkonde en de school een 
mooi beeldje. En de buurt is als resultaat weer een stukje groener en mooier geworden.

Boom
feestdag 2018

GROEN, SAMEN DOEN
Groei & Bloei Salland maakt deel uit van het overleg dat de gemeente Raalte heeft ingesteld voor alle 
partijen die zich bezighouden met planten, bomen en dieren. Het doel is om door participatie van de verschil-
lende verenigingen een betere aansluiting te krijgen, en meer onderlinge samenhang in het groenbeheer en 
-ontwikkeling in Raalte te bewerkstelligen.
Naast onze vereniging doen o.a. de Bomenstichting, IVN, de Bijenvereniging, Landschapbeheer en Na-
tuurmonumenten mee. Afgelopen jaar is mede op ons initiatief een bloembollenproject uitgevoerd in Raalte 
Noord. Samen met de buurt heeft de gemeente dit uitgevoerd. 
Maar ook bloemstroken in het dorp en het buitengebied zijn een een gevolg van Groen, Samen Doen. De 
keuze van de bloemen is met name bedoeld voor de biodiversiteit, en bijen en andere insecten krijgen hier-
door een beter leven.
Op de site van de gemeente Raalte is hier meer over te lezen.

Een echte tuinier is net onkruid...
Niet uit de tuin te krijgen!
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10 april 2019: Paasworkshop
April is weer volop voorjaar, wat is het dan leuk om voor Pasen iets moois te maken. Groei & Bloei biedt u de ge-
legenheid om dat onder begeleiding van vrijwilligers zelf te doen. Een gezellige voorbeeldtafel levert volop nieuwe 
ideeën, en er wordt getoond hoe je met materialen van voorgaande jaren weer iets anders kunt maken.
Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers gaan we aan het werk, aan het eind krijgt u nog een glaasje 
advocaat aangeboden.
Neemt u zelf een scherp mesje, een scherpe snoeischaar en een draadtangetje mee?

Lokatie:  Dorpshuus Heino (Marktstraat 7 8141 GA Heino)
Aanvang:  9.30 - 11.30 uur en 19.30 - 21.30 uur
Kosten:   € 25,- (leden) en € 33,- (niet-leden) - Inclusief materialen  
Opgeven:  Via de link ‘Aanmelden Paasworkshop’ op de website (www.salland.groei.nl) opgeven kan tot 10 maart
Informatie of: Wim Grootenhuis (wimcasagrande@gmail.com of telefoon 0572 381 283

21 maart 2019: Lezing Romke van de Kaa ‘Verwilderen; meer plezier met minder werk‘
De ondertitel bij deze lezing van Romke van de Kaa (bekend van zijn stukjes in kranten en tijdschriften) is: 
‘Laat de plant het werk doen’.

In deze lezing vertelt Romke van de Kaa over de technieken, mogelijkheden en planten- en bloemensoorten 
die zich goed lenen voor het laten verwilderen van de tuin. Als je ‘verwilderd’ in het woordenboek opzoekt, 
vind je betekenissen als woest en ongetemd. Een verwilderde tuin betekent echter iets heel anders: het 
gaat niet om het creëren van rommel en chaos of het verwaarlozen van een tuin, maar om het avontuur van 
planten die hun eigen weg gaan, al dan niet onder begeleiding van ons. Dat levert prachtige bloemenweiden, 
akkers of prairietuinen op, hoe klein de tuin ook is. 

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
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Laatste oproep Engelandreis
Afdeling Salland heeft een volledig verzorgde tuinenreis naar Engeland georganiseerd. De reis, met als reisdoel 
Zuid-Engeland en the Isle of Wight, vindt plaats van woensdag 19 t/m zondag 23 juni 2019 en staat onder bege-
leiding van Will Christiaanse, die al op eerdere reizen naar Engeland meeging.
Zoals u van ons gewend bent biedt de reis een mix van (mooie!) tuinen en culturele aspecten. De overnachtingen 
worden in twee verschillende hotels doorgebracht, waarvan in eentje Jane Austen heeft overnacht. Uiteraard is de 
reis inclusief het ontbijt en diner en alle entree’s.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus meld je aan via de site (www.salland.groei.nl) of neem contact op 
met Inge ter Haar (0572 382 104) of mail naar: groei.actief@gmail.com.

Engeland reis
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Bestuur:
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
0573 43 19 59
Activiteiten:
Inge M. ter Haar
0572 38 21 04
groei.actief@gmail.com
Lezingen:
Siny Jansen-Berkhof
sinyberkhof@gmail.com
Nieuwsbrief:
Femke Wijma
06 2317 0956
wijzijn@planet.nl

Commissieleden:
Ledenadministratie:
Henny Overkempe
06 3012 1295
gbsalland.leden@gmail.com
Webmaster:
Martin van der Linde
0572 38 16 32
martinlindworm@gmail.com
Bloemschikcommissie:
Riky Smeenk
0572 35 62 56
bloemschiksalland@gmail.com
Paas- en Kerstworkshops:
Ineke Grootenhuis
0572  38 12 83
ineke.grootenhuis@gmail.com

Contactpersonen Activiteiten:
Lente Fair:
Ine de Groot
06 16 88 93 71
Open Tuinenweekend:
Ineke Witteveen
0572 35 28 62
Jaarlijkse busreis:
Jeanine & Martin van der Linde
0572 38 16 32

Groei & Bloei
Afdeling Salland

15 mei 2019: Excursie Gardenista
Met trots presenteert KMTP/Groei & Bloei het nieuwe jaarlijkse tuinevent 
Gardenista op het Landgoed Ophemert in de Provincie Gelderland. 
Voor meer informatie over het evenement verwijzen we graag naar 
www.gardenista.nl.
Op het Landgoed staat het Kasteel Ophemert. Dit is een Nederlands kas-
teel in de Gemeente Neerijnen, gelegen ten noorden van het dorp 
Ophemert in het Gelderse Rivierengebied.
Op 15 mei 2019 organiseert Groei & Bloei Salland een busreis naar dit 
prachtig groenrijke event en u kunt daarbij zijn!
Op deze woensdagochtend zullen wij om 8:30 uur vertrekken vanaf 
‘’De Leeren Lampe’’ dus kom op tijd. U kunt parkeren bij ‘’De Leeren Lam-
pe’’ en wacht u niet te lang met aanmelden want vol = vol! Er is slechts 
plaats voor 60 personen. Na de excursie arriveren we rond 17.00 uur 
weer in Raalte.
Aanmelden kan tot 1 mei via de website www.salland.groei.nl.
De kosten zijn voor leden € 24,- p.p. en voor niet-leden € 27,50 per per-
soon. De busreis, de entree, 2 keer koffie/thee en gebak zijn bij de kosten 
inbegrepen.

Als wij op 15 mei richting Ophemert rijden om naar Gardinista te gaan 
zullen velen zich afvragen wat daar aan te treffen. Het is geen fair of 
plantenbeurs, maar wat dan wel? Sommige van onze leden weten wat de 
Chelsea Flowershow in Engeland is of zijn al in het Belgische Hex of op 
de tuindagen in Bingerden geweest. De aankondiging dat het een groot 
groen evenement, omlijst met amusement en culinaire activiteiten zal zijn, 
maakt het zeer zeker de moeite waard om er naar toe te gaan.
In de aankondiging staat ook vermeld dat het bloemschikken veel aan-
dacht zal krijgen en dat er modeltuinen worden aangelegd. Hiervan weten 
wij dat onze leden dat zeker op prijs stellen en daar graag van kennisne-
men. Frits Hoogers, bij onze bloemschikleden zeker geen onbekende, 
hebben wij gevraagd in februari een en ander te komen toelichten. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn geweest daarbij aanwezig te zijn, kijk dan op 
onze site. 

G
ardenista
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Indien onbestelbaar: Willeminksweg 1, 7434 RX Lettele


