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Voorwoord
Soms is het goed om even terug te kijken. Dat is niet echt een gewoonte voor
een tuinier, want hij of zij is meestal bezig met het bewerken van de grond,
poten of zaaien. Alles gericht om op termijn een zo mooi mogelijk resultaat te
krijgen.
Het terugkijken heeft te maken met onze goed verlopen Algemene Ledenvergadering. De presentatie van de secretaris en penningmeester maakte het voor
een ieder helder waar wij staan maar ook waar wij naar toe willen. Het scenario
voor dit jaar was wat somber in financieel opzicht, omdat wij geen extra inkomsten gaan krijgen, maar wat gebeurde er? De Tuinexpo in Luttenberg was een
succes dankzij de inzet van onze leden met een bijbehorend positief financieel
resultaat.
Daarnaast maakte de laatste lezing van Romke van de Kaa duidelijk dat een
goede inleider op prijs wordt gesteld. Er waren 125 aanwezigen waarvan iets
meer dan honderd leden. Meer konden er ook echt niet meer bij. Dat zou qua
veiligheid ook niet zijn toegestaan. Velen van ons wisten de wat uitdagende
wijze waarop Romke van de Kaa vertelt, te waarderen.
Dat was niet zonder reden en hoewel de meesten van
ons geen “meadow” zullen aanleggen was het zeker
onderhoudend. Reden voor het bestuur om toch eens
na te denken of een bijzondere spreker aanleiding
kan zijn om een kleine tegemoetkoming te vragen voor de extra kosten. Anders gezegd, als
je waar voor je geld krijgt zal dat voor velen
niet onoverkomelijk zijn.
Als u dit leest hebben wij Gardenista al weer
gehad. Met z’n allen in de bus. Verderop in
deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag.
Al onze inspanningen zijn op dit moment
erop gericht om na de voorjaarstuin weer
een mooie zomertuin te krijgen. Het zaaien
van de verschillende zomerbloeiers, het voortrekken van de dahlia’s; het is allemaal in volle gang.
Het is dan ook goed te melden dat een tiental
tuiniers hun tuin willen openstellen op 13 en
14 juli tijdens het Open Tuinenweekend. Op
de website kunt u er alles over lezen en ook
wie er allemaal mee doen. Het is zeker de
moeite waard en wij hopen natuurlijk op mooi
weer.
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Welkom nieuwe leden
Op de Tuinexpo in Luttenberg in februari hebben wij in meedere opzichten goede zaken gedaan. Het begon al
met de lokatie en opbouw van onze stand. Direct aan het begin van de expo hadden wij een prima plaats waar
wij de vele bezoekers goed konden ontvangen. Onze stand was door Willemien Evers mooi aangekleed en de
landelijke organisatie heeft ons de nodige spullen geleverd waardoor het geheel er professioneel uitzag. Maar
ook de verdere organisatie was goed geregeld. Met de kennis en ervaring van Ineke Grootenhuis en de coördinatie door Shirley van Heck, tezamen met de dames van het bloemschikken, was het succesvol en mochten
wij 62 nieuwe leden verwelkomen, waarvan er 46 direct bij onze afdeling lid zijn.
De volgende nieuwe leden heten wij welkom bij onze vereniging: mw. Aarten uit Lemelerveld, mw. Bos uit
Heino, mw. de Bos uit Nijverdal, mw. Bosch uit Lierderholthuis, mw. Bouwhuis uit Raalte, mw. van Bracht uit
Luttenberg, mw. Broekhuizen uit Wesepe, mw. Buijs-ten Have uit Olst, mw. de Coo uit Heeten, mw. Cornelissen uit Heeten, mw. Dankelman uit Lemele, mw. Diekman uit Raalte, mw. Dubbink uit Hellendoorn, mw. van
Duren-Steinbach uit Olst, dhr. van Ee uit Lemelerveld, mw. Freitag-Bachmann uit Raalte, dhr. de Graaf uit
Raalte, dhr. de Haan uit Olst, dhr. ten Have uit Lemelerveld, dhr. Hendriksma uit Wijhe, mw. Hollak uit Ommen,
mw. Holleboom uit Heeten, mw. Jansen uit Den Ham, dhr. Knobben uit Nijverdal, dhr. de Knoop uit Schalkhaar,
dhr. Koerkamp uit Heeten, mw. Kolkman uit Haarle, mw. Koopman uit Heino, mw. Marsman uit Dalfsen, mw.
Meijerink uit Heeten, mw. Mulder uit Wijhe, mw. Nagel uit Raalte, dhr. Nijland uit Nieuw-Heeten, mw. Noorman
uit Raalte, mw. Oosterwijk-Mohlman uit Heino, mw. Paas uit Nijverdal, mw. Peters uit Wijhe, dhr. Rijke uit Raalte, mw. Rodijk uit Heeten, mw. Roebert uit Heino, mw. Roesink-Knopert uit Wesepe, mw. Schotman-Kemper
uit Heeten, mw. Sibelt uit Lemelerveld, mw. Steen uit Venebrugge, mw. Tijhuis uit Hellendoorn, dhr. Veldhoen
uit Raalte, dhr. Veldhuis uit Raalte, mw. Venema uit Nijverdal, mw. Visscher uit Heino, mw. Voort-Posthoorn
uit Broekland, mw. Wesselink uit Dalfsen, mw. Westra uit Ommen, mw. Willems uit Nijverdal, mw. Zielman uit
Heino en mw. Zijp uit Luttenberg. We hopen u regelmatig te begroeten bij onze activiteiten.
Geert Borgonje: Lid van Verdienste van Groei & Bloei Salland
De Algemene Ledenvergadering heeft met instemmend applaus onze Geert benoemd tot Lid van Verdienste
van onze afdeling. Wij kunnen rustig spreken van ‘onze Geert’, want hij is al 50 jaar lid van Groei & Bloei.
De landelijke voorzitter Frank Naber overhandigde met een korte toespraak de bijbehorende oorkonde en
zijn vrouw kreeg een prachtig boeket overhandigd.
Op de site staat een mooi interview met Geert, waarin hij nader ingaat op zijn beweegredenen. Geert is nog
steeds actief voor Groei & Bloei en met zijn enthousiasme, kennis en persoonlijke inzet weet hij ons allen
altijd weer te boeien met verhalen over, en afbeeldingen van bloemen en planten van de hele wereld.
Ook op de jaarlijkse Boomfeestdag is Geert aanwezig om de leerlingen van de betrokken school extra info te
geven over het nut en noodzaak van bomen in onze wijken.

Rotonde Heeten

V.l.n.r. Frank Naber, Ed Penninks
en Geert Borgonje
Rotonde in Heeten
Wij van Groei & Bloei Salland hebben in de afgelopen 5 jaar het onderhoud verricht aan de rotonde gelegen
aan de Holterweg in Heeten. Het was een initiatief van ons en in overleg met de gemeente waren er afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud.
Het ontwerp was van tuinarchitect Nelleke Mein uit Heeten Zij had als basis gekozen voor een prairie-achtig ontwerp, waarbij het gehele jaar door een prettig en afwisseld beeld te zien is. Mede door het jaarlijkse
onderhoud door onze leden is de rotonde uitgegroeid tot een mooi geheel. De jaarlijkse bijdrage van
NL DOET maakte het mogelijk de lege plekken mooi op te vullen. Al met al zijn wij een ervaring rijker en
hebben wij bijgedragen aan het mooier maken van de omgeving. Vanaf nu wordt het onderhoud door de
gemeente overgenomen. Wij zullen het met belangstelling blijven volgen.
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19 tot en met 23 juni 2019: Tuinenreis naar Zuid-Engeland en Isle of Wight
Woensdag 19 juni vroeg in de ochtend vertrekt een bus vol enthousiaste Groei &Bloei leden, de meeste van
afdeling Salland en ook een aantal van afdeling Ommen, op weg naar een tuinenreis in het mooie Zuid-Engeland! De reis staat onder begeleiding van Will Christiaanse, die al twee keer eerder met ons mee is geweest
en ongelooflijk veel kan vertellen
over de tuinen, hun ontstaan en
de beplanting, daarnaast weet u
aan het einde van de reis álles
over de Engelse historie.
Prachtige tuinen, goede hotels,
een bezoek aan the Isle of Wight,
daarnaast maakt ook het culturele
aspect onderdeel uit van onze
reis… Kortom, als u dit jaar niet
van de partij bent, bent u waarschijnlijk bij een volgende door afdeling Salland georganiseerde tuinenreis, een
van de eersten die zich aanmeldt!
13 en 14 juli 2019: Open Tuinenweekend
De commissie Open Tuinenweekend is er weer in geslaagd mooie en gevarieerde
tuinen te vinden voor het weekend van 13 en 14 juli. Natuurlijk met dank aan de
deelnemers, want uit de ervaringen blijkt dat het openstellen van je tuin extra werk
met zich meebrengt.
Er zijn twee bijzondere zaken te noemen, namelijk dat er nieuwe tuinen zijn en dat
de tuinen verspreid door heel Salland liggen. Op de fiets zal je er zeker 2 dagen
voor moeten uitrekken. Het is meer dan de moeite waard dit weekend een keuze te
maken om zowel op zaterdag als op zondag een paar tuinen te gaan zien. Het biedt
inspiratie maar ook gezelligheid want het zijn allemaal liefhebbers en soms kom je
onverwacht bekenden of vrienden tegen waarmee het dan ook nog gezellig wordt.
Op de website vindt u de adressen en een korte beschrijving van de tuinen. Een
flyer met een overzicht van de ligging van de tuinen en de adressen is beschikbaar.
Wij hopen natuurlijk op mooi weer maar dat hebben wij niet in de hand.
10 augustus 2019: Jaarlijkse Busreis naar Provincie Utrecht

Vertrek: 		
Kosten: 		
Aanmelden

Vanaf de Leeren Lampe om 8.00 uur, vermoedelijke terugkeer rond 18.30 uur
€ 45,- voor leden, niet-leden: € 50,- (incl. kopje koffie met iets lekkers, lunchpakket en iets lekkers in de laatste tuin)
Vóór 1 augustus via de site, info: Martin en Jeanine van der Linde (martinlindworm@gmail.com of lindworm@home.nl )
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Groot Sandbrink
en ‘t Akkerhuus

De jaarlijkse busreis van afdeling Salland brengt ons dit jaar naar de provincie Utrecht. Alle te bezoeken tuinen
zijn lid van de Nederlandse Tuinenstichting, gegarandeerd mooi dus!
Groot Sandbrink’: Een rietgedekte boerderij uit 1850, twee vijvers, verschillende tuingedeelten omsloten door hagen. Een hoogstamboomgaard, een vogelbosje met wandelpaadje, een pluktuin, een hooiberg en veel potplanten
in deze mooie, afwisselende tuin!
’t Akkerhuus: RUST! Door de hele tuin zijn sfeervolle zitjes te vinden, die uitnodigen om de omgeving op je in te
laten werken. De geur van de rozen, sommige clematissen en vaste planten vult de lucht en draagt bij aan de
beleving. De rust wordt nog benadrukt, doordat in de perken is gewerkt met grote groepen planten van één en
dezelfde soort.
St. Hubertushof: Deze landschapstuin heeft vorig voorjaar een uitgebreide reportage gekregen in het
maandblad van Groei &Bloei. De
5.000 m² tuin is naar eigen ontwerp,
gebaseerd op de reeds bestaande
structuurelementen. Het bevat o.a.
een decennia oude Rhododendron
wal in combinatie met beukenhagen
als erfafscheiding, een natuurlijke
sloot kronkelend door de bloementuin, meerdere borders en tuinkamers, weelderig gevuld met voornamelijk vaste
planten en siergrassen.

Groei & Bloei
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Indien onbestelbaar: Verversweg 11, 8141 PM Heino
15 mei 2019: Verslag Excursie - Gardenista
Op een zonnige dag bezig zijn met je hobby is altijd goed. Maar toen wij
met 60 leden uit Raalte vertrokken, was er bij het naderen van ons einddoel toch een zekere spanning. Wat gaan wij aantreffen in Ophemert?
Wij kunnen kort zijn over het algemene gevoel. Het was mooi, afwisselend en creatief opgezet. Ook de stands waren met een aantrekkelijk
aanbod van planten de moeite waard.
Natuurlijk waren er ook wat aandachtspunten, zoals het geringe aantal
voorbeeldtuinen, en de lange wachtrijen voor een kopje koffie en een
broodje. Maar de zonnige dag maakte het wachten en het kijken naar wat
er allemaal gaande was bepaald niet onprettig.
Het alles overheersende gevoel was dat het een prettige en gezellig dag
is geweest en dat een aantal van ons hun tuin weer een stukje mooier
maken met hun aankopen.
Tenslotte: volgend jaar gaan we wéér!
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Penningmeester:
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gmail.com
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Inge M. ter Haar
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groei.actief@gmail.com
Lezingen:
Siny Jansen-Berkhof
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Nieuwsbrief:
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Excursie Gardenista 2019

Commissieleden:
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Henny Overkempe
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7 september 2019: Zaterdagochtendexcursie - Mien Ruys
Op zaterdag 7 september organiseren wij een excursie naar de tuinen van
Mien Ruys in Dedemsvaart. Voor informatie over de tuinen zie: http://www.
tuinenmienruys.nl/nl/. Wij vertrekken om 9.30 uur vanaf de Leeren Lampe
in Raalte. Vervoer vindt plaats met personenauto’s. Kosten worden geschat
rond de € 20,-. Aanmelden (voor eind augustus) en verdere informatie via
de website.

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

Mien Ruys

