Afdeling Salland • maart, april & mei 2021
Voorwoord van de voorzitter
Het voorjaar kenmerkt zich met name door het energiek uitlopen van de natuur in al haar verscheidenheid. Zeker dit jaar heeft dat een behoorlijke lading
omdat wij tot nu toe bijna geheel gekluisterd zijn aan huis. Dat geldt zeker
voor de ouderen onder ons, maar ook voor hen die werken zijn de contacten
voorbehouden tot de meest noodzakelijke of tot het beeldscherm. En dat is na
al die maanden toch een beetje saai.
Voor onze afdeling was het beeldscherm echter een goede uitkomst om toch
wat met u te kunnen delen. Daardoor hebben de lezingen kunnen doorgaan
en zelfs de kerstworkshop heeft online plaatsgevonden. Hulde aan allen die
hieraan hebben meegewerkt, in het bijzonder onze secretaris Shirley. Zij heeft
zich verdiept in alles wat nodig was om de livestreams mogelijk te maken.
Dat het techniek blijft, waarbij het soms anders gaat dan verwacht, is in deze
spijtig. Voor allen, die of een wat slecht geluid kregen of niet op tijd konden
inloggen, was een verontschuldiging op z’n plaats. In ieder geval is er veel
geleerd en ervaren.
Wat dat betreft is het bestuur van mening dat wij op de ingeslagen weg verder
moeten gaan en ons laten leiden door wat mogelijk is. Zo is het programma
van dit jaar ook voorgesteld: veel onder voorbehoud. Zelfs Gardenista is verplaatst naar september.
Op het moment van het schrijven van deze inleiding is het bestuur druk doende met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal via
zoom gehouden worden. Het is een hele uitdaging, maar helaas kan het niet
anders. Mocht u overigens achteraf tot de conclusie komen dat u bepaalde
vragen niet heeft kunnen stellen, of dat u onvoldoende antwoord heeft gekregen op uw vraag, schroom dan niet om mij te bellen of mailen.
Graag wil ik vanaf deze plaats Inge ter Haar bedanken voor haar grote inzet
als bestuurslid activiteiten. Twee maal 4 jaar was Inge actief en heeft zij met
toewijding en inzet initiatieven ondernomen om Groei & Bloei tot een bloeiend
geheel te maken. Gelukkig blijft zij wel verbonden aan de organisatie van de
buitenlandse tuinenreis. Ook wil ik Janny Ehrenhard bedanken voor haar inzet
als penningmeester. Helaas heeft zij na drie jaar besloten ons te verlaten.
Met twee bestuursleden minder wil ik graag een beroep op u doen. Er zijn
meerdere taken te vervullen en als u zelf interesse heeft om ons te helpen of
iemand weet dan horen wij het graag.
Tot slot van deze inleiding kan ik alleen maar vaststellen dat het tuinieren, het
kweken van plantjes, tot doel heeft om ervan te genieten, het liefst dagelijks.
Onze kleine wandeling in de tuin laat niet alleen de (on)kruidjes zien maar ook
het vele andere moois wat groeit en bloeit. In deze tijd kan je daar alleen maar
meer bewust van zijn en je daarmee realiseren dat onze hobby zo gek nog
niet is.
Welkom
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom binnen onze afdeling: mevrouw
Overmars uit Heino en de heer Van Egmond uit Nijverdal. We hopen u regelmatig te begroeten bij onze activiteiten.
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Boomplantdag uitgesteld naar 10 november 2021
Er is niet veel mooier dan een boom te planten, zeker als dat gebeurt door de jeugd. Het bekende spreekwoord over ‘de boom en het plantertje’ wordt dan in ieder geval niet bewaarheid.
Nederland staat voor een bijzondere opgave om de komende jaren heel veel bomen te planten. Op de Nationale Boomfeestdag wordt daar jaarlijks aandacht aan besteed. Ook in Raalte doen wij daar als Groei & Bloei
graag aan mee. Samen met de gemeente en een basisschool maken we er een feestje van. Want naast het
oicieel planten van een boom wordt er ook voorlichting gegeven over wat belangrijk is voor het goed groeien van bomen en struiken en hoe belangrijk dat is voor de biodiversiteit.
De geplande datum in maart kan helaas niet doorgaan. De Boomplantdag zal dit jaar zijn op 10 november.
Dus ook dit jaar zullen de bomen zeker geplant gaan worden.
E-mail adressen
Nu wij met het voorbereiden van onze activiteiten te maken hebben met grote onzekerheid is het steeds
belangrijker dat wij u snel kunnen bereiken middels onze litsmails. Wij gaan daarom de komende maanden
ons extra inspannen om e-mailadressen te verzamelen. Ook indien wij uw e-mailadres al wel hebben maar
dit gewijzigd wordt, is het handig als u dit aan ons doorgeeft.
Als wij uw e-mailadres nog niet hebben zal Joke Godeschalk contact met u opnemen. Het helpt natuurlijk als
u zelf even een mailtje stuurt naar salland.groei@gmail.com.
18 maart 2021: Lezing Brian Kabbes ‘Aardappels en dahlia’s‘
Op het oog een wonderlijke combinatie, toch is er een overeenkomst. Beide zijn knoldragende planten die
in een ongeloolijke verscheidenheid voorkomen. Reuzen en dwergen, felle kleuren en zachte pasteltinten.
Tijdens deze diavoorstelling maakt u in het eerste uur kennis met de veelzijdigheid in kleur en vorm van de
aardappel en haar boeiende familieleden. Vooral de oorspronkelijke aardappel uit de Zuid-Amerikaanse
Andes komt ruim aan bod, maar ook de familieleden uit de sier- en moestuin worden niet vergeten.
Na de pauze is een andere knolvormende plant aan de beurt; de dahlia. Heel bekend zijn de vaak dubbelbloemige tuindahlia’s in bonte kleuren, maar ook hier zijn de oorspronkelijke wilde voorouders minstens zo
interessant. Brian Kabbes neemt u mee op een spannende reis die hij maakte op zoek naar wilde dahlia
soorten in de jungle van Mexico. Hier zal duidelijk worden dat de aardappel en dahlia meer met elkaar gemeen hebben dan menigeen zo op het oog zou zeggen.
Lokatie:
Aanvang:

Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte) en via livestream
Informatie hierover via litsmail en via de website
20.00 uur - registreren is noodzakelijk via:
https://salland.groei.nl/activiteiten/lezingen/

Aardappels en dahlia’s
24 maart 2021: Paasworkshop - Het voorjaar komt er aan
Op woensdag 24 maart om 14.00 uur geven we weer via Zoom onze Paasworkshop. Na de Kerstworkshop hebben we heel positieve reacties gekregen.
Vanaf 12 maart komen de foto’s van de benodigde materialen met beschrijving
van het te maken stuk op de website. Het wordt een tafelstuk op een mooie
grillige plank. Nieuw bij deze Paasworkshop: we leveren indien gewenst een
pakket met de benodigde materialen.
Deelname aan de workshop is gratis. Kosten voor de materialen: leden € 22,50
niet leden 27,50.
Registratie en betaling voor 15 maart, via de website. Voor verdere details
verwijzen we naar de website.
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Mei 2021: Excursie Pioenkwekerij Heino - R2
De exacte datum van deze excursie zal middels een litsmail bekend gemaakt worden. Dit geldt ook voor het aantal
deelnemers dat mee kan. Omdat de pioenkweker in Heino gevestigd is, zal eenieder met eigen vervoer kunnen gaan.
Noord-Holland is een belangrijk gebied voor de teelt van bloembollen maar ook van pioenen. De pioenkweek neemt
zo’n vlucht dat bedrijven die hun teelt willen uitbreiden zich oriënteren om dat elders te doen waar meer ruimte beschikbaar is. Zo is ook het bedrijf R2 terecht gekomen in Heino.
R2 is gericht op de verkoop van stekken van pioenrozen voor de professionele kweker over de gehele wereld. In
Heino bloeien er in het voorjaar veel. Een prachtige gezicht. Het is op deze locatie nog een jong bedrijf en door een
toevallige kennismaking ‘over de heg’ mogen wij met Groei & Bloei Salland een keer komen kijken. En natuurlijk
krijgen wij dan een stukje voorlichting over deze plant met de fantastisch mooie bloemen.
Houd dus de litsmail in de gaten als u deze mooie kans niet wilt missen.
Pioenkwekerij Heino

2 mei 2021: Lentefair
Ondanks veel onzekerheden bereiden wij de Lentefair voor in aangepaste vorm.
Dus noteer de datum in de agenda, de locatie is weer bij Arjan Schepers. Mocht corona alsnog roet in het eten
gooien dan brengen we u daarvan via de litsmail op de
hoogte!
Iedereen staat na de winter weer voor een nieuw uitdagend tuinseizoen. De combinatie van vaste planten en
eenjarigen in potten zal veel aandacht krijgen en voor
verrassingen zorgen op de Lentefair!
Om een goede start te kunnen maken heeft de organisatie uw hulp nodig. Wie wil ons helpen? Wij zoeken
mensen die ieder voorjaar zaaien en stekken. Welke
planten zoeken we? Eenjarigen en vaste planten. Cosmea, zinnia’s, kattensnor, rode boerenkool, dahlia’s e.d.
Liefst wat onbekende soorten. Ook vaste planten zijn
welkom.
Om alles mooi te kunnen opstellen willen we graag
dezelfde soorten potjes, maat 9 x 9 cm. Of voor de grotere stekken P12 potten (dit zijn grotere ronde potten).
Wie deze potjes niet heeft, laat het ons weten. Graag
willen we bij de planten/zaaigoed een labeltje met daarop de naam. De labeltjes leveren wij.
Graag horen we wat u op kunt kweken.
Zaterdagmorgen 1 mei kunnen de plantjes worden
gebracht bij Arjan Schepers zodat we ze mooi kunnen
opstellen voor de fair.
We hopen dat het met uw hulp weer een interessante
en gezellige dag wordt.
Inge ter Haar gaat dit coördineren en voor vragen kunt
u bij haar terecht via telefoon: 0572 382 104 of e-mail:
ingeterhaarw@gmail.com.
Koie en taart zullen zeker niet ontbreken!
10 en 11 juli 2021: Open Tuinenweekend - Wie doet er mee?
Het Open Tuinenweekend is gepland op 10 en 11 juli. Onze vraag is: DOET U MEE? Natuurlijk onder voorbehoud
of het is toegestaan en veilig is. Maar mocht u uw tuin willen openstellen en ons laten genieten van al het moois dan
graag een berichtje naar Ineke Witteveen: witteveen.ineke@gmail.com.
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Indien onbestelbaar: Verversweg 11, 8141 PM Heino
24 t/m 27 juni 2021: Tuinenreis naar Zuid-Duitsland
Vooralsnog gaat de tuinenreis naar Zuid-Duitsland gewoon door, maar
alleen onder die omstandigheden dat het voor iedereen verantwoord is, dit
in overleg met de reisorganisatie Pelikaan.
Nb Als er 2 weken voor vertrek code rood of oranje geldt als reisadvies naar Duitsland, dan annuleert de reisorganisatie de reis. Bij code
geel zullen er maatregelen getrofen worden, te denken valt aan het
dragen van mondkapjes waar dat nodig is.
Het vervoer zal per luxe touringcar zijn met een ervaren chaufeur. De bus
is voorzien van een bar waar men tegen vergoeding warme of koude dranken kan krijgen, tevens is er een toilet aanwezig.
Het is ook dit keer een mooi samengesteld programma waar we verschillende soorten tuinen bezoeken. Tijdens de reis zullen wij begeleid worden
door een (nieuwe) ervaren tuinenreisleider die ons de nodige informatie
over de te bezoeken tuinen kan geven. Voor een uitgebreid programma zie
de website: www.salland.groei.nl.
Alle entrees van de tuinen ziin bij de reissom inbegrepen.
Het is wel van belang dat men goed ter been is want het kan zijn dat er
enige trappen of glooiingen zijn in sommige tuinen.
Wij overnachten gedurende de reis in twee verschillende 4 sterrenhotels op
basis van logies met ontbijt en bij terugkomst op het eind van de dag wordt
er een gezamenlijk diner geserveerd.
De eerste en de laatste nacht zullen wij in de buurt van Heidelberg overnachten en de tweede nacht zal dat in een hotel in de buurt van Hirt zijn.
Prijs per persoon:
Aanmelden:
Minimaal aantal deelnemers:
Uiterlijke inschrijving:
Opstapplaats:
Contactpersoon Inge ter Haar:

€ 499,00 (niet-leden betalen € 25,- extra)
Via inschrijformulier op www.salland.groei.nl
30 personen
24 april 2021
Raalte
e-mail: ingeterhaarw@gmail.com of tel: 0572 382 104

Tuinenreis Zuid-Duitsland
Uitslag van de Groei & Bloei Salland enquête
Zoals gebruikelijk bij schriftelijke enquêtes is de respons niet groot. Dan
komt de vraag aan de orde of er wel conclusies getrokken kunnen worden.
In ieder geval kan gesteld worden dat de leden over de informatievoorziening, zoals die thans plaatsvindt, tevreden zijn.
Wel is er een voorkeur onder de leden die gereageerd hebben om meer
digitaal te gaan doen. Dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de kosten die verbonden zijn aan het drukken en verzenden van onze nieuwsbrief.
Het bestuur zal dit jaar met een voorstel komen hoe verder te gaan.
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