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Van de voorzitter
Buiten zie je dat de natuur nog in toom wordt gehouden door een
aanhoudende winter . Niettemin zijn de eerste tekenen van nieuw
leven al weer zichtbaar. Diverse bollen hebben de winter weer
overleefd en steken hun groene uitlopers al boven het maaiveld uit.
Zodra de vorst zich terugtrekt komt alles weer tot leven en kunnen
we als tuiniers weer aan de gang om het geheel binnen de door ons
gestelde wensen te begeleiden.
Op 7 maart hebben we om 19.30u. in ‘t Hoogspel weer onze
jaarvergadering waarin we terugblikken op het afgelopen
jubileumjaar en vooruitkijken naar de activiteiten in 2013. Omdat
zich nog steeds geen kandidaten hebben gemeld voor de vacante
posities van voorzitter en webmaster doe ik nogmaals een dringende
oproep aan alle leden om zich kandidaat te stellen of iemand voor te
dragen.
Volgens art. 11-3 van ons huishoudelijk reglement kan dat tot
uiterlijk 48 uur voor de jaarvergadering . Wij als bestuur zouden het
heel fijn vinden dat er zich nog 2 kandidaten melden. Uiteraard zijn
we bereid u vooraf te infomeren over taken en tijdsbesteding.
Willen we tijdens de jaarvergadering een aantal besluiten kunnen
nemen dan moeten er ook voldoende leden aanwezig zijn. Aan u
allen een oproep om toch vooral te komen. Wij als bestuur zullen
ons inspannen om er een interessante vergadering van te maken.
Aansluitend is er nog een lezing Kijk in de Tuinen van de heer
Walther. Zonder dat we op reis moeten kunnen we genieten van wat
er zoal te zien is in tuinen binnen W-Europa om vervolgens onze
keuze te maken welke tuinen we zelf met eigen ogen willen
aanschouwen.
Tot ziens op de jaarvergadering.
Frans Besselink, voorzitter afdeling Hengelo e.o.
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Activiteiten agenda:
7 maart 2013

’t Hoogspel
Delden

Frans
Besselink

Jaarvergadering ,

H.J.Walther

“Kijk in de Tuinen”

Aansluitend lezing

20 en 21 maart

Borne

Fam. Moller

Paasworkshop

20 april

Hengelo

Houtmaat

Plantenruilbeurs

Ton Hannink

Klimplanten met nadruk op
clematis

Blaker /
G.Moller

Bezoek beeldentuin en
tuinexcursies

24 april 2013
28 mei 2013
6 juni 2013

Stefanshof
Borne
Borne

Dagexcursie Singraven en
o.a. bezoek tuin en cultuur in
Ootmarsum

Denekamp
Ootmarsum

22 en 23 juni
2013

Open Tuinen
Weekend

Midden
Twente

Diverse tuinen te bezichtigen
in Hengelo e.o.

17 juli

Azelo

Fam. Wilmink

Excursie tuinpark

20-08-13

Bentelo

Excursie // Wijngaard Hof van
Twente

11-09-13

Boskoop

Excursie // Boskoop

16-09-13

Borne

26-09-13

Albergen

15-10-13

Hengelo

Anna Kemp // Meer vogels in uw
tuin
Dahlia's winteropruiming +
Plantzoentje
Alie Stofffers // Mooi
moestuinieren

Een uitgebreide beschrijving van bovengenoemde en vorige activiteiten is ook
op onze website gepubliceerd. Vaak zijn er dan foto’s ter illustratie aan
toegevoegd. Mocht u niet over een computer beschikken doch elders in de
gelegenheid zijn om achter een computer plaats te nemen bekijk dan vooral deze
mooie foto’s van onze activiteiten en de WM-tuin: www.hengelo.groei.nl.
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Terugblik:
Kerstdemo 2012
12 december 2012, kerstdemonstratie in de Stefanshof in Borne.
Een keuze maken uit zoveel materialen die wij hier in Nederland kunnen
bemachtigen is `n kunst. Die kunst verstaat Berend Krotje uit Dronrijp, dicht bij
Leeuwarden.
Begonnen als leraar, wilde hij meer uit zijn passie halen en begon zijn eigen
werkplaats, waar hij ook weer les geeft. Belangrijke uitdrukkingen in zijn stijl
zijn: eenheid, contrast en transparantie. "Gebruik rijkelijk veel van hetzelfde
materiaal, dat geeft rust." Werk niet in extremen. Zijn advies is; maak vaak
dezelfde ontwerpen met ander materiaal, daar leer je veel van.
Bij het maken van een bloemstuk op een glazen vaas of schaal, komt als
afwerking dat glas weer terug in de vorm van glazen balletjes in het bloemwerk.
Als contrast van de belijning van een witte strakke retrovaas, maakt hij gebruik
van gebonden pinus in gebogen vorm.
Kortom `n zeer goed voorbereide kerstdemonstratie, waarna 15 gelukkigen naar
huis gingen met de gemaakte bloemwerken, twee bloemschikboeken van de
leraar zelf en als extra een spiraal van “de tuinfee “ een clematissteun, als
kerstboom te gebruiken. Als vanouds prachtige fotokaarten van Terre des
Hommes in de verkoop. Een mooie afsluiting van het jubileumjaar waarin een
uitgebreid programma is aangeboden.
Jammer dat de Stefanshof niet “uitverkocht “ was.
M. H.

Coen Jansen // Bijzondere vaste planten
De eerste activiteit van 2013 van Groei & Bloei Hengelo vond plaats in een
winters landschap bij het Hoogspel in Ambt-Delden. Spreker was Coen Jansen
uit Dalfsen.
Ondanks het winterse weer waren er ruim 50 mensen aanwezig. Coen is dan ook
een begrip. En dat bleek ook wel toen hij begon te vertellen. De passie en zijn
liefde voor planten zijn onmiskenbaar. En hij kan het ook goed
vertellen, speelde goed in op de vragen en reacties uit de zaal. Ook ontbrak het
niet aan de nodige humor. Coen heeft een heel aantal foto’s laten zien waarover
hij niet uitgepraat raakte. Hij heeft ook een duidelijke mening en stopt die niet
onder stoelen of banken. Hij heeft inzicht gegeven in het hele proces van het
ontwikkelen van nieuwe soorten. Wanneer beslis je of iets toekomst heeft of
niet. Ook over de naamgeving van de planten wist hij de verwarring die was
ontstaan uit de weg te ruimen. En uiteraard heeft hij vele bijzondere planten
besproken.
Coen reist veel maakte ik op uit zijn verhaal. Hij kent vele kwekers in binnenen buitenland. Enkele tips die hij gaf: Ashwood nurseries en Edrom Nurseries ,
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beide in Groot Brittannië. Voor speciale bollen moet je bij Nijssen zijn, maar
ook bij Verberghe kun je goed terecht.
En als je nog eens sneeuwklokjes wilt zien, ga dan naar de sneeuwklokjesdagen
in Nettetal bij Venlo. Als je ze wilt kopen, zorg dan dat je genoeg geld bij je
hebt, de prijzen kunnen oplopen tot wel € 140 per bolletje (wel met een
bloemetje eraan zodat je weet wat je koopt). Dit jaar worden ze op 23 en 24
februari gehouden.
Maar uiteraard ook bij Coen zelf. Het is nu nog winter, nog even wachten dus,
maar straks in het voorjaar als hij zijn planten weer buiten zet, zullen we zeker
bij hem op bezoek gaan om wat van die prachtige besproken planten aan te
schaffen.
Monique Sturre

Tuinblogs januari en februari
20 januari 2013
Buiten valt sneeuw en door de oostenwind is het erg koud. Voor de vorstinval
heb ik mijn twee grote Erysimum Bowles Mauve, die naast de voordeur staan,
ingepakt. Afwachten hoe ze straks te voorschijn komen.
Bij inspectie van de kuipplanten in de winterberging, zag ik, dat een grote
Francoa sonchifolia er erg zielig bij stond.Toen ik de pot optilde, vielen er hele
stukken plant af. Oorzaak: alle wortels weggevreten door de larven van de
lapsnuittor! Ieder jaar komt het toch weer voor. Gelukkig heb ik nog een jonge
plant. Zo gauw mogelijk ga ik alles verder inspecteren.
Voor een pelargoniumsoort vraag ik speciale aandacht. Het betreft Pelargonium
“Platinum”, dus geen geranium! De plant is bontbladig (groen met een wit
randje) en de enkelvoudige bloemen zijn zalmkleurig. Het zijn heel sterke
planten, die hard door groeien en rijk bloeien. Ze zijn bestand tegen droogte en
nattigheid. Ze doen het uitstekend in de border in de volle zon. Worden ze te
groot, dan kun je wat terugsnoeien. In het najaar kun je ze heel goed stekken,
zodat je in het voorjaar nieuwe planten hebt. Dit gaat beter dan de oude planten
op te graven en over te houden.
De jonge stekken staan in de winter bij mij in een slaapkamer. Ze beginnen nu
door te groeien en daarom heb ik ze een grotere pot gegeven met verse
potgrond. En zo nu en dan top ik ze. In mei plant ik ze weer in mijn voortuin en
dan heb je er de hele zomer geen werk meer mee, alleen af en toe de
uitgebloeide bloemen verwijderen. Een aanrader!
Lidy Kempers

17 februari 2013
Vandaag eindelijk weer eens de zon. En in de zon beginnen de botanische
krokusjes te bloeien. Het geeft eventjes een voorjaarsgevoel!
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Bij een kleine zaadhandel in Noord-Holland (Leylant) heb ik zaad besteld, o.a.
van Succisella inflexa “Frosted Pearls’. Dit is een licht en koude kiemer, die
buiten onder glas gezaaid moet worden. Dus meteen de daad bij het woord
gevoegd. Ik ben benieuwd of het dit jaar lukt, verleden jaar is het zaad niet
opgekomen. Succisella is een laatbloeiende plant van midden augustus tot ver in
september. Het lijkt op de Blauwe Knoop. De kleur is echter lichtblauw. De
planten kunnen ook in de schaduw staan. In de Botanische Tuin “De Uithof” in
Utrecht, zag ik een grote bloeiende groep staan. Prachtig om te zien.
Ik bestelde ook zaad van Salvia patens ‘White Trophy’. Als kuipplant heb ik
Salvia patens Oxford Blue (helder blauw) en Salvia patens Cambridge
Blue(lichtblauw). Beide staan in de overwinteringsplaats. Het lijkt me mooi om
de witte soort er straks buiten bij te kunnen zetten.
Heb je wel eens gehoord van Tweedia caerulae? Deze plant is voor mij
volkomen onbekend, dus zaad gekocht. Het is een soort heestertje, dat als
kuipplant behandeld moet worden. In de zomermaanden verschijnen de
hemelsblauwe bloemetjes. Ik ben zeer benieuwd!
Lidy Kempers

Consumententoets 2013
Wat is de consumententoets?
De consumententoets is een onderzoek van het Productschap Tuinbouw naar de
gebruikswaarde van nieuwe kamer- en kuipplanten.
Hoe gaat de toets in zijn werk?
Voordat een kweker een nieuwe (variëteit van een) plant op de markt brengt,
dient hij bij het Productschap een aanvraag in voor onderzoek. Hij levert
daarvoor 100 planten af bij de Consumententoets in Aalsmeer. Deze worden
over het land verspreid. De consument, in dit geval u als Groei & Bloei lid, gaat
de plant ca. drie maanden verzorgen. Bij het afhalen vult u per plant een
formulier in met uw eerste indrukken. De rest van de formulieren vult u na de
verzorgperiode digitaal in. Verzorgtips krijgt u mee op een steeketiket, in een
folder of ze staan bovenaan uw set invulformulieren.
Na de verzorgperiode vult u de formulieren in op internet (of, als dat echt niet
mogelijk is, op papier) waarna het productschap ze verwerkt tot een uitvoerig
rapport. Het cijfer 7 of hoger betekent een positief advies voor de kweker. De
planten mag u na de testperiode normaalgesproken houden.
Wilt u dit jaar (weer) meedoen?
Dan ontvangen wij graag uw reactie voor 15 maart 2013. U kunt bellen naar
Tineke de Widt of mailen naar Anke Lameijer. De planten worden begin mei in
Hengelo afgeleverd. Over tijd en plaats krijgt u nog bericht.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Tineke de Widt, telefoon 074-2421418 (bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur of
tussen 17.00 en 18.00 uur).
Anke Lameijer, ajlameijer(at)home.nl

Jaarvergadering
Notulen van de algemene ledenvergadering/jaarvergadering.
Datum:
8 maart 2012.
Locatie:
Het Hoogspel Delden
Afwezig met kennisgeving: mevr. Schell, mevr. Van den Berg, mevr.
Ekelenburg en de heer Braamhaar.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de 33 aanwezigen van harte welkom
op deze 50 ste jaarvergadering.
Hij wijst op de beachflag die bij de ingang staat en die gebruikt gaat worden bij
activiteiten van de vereniging om daardoor de herkenbaarheid te vergroten.
Onlangs is dhr. Hafkenscheid op 75 jarige leeftijd overleden. Hij is voorzitter
geweest van onze afdeling. De voorzitter leest een in memoriam, opgesteld door
Tineke de Wit, voor en we nemen een minuut stilte in acht. Het in memoriam
komt op de website te staan.
2. Notulen van algemene ledenvergadering 10 maart 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en deze worden vervolgens goedgekeurd.
Van het hoofdbestuur is goedkeuring ontvangen met betrekking tot de
voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement. De zittingstermijn van
bestuursleden is nu maximaal 9 jaar, 3 keer een periode van 3 jaar.
In het jaarverslag over 2011 is een fout geslopen. Bij punt 5.7 wordt 25 jarig
jubileum van de Natuur en Milieuraad. Dit moet zijn 40 jaar.
3. Begroting 2011 – 2012 en balans 31-12-2011.
Tijdens de vergadering zijn het financiële jaarverslag over 2011 en de begroting
voor 2012 uitgereikt. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op het
jaarverslag. Een aantal posten zijn hoger uitgevallen en een aantal posten lager
dan begroot. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een klein batig saldo.
Opvallend is dat onze inkomsten de komende jaren aanzienlijk zullen dalen door
een verandering in het betalingssysteem door het hoofdbestuur. Per afdeling
wordt een vergoeding van € 1000.00 gegeven plus € 4,00 per lid.
4. Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrole is op 14 februari gedaan door Tjitkse Zijlstra en Finie Morskate.
Finie was reserve maar omdat Cor van de Meulen vanwege ziekte verhinderd
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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was heeft zij de controle gedaan. De commissie heeft de boeken in orde
bevonden. Er werd decharge verleend aan de penningmeester.
5. Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie.
Ttjitske Zijlstra treedt af. Naast Finie Morskate stelt Joke Veerkamp zich
beschikbaar. Jacqueline van Eck stelt zich beschikbaar als eerste reserve en
Yvonne van de Meij als tweede reserve.
6. Bestuursverkiezingen.
Ineke Hofman is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Zij wordt met een volle
meerderheid van stemmen herkozen.
De voorzitter deelt mee dat de secretaris en de voorzitter zich in 2013 niet
herkiesbaar zullen stellen en doet een oproep voor een nieuwe voorzitter en
secretaris.
Finie Morskate merkt op het een slechte zaak te vinden dat de voorzitter en
secretaris tegelijkertijd stoppen. Hun zittingsperiode verloopt echter op hetzelfde
moment.
7. Algemeen jaarverslag.
Agendapunten 9 tot en met 14 worden door Frans Besselink en Henk Mentink
toegelicht aan de hand van een PowerPointpresentatie.
We hadden per 01-01-2011 384 leden en per 31-12-2011 349 leden, een afname
van 43 leden.
Onze website wordt erg goed bezocht. Er waren 10803 unieke bezoekers. In
totaal werd de website 20898 bezocht.
Giny de Graaf doet de suggestie een beroep te doen op het Oranjefonds om onze
financiën te verbeteren.
8. Huldiging trouwe leden.
Er waren 19 mensen uitgenodigd die 25 of 30 jaar lid zijn. Vijf waren er naar de
vergadering gekomen en kregen een bloemetje aangeboden.
9. Rondvraag.
Er waren geen vragen voor de rondvraag.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering. Vervolgens wordt er een deel van de video “
Rond om Ommen” vertoond.
Mieke van Ulden, secretaris.
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Jaarverslag over 2012, Groei en Bloei afdeling Hengelo e.o.
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2012:
Voorzitter
Frans Besselink
Secretaris
Mieke van Ulden
Penningmeester
Ineke Hofman
Bibliothecaris/vicevoorzitter
Wim Pullens
Ledenadministrateur
Iet van den Berg
Webmaster
Henk Mentink
Truus ten Bokum is afgelopen jaar gestopt als coördinator bloemschikken. Er
heeft zich nog geen nieuwe kandidaat gemeld. Ineke Hofman neemt tijdelijk
waar. Ook is het in 2012, ondanks alle pogingen, niet gelukt iemand voor de
PR functie te vinden.
Voor de vacatures van voorzitter en webmaster per 7 maart 2013 hebben zich
geen kandidaten gemeld.
Samenstelling activiteitencommissie per 31-12-2012:
Jannie Benders, Marijke Relker, Berthy Schell, Ieteke Bloem, Willy Zengerink
en Giny de Graaf.
De Activiteiten Commissie is daarmee op sterkte, maar door ziekte of andere
persoonlijke omstandigheden kwam er meer werk terecht bij de overige leden
van de commissie.
Samenstelling kascommissie:
Finie Morskate en Joke Veerkamp. Eerste reserve: Jacqueline van Eck, tweede
reserve: Yvonne van de Meij.
Vergaderingen:
4.1. Het bestuur vergaderde 7 keer waarvan 2 keer samen met de
activiteitencommissie.
4.2. De voorzitter bezocht 3 keer een rayonvergadering.
4.3. De penningmeester en de ledenadministrateur bezochten één keer een
Algemene Landelijke Ledenvergadering.
4.4. In het kader van de voor bereiding van ons 50 jarig jubileum zijn er
diverse overleggen geweest in verschillende samenstellingen.
Activiteiten:
5.1. Door de activiteitencommissie werden er weer diverse activiteiten
georganiseerd waarvan een aantal in het kader van het jubileumjaar. Er werden
meerdaagse reizen gemaakt naar Dina Deferme en naar Beervelde. Samen met
de afdeling Enschede werd er een tweedaagse reis naar de Floriade
georganiseerd. Er werden 8 lezingen gehouden. In juli werd er een bezoek
gebracht aan een volkstuincomplex in Hengelo. Er waren weer 2 ruilbeurzen
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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en een bus uitstapje naar tuinen in de Achterhoek. In het najaar was er
gelegenheid om bij de firma Kobessen in Zenderen tegen een aantrekkelijk
prijs de laatste dalhia’s en vaste planten te kopen.
Daags voor de jubileumdag was er een workshop fotograferen georganiseerd.
In december was er een kerst demonstratie. Vanwege te weinig belangstelling
gingen een aantal activiteiten niet door: de snoeicursus, bezoek aan de
lathyrusdag in Appeltern en de workshop sieraden maken van zaaddozen.
Het aantal bezoekers en deelnemers aan alle activiteiten varieerde tussen 30 en
60 personen.
Het aantal bezoekers van de kerstdemonstratie viel tegen ondanks de bekende
spreker Berend Krotje.
5.2.Open tuinenweekend.
Het open tuinenweekend werd gehouden in het weekend van 23 en 24 juni en
was tegelijkertijd met het landelijke open tuinen weekend. Er waren 23 tuinen
open. Het bezoekersaantal viel tegen door het slechte weer op zondag. Er
hebben zich naar aanleiding van het open tuinenweekend 15 nieuwe leden
gemeld. Het aantal bezoekers was ongeveer 500.
5.3. Bloemschikken. In het voorjaar waren er 6 groepen waarvan één groep bij
Nijhof in Delden. Aantal deelnemers was 77. In het najaar waren er 5 groepen
met 67 deelnemers. Deze cursussen lopen nu nog.
Er is in december een workshop bloemschikken voor jongeren tussen 22 en 30
jaar georganiseerd. Helaas was er geen enkele belangstelling en is de workshop
niet doorgegaan.
Het blijkt lastig te zijn jongeren voor Groei en Bloei te interesseren.
5.4. Tuinclub 2. De leden van tuinclub 2 gingen 9 keer op stap, waarvan één
tweedaags uitstapje. De uitstapjes waren naar verschillende soorten tuinen, een
fair en een kweker. De tuinclub heeft 10 deelnemers.
5.4 Consumententoets. Evenals vorig jaar zorgde Tineke de Widt voor de
coördinatie van de comsumententoets. Er waren 44 deelnemers. De planten die
beoordeeld moesten worden waren: een aardbeienplant, een hydrangea en een
begonia.
De bibliotheek:
Door Wim Pullens werden weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft.
Tijdens de meeste lezingenavonden konden er weer boeken worden geleend.
50 jarig jubileum:
Het jubileum werd gevierd met extra activiteiten georganiseerd door de
activiteiten commissie, met een receptie en een nazomermarkt op 26 augustus
bij de Houtmaat in Hengelo. O.a. de landelijke voorzitter van Groei en Bloei
en mevrouw Oude Alink, wethouder in Hengelo, bezochten de receptie. Er
waren ca. 70 leden en vertegenwoordigers van buurtafdelingen aanwezig,
evenals genodigden van andere groenorganisaties.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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De nazomermarkt had 42 standhouders met uiteenlopende artikelen maar allen
tuin gerelateerd. Helaas vertrok een aantal deelnemers met kwetsbare artikelen
al snel doordat er een hoosbui boven Hengelo losbarstte. Gelukkig werd het na
enige tijd droog en was er sprake van een gezellige drukte waarbij er door een
aantal standhouders toch nog goede zaken werd gedaan. De Nije Stichting,
inloophuis voor (ex) kankerpatiënten, kreeg een enveloppe met inhoud
aangeboden door de voorzitter. Mevrouw Debby Nijenhuis heeft tijdens de
receptie voorlichting gegeven over de Nije Stichting en de mogelijkheid gehad
tijdens de nazomermarkt geld in te zamelen.
Digitalis en de website:
In 2012 is er 19 keer een Flash Digitalis verstuurd en er verscheen 4 keer een
Digitalis. Er zijn 313 abonnees waarvan er 136 geen lid zijn van Groei en
Bloei. Per post ontvingen 37 leden de Digitalis.
Door drukke werkzaamheden had Henk Mentink geen tijd meer om de
Digitalis te maken. De eerste 2 nummers van 2012 werden door hem gemaakt,
de laatste 2 nummers door Frans Besselink.
De website werd in 2012 28.870 keer bezocht. Dit was 7972 meer dan in 2011.
Leden:
9.1. Negentien leden die 25 of 30 jaar lid waren werden speciaal uitgenodigd
voor de ledenvergadering. Vijf gaven gehoor aan deze uitnodiging en kregen
een bloemetje aangeboden.
9.2. Op 31-12 -2011 had de afdeling 349 leden. Op 31-12-2012 waren er 334
leden.
Mieke van Ulden, Secretaris.
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Activiteiten voor de komende periode
Jaarvergadering
Donderdag 7 maart 2013, aanvang 19.30u., toegang alleen voor leden
’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Ambt Delden
Het bestuur van Groei en Bloei, afdeling Hengelo nodigt u uit voor de algemene
ledenvergadering.
Agenda:
1.
Opening/ welkom.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2012.
3.
Begroting 2012/1013.
4.
Balans 31-12-2012.
5.
Verslag kascontrole commissie.
6.
Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie.
7.
Bestuurssamenstelling/bestuursactiviteiten.
8.
Bestuursverkiezingen.
Voor info over de vacatures in het bestuur wordt verwezen naar onze
website. Kandidaten voor het bestuur kunnen, gesteund door tenminste 10
leden, tot 48 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering
schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.
9.
Samenstelling commissies.
10. Afdelingsactiviteiten 2012.
11. Ledenontwikkeling inclusief digitale abonnees.
12. Communicatie.
13. Vooruitblik 2013.
14. Financiële toekomst.
15. Donateurs.
16. Huldiging trouwe leden.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.
Graag tot 7 maart al om 19.30u!
Mieke van Ulden, Secretaris
Aansluitend aan de jaarvergadering wordt er onderstaande lezing gegeven
welke ook voor niet-leden toegankelijk is:
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Presentatie Kijk in de tuinen door de heer H.J. Walther uit Nijverdal
Donderdag 7 maart ca. 20.30u. (na de jaarvergadering)
’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Delden
Tuinen in alle soorten en maten, van stadstuin tot landgoed, van vensterbank tot
park. Mensen omgeven zich met planten, bloemen, bomen en heesters, bootsen
natuur na, spelen met natuur. Wandel mee door tuinen en parken van o.a.
Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland, Frankrijk, Italië, Portugal. Kijk, hoe
stedelingen in nauwe steegjes een tuintje weten te creëren. Hoeveel soorten
rododendrons zijn er toch? De voordracht wordt gehouden aan de hand van een
diapresentatie met overvloeitechniek.
De heer Walther is voor de leden van Groei & Bloei Hengelo geen onbekende.
Na de jaarvergadering in 2010 hield hij een interessante diapresentatie over
Alpenweiden.
Kosten: Leden gratis

Paasworkshop

Niet leden: Gratis
Twee avonden zijn al bijna
volgeboekt, nog 2 plaatsen zijn er
per avond beschikbaar.
Wees er snel bij: 1 maart sluit de
aanmelding definitief.

Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2013, 19.30u.
gegeven door mevrouw Goke Möller, Borne
Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Goke Möller.
Bloemen en planten zijn mijn passie. Hoewel het nog steeds puur en alleen een
hobby is, ben ik altijd met bloemen bezig en ben tevens actief als
tuinontwerpster. In mijn huis staan ook altijd creaties van bloemen met vaak
bloemschikmateriaal uit eigen tuin. Tijdens een fietstocht later in het jaar kunt u
mijn tuin ook komen bekijken. Mijn bloemstukken zijn meestal strak en modern.
Een mooi blad met een fleurige bloem en een enkel frutseltje, is vaak al heel
mooi, vooral als je het herhaalt. Vrienden en bekenden waren vaak erg
enthousiast over mijn stijl van bloemschikken. Daarom ben ik op een gegeven
moment workshops gaan geven.
Hoe gaat deze Paasworkshop eruit zien ?
Een strak en modern ontwerp gaan we mixen met uw idee van een paascreatie .
Ik vind het belangrijk dat een dergelijk stuk sterk is en lang kan staan. Hierop
zijn de bloemen en materiaalkeuze gebaseerd.
Tijdens het voorbespreken van deze workshop met leden van de activiteiten
commissie ontstond het plan om een struisvogelei als basis te gebruiken. Andere
basisideeën van de deelnemers zijn uiteraard ook welkom. U kunt hiervoor zelf
2 kleine potjes, een vierkante pot of een ander object meenemen. Neem zo
mogelijk meerdere objecten mee zodat u ter plekke nog een keuze kunt maken
welk bloemstuk met welk object u wilt gaan maken.
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Mocht u met een struisvogelei willen gaan werken neem dan in ieder geval nog
een mooie platte schaal of een hoge pot mee. Struisvogeleieren zijn niet
goedkoop, ca. € 12,-, doch gaan jaren mee en zijn dus herbruikbaar in een
volgend jaar. Wel van te voren aangeven of u van een struisvogelei gebruik wilt
gaan maken zodat deze besteld kunnen worden.
Ik zal ter inspiratie zorgen voor een aantal voorbeeldstukken, basismateriaal,
bloemen in diverse kleuren, gereedschap en de bestelde eieren.
Kosten:
€ 20,- voor leden, € 25,- voor niet-leden (incl. koffie of thee met iets lekkers)
Ca. € 12,- extra ingeval u een struisvogelei als basis wilt gebruiken
Meer info:
Omdat er in een hal wordt gewerkt, waar optimale verwarming soms lastig is,
wordt het meenemen van een trui o.d. aanbevolen.
U kunt zich voor 1 maart a.s. nog opgeven bij Giny giny@detuinfee.nl - tel 074
2664813 of Willy famzengerink@live.nl - 074 2775934.
Daarna ontvangt u alle benodigde gegevens

Lezing Klimplanten - clematis in het bijzonder,
door Ton Hannink
24 april 2013, 20.00u. Stefanshof, Grotestraat 207, Borne
Ton Hannink heeft als hobby Clematissen houden, kweken, kruisen en
vermeerderen. Deze hobby doet hij al vele jaren waardoor de hobby bijna een
baan is geworden. Hij is met pensioen waardoor hij veel tijd aan de planten kan
besteden. Inmiddels heeft hij al meer dan 10 Clematissen internationaal
geregistreerd en van 6 het kwekersrecht.
Tevens is hij voorzitter van de Int. Clematis Society.
Kosten niet-leden: €3,- Leden: Gratis
De avond is voor leden op vertoon van de ledenpas gratis toegankelijk. In de
pauze wordt de gebruikelijke verloting gehouden. Als men zich ter plekke als lid
opgeeft is de toegang ook gratis, naast de andere voordelen.

Regionale Kampioenschappen bloemschikken
Rayon Oost-Nederland 2013
In ons Rayon Oost-Nederland van Groei & Bloei wordt dit jaar het Regionale
Kampioenschap Bloemschikken 2013 gehouden bij Kaasboerderij Weenink in
Lievelde.
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De organisatie stelt u in de gelegenheid om al deze prachtige bloemstukken in
een tentoonstelling te bewonderen op twee kijkdagen, deze zijn op zondag 19
mei (1ste Pinksterdag) van 11.00 - 16.00 uur en op maandag 20 mei (2de
Pinksterdag) van 10.00 - 16.00 uur bij Kaasboerderij Weenink aan de
Eimersweg 3 te Lievelde.
Op maandag 20 mei, 2de Pinksterdag dus, wordt hier tevens de jaarlijkse
Boerenmarkt Achterhoek Lievelde gehouden, samen met Groei & Bloei. Dit
is een zeer uitgebreide fair met verschillende streekproducten zoals wijn, brood,
(geiten)kaas, paling, (vergeten) groenten, ijs, jams e.d. en allerlei ”groene”
standhouders met huisvlijt en brocante e.d. Deze markt trekt elk jaar duizenden
bezoekers en is echt de moeite waard om een keer te bezoeken.

Bezoek Beeldentuin en aansluitend particuliere tuinen in Borne
28 mei 2013, fietstocht in namiddag
We beginnen op de parkeer plaats van Ikea waarna we de beelden tuin van de
Blaker in Borne gaan bezoeken.
Na de uitleg over het ontstaan van de beeldentuin en de diverse evenementen die
hier gedurende het jaar plaatsvinden, kunnen we de tuin en de beelden bekijken.
Er is ook een binnen atelier te bewonderen.
Als we daarna weer onze fietsen hebben gepakt, is het slechts een paar minuten
fietsen voor we bij de 2e tuin aan komen.
Het is de tuin van Goke Moller, waar eerder dit jaar de Paasworkshop is
gehouden. Hier worden we ontvangen met koffie, thee en lekkers.
Haar gevoel voor kleur en vorm die duidelijk werd bij het bloemschikken, kunt
u ook terug vinden in haar zelf ontworpen en aangelegde tuin.
De naam van de derde en mogelijk vierde tuin, kunnen we op dit moment nog
niet met 100% zekerheid noemen.
Dus dat blijft nog even een geheimpje.
Maar dat dit bijzondere tuinen zijn, dat weten we wel zeker.
We weten ook zeker dat deze tuinen normaal gesproken niet toegankelijk zijn
voor bezoekers, zelfs niet op het Open Tuinen Weekend.
I.v.m. de openingstijden van de Beeldentuin de Blaker, die niet `s avonds
geopend is, beginnen we al laat in de middag.
Nieuwsgierig geworden, zin om mee te gaan?
Geeft u vast op bij: Giny de Graaf, giny@detuinfee.nl of bel 074 2664813,
of Willy Zengerink, famzengerink@live.nl of bel 074 2775934
Locatie: Ikea parkeerterrein, 7552 WZ Hengelo
Kosten: €10,- voor niet-leden, leden: €7.50
Meer info: Exacte tijd wordt nader medegedeeld.

Groei & Bloei Hengelo e.o.

14

Voorjaar 2013 Maart April Mei

Vooraankondigingen:
Excursie naar Landgoed Singraven en Hoffelijke Tuin in
Ootmarsum
6 juni 2013
Bezoek aan grote park, de heringerichte moestuin en het Arboretum.
Aansluitend bezoek aan Ootmarsum: Kuiperberg, tuin van fam. Leeuwenkuijl.
Aansluitend cultureel programma in Ootmarsum.
Noteer vast in uw agenda. Nadere info nu al op onze website en straks in de
volgende Digitalis.

Open tuinen weekend
In het weekend van 22 en 23 juni, tegelijk met het landelijke OTW.
Opgave voor het open stellen van uw tuin kan bij onze penningmeester mevr.
Ineke Hofman. Aan open te stellen tuinen worden geen bijzondere eisen gesteld.
Deelname kan zijn van volkstuin tot park mits het maar aantrekkelijk en
geschikt genoeg is om te bezoeken. Tuineigenaren hoeven geen lid te zijn van
Groei & Bloei. Noteer de datums vast in uw agenda. Voor meer informatie zie
binnenkort onze website.

Tuinbezoek parktuin van familie Wilmink in Azelo
Op 17 juli 2013 kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan de parktuin
van de familie Wilmink. Noteer vast in uw agenda. Nadere info nu al op de
website en straks in de volgende Digitalis.

Nieuwe leden vanaf 01-11-2012 tot 01-02-2013
Mevr. Bumann-van Hoof
Dhr. O.D.Kuipers
Dhr. H.J.Middelkamp

Hengelo Ov Mevr. E. van der Tuin
Hengelo Ov Mevr. A.Visser
Hengelo Ov

Borne
Hengelo Ov

Het bestuur van de afdeling Hengelo e.o. heet u als nieuw lid van harte welkom.
Wij hopen u regelmatig te mogen begroeten tijdens onze activiteiten en dat u
nog vele jaren lid zult blijven.
Uiteraard mag u op zeker moment besluiten om een bijdrage te willen leveren
bij het organiseren van onze activiteiten of een bestuursfunctie te willen
bekleden.
Er is altijd behoefte aan actieve leden!
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Bestuur van de afdeling
Voorzitter /
Redacteur Digitalis

Frans Besselink, Oelerweg 138,
074 2422607,

7555GX Hengelo,

besselink.frtc@planet.nl

(vacature)
Secretaris

Mieke van Ulden, PC Hooftlaan 24,

(vacature in voorzien)

074 2911419,

Penningmeester

Ineke Hofman,
074 2433347,

7552 HG Hengelo,

miekev@nulden.nl
Oelerweg 130,

7555GS Hengelo,

ineke.hofman33@gmail.com

Bibliotheek

Wim Pullens,

(vacature in voorzien)

074 2774576,

Ledenadministratie

Iet van den Berg, Oldenzaalsestraat 53A, 7551AN Hengelo,
074 2671828,

Bordeauxstraat 28,

7559 KK Hengelo,

w.pullens@home.nl

bjvandenberg@home.nl

Public Relations

Vacature, min. 3 uur per maand, bekend met computer...

Bloemschikken

Vacature, enkele keren per jaar een aantal uren

Webmaster (vacature Henk Mentink,

Veluwestraat 83,

7559 LK Hengelo,

www.hengelo.groei.nl 074 2783900,

hmentink@gmx.net

info@hengelo.groei.nl

Wij hebben een afzonderlijke Activiteitencommissie, deze bestaat uit:
Jannie Benders

074 2423944,

janniebenders@hotmail.com

Marijke Relker

074 2428477,

grelker@tiscali.nl

Giny De Graaf

074 2664813,

giny.degraaf@planet.nl Giny@detuinfee.nl

Willy Zengerink

074-2775934,

fam.zengerink@live.nl (ook bestuurslid)

Ieteke Bloem

074-2429244,

Bloem17.1@kpnmail.nl
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