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Van de voorzitter

Februari 2019

Alhoewel het formeel nog winter is zie je in de tuin al weer de eerste
voorjaarsbodes. Zo is ook ons jaarprogramma al weer op gang. De
eerste lezing werd goed bezocht en kreeg veel waardering van de
aanwezige bezoekers. Dit jaar hebben we nog meer interessante
activiteiten op ons programma staan. In de Agenda van onze website
zijn ze allemaal al opgenomen. Markant dit jaar is een bezoek met onze
afdeling aan het tuinevenement Gardenista. Een aanrader voor elke
tuinliefhebber! Bent u op woensdag 15 mei verhinderd en wilt u toch
tegen een laag tarief naar Gardenista, meldt u dan op een andere dag aan
bij een andere afdeling in onze regio (zie Agenda).
Op donderdag 14 maart a.s. 19.30u. hebben we weer onze
jaarvergadering in ’t Hoogspel in Delden met aansluitend een leuke
lezing ‘Lopen op hout”. Dit jaar hebben we een aantal belangrijke
beslissingen te nemen zowel op financieel gebied als op bestuurlijk
gebied. Ons jaarprogramma gaat een behoorlijke aanslag doen op onze
financiële reserves. Dit past wel binnen de afspraken tijdens vorige
jaarvergaderingen. Willen we een aantrekkelijke vereniging blijven dan
zullen we ook bereid moeten zijn te investeren in een aantrekkelijk
programma.
Aan de orde is ook de bestuurlijke problematiek. Dat door
omstandigheden het gehele dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) vacant is is een zorgelijke situatie. Gelukkig heeft zich
inmiddels een kandidaat gemeld voor de vacature van secretaris.
Onlangs hebben we als bestuur uitgebreid gesproken over de
bestuursproblematiek. Mocht zich er de komende weken geen kandidaat
melden voor de functie van voorzitter dan heeft onze afdeling per 15
maart a.s. geen voorzitter meer. Als bestuur hebben we misschien wel
een oplossing voor de overige functies. Als de ledenraad hier straks mee
akkoord kan gaan is en deel van de pijn opgelost. Niettemin zal zich
z.s.m. iemand moeten melden als kandidaat voorzitter wil de afdeling op
adequate wijze bestuurd blijven worden. Bij deze nogmaals een oproep
u zich te melden of iemand voor te dragen!
Als u betrokken bent, of wilt worden, bij onze afdeling kom dan naar de
jaarvergadering op 14 maart a.s.
Groei & Bloei Hengelo e.o.

De voorzitter,
Frans Besselink
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Activiteiten agenda:
21 februari

25 februari

14 maart
13 april

Lezing: Nieuwe eenjarige
zomerbloemen en
kuipplanten
Koopavond en
BOKASHI lezing
Welkoop
Jaarvergadering met
aansluitend lezing: Lopen
op hout

Wijkcentrum
Hengelose Es

Uitslagweg 47,
Hengelo

Welkoop Hengelo

Wegtersweg 28a
Hengelo

‘t Hoogspel

Bornsestraat 1,
Ambt Delden

Plantenruilbeurs

Kwekerij Fahner

Lezing: De levende
bodem
15 t/m 19 mei Tuinevenement
Gardenista
Busexcursie naar
15 mei
Gardenista
Groenmarkt: Van grijze
18 mei
naar groene tuin
Noteer reeds in uw agenda:
18 april

8-16 juni

Nationale tuinweek

15 en 16 juni

Open Tuinen Weekend

Hengelosestraat
10, Deurningen
Wijkcentrum
Uitslagweg 47,
Hengelose Es
Hengelo
Kasteel Ophemert Dreef 2,
Ophemert
Kasteel Ophemert Dreef 2,
Ophemert
P-plaats achter
Wetstraat
Hema
Hengelo

Een uitgebreide en meest recente beschrijving van bovengenoemde en vorige activiteiten is
ook op onze website www.hengelo.groei.nl en op www.facebook.com/groeibloeihengelo
gepubliceerd. Vaak zijn er dan meer foto’s ter illustratie aan toegevoegd.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Vacatures bestuur
Door verschillende omstandigheden zijn ons de afgelopen periode enkele
bestuursleden ontvallen en is er nu na een termijn van 3x3 jaar nog een vacature
van voorzitter bij. Als resterend bestuur hebben we besloten om samen met
kandidaat bestuursleden af te stemmen hoe we de zetels gaan verdelen. We zijn
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden wil onze afdeling het komende jaar
blijven bestaan. Zie ook “Van de voorzitter’.

Activiteiten voor de komende periode
Cursus bloemschikken van sept. 2018 t/m april 2019
Vanaf medio september 2018 t/m medio april 2019 geven Mariska Overbeeke
(M) en Arend Nijland (A) in wijkcentrum Hengelose Es te Hengelo (M) en de
Letterbak in Borne (A) weer 8 maandelijkse lessen bloemschikken.
Deze worden gehouden op de maandag-, dinsdag- of woensdagavond.
De resterende cursusdata zijn:
M1:di 12 mrt en 16 april.
M2: wo. 13 mrt, 17 april.
A1: di. 5 mrt en 16 april.
A2: wo. 6 mrt en 17 april.
Donderdag 21 februari 2019 lezing: “Nieuwe eenjarige zomerbloeiers en
kuipplanten”
Op deze avond stond gepland een lezing over de behandeling van rozen. Door
ziekte van de spreker is deze lezing komen te vervallen. Gelukkig hebben we
snel een vervangende lezing kunnen contracteren met als spreker Geert
Bourgonje:
Het gebruik en sortiment van deze zomerbloeiers en kuipplanten is de laatste 20
jaar enorm toegenomen. Daarvoor was er eigenlijk een standaard sortiment op
de markt en was de keuze niet zo erg groot.
Tegenwoordig zijn de veredelingsbedrijven druk bezig om steeds maar weer
nieuwe soorten en variëteiten aan het sortiment toe te voegen om de klanten
tevreden te stellen. Hierdoor is er een prachtig kleurenpatroon ontstaan in deze
groep van zomerbloeiers.
Vroeger werd het sortiment meestal vermeerderd door zaaien maar
tegenwoordig worden de meeste planten vermeerderd door stekken.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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De vraag naar deze groep van planten wordt steeds groter omdat veelal mensen
maar een beperkte ruimte hebben. Dit komt door de vaak kleinere tuinen in de
hedendaagse woonwijken. Toch willen mensen hun leefomgeving vooral in de
zomermaanden gezellig maken door gebruik te maken van deze groep kleurrijke
planten. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren gebeuren door b.v. deze
planten te gebruiken in borders, bloembakken, potten en schalen en hangmanden
ook wel hanging baskets genoemd.
De tuin hoe klein die ook is wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een
verlenging van de woonkamer in huis. In deze lezing zullen verschillende
aspecten zoals toepassingsmogelijkheden, sortiment, vermeerdering enz. dan
ook naar voren komen en behandeld worden.
Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo
Kosten: Leden: gratis Niet-leden: € 3,Aanvang lezing: 20.00u.
Meer info: Niet-leden s.v.p. met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke
als lid opgeeft is de toegang gratis en heeft u het eerste jaar recht op
voordeeltjes. Tijdens de pauze is de gebruikelijke verloting

Maandag 25 februari: Koopavond bij Welkoop
Bij deze ontvangt u een uitnodiging voor een speciale koopavond van Welkoop
Hengelo die plaats zal vinden op maandag 25 februari.
Welkoop Hengelo organiseert twee keer per jaar een speciale koopavond voor
verenigingen en lokale collega-ondernemers. Deze uitnodiging geeft u en uw
leden exclusief toegang tot bovengenoemde winkel.
Op deze avond kunt u de grond laten testen van uw moestuin, gazon of siertuin u
krijgt dan rapportage alsmede een deskundig advies van een van onze
medewerkers zodat u de juiste voedingsstoffen kan toevoegen. De grond wordt
getest op zuurgraad en voedingswaarde.
Hoe werkt het:
*Schep op 5 verschillende plaatsen 2 eetlepels grond in een bakje op 5 tot 10cm
diepte en meng dit goed door elkaar
*Potjes verzamelen voorzien van naam en grondsoort (Gazon, Siertuin of
Moestuin)
*Potjes kunt u in de winkel inleveren.
Welkoop beschikt naast het assortiment tuin & dier ook een uitgebreid
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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assortiment werkkleding en (veiligheids)schoeisel, u en uw leden/medewerkers
kunnen op deze speciale avond profiteren van 20% directe kassakorting op
ons gehele assortiment.
Uw bedrijf/vereniging profiteert deze avond meteen van deze korting.
Tevens is er een
gastspreker aanwezig
van BOKASHI. Hoe
voedt u de bodem
met eigen
geproduceerd afval?
Op deze avond kunt
u vrijblijvend vragen
stellen en komt u
hier alles over te
weten.
Graag zien we u en uw leden op maandag 25 februari vanaf 18.00 uur in onze
winkel waar een presentje voor u en eveneens voor uw leden klaarligt.
Adres: Wegtersweg 28a, Hengelo Ov.

Donderdag 14 maart: Jaarvergadering met aansluitend een leuke lezing
over klompen met als titel: “Lopen op hout”.
De jaarvergadering begint om 19.30u. en is voor leden, hun huisgenoten en dit
jaar ook voor niet-leden toegankelijk.
Leden en daarmee gelijk gestelde, hebben stemrecht inzake de door het bestuur
gedane voorstellen. De overige belangstellenden (huisgenoten en nietleden/abonnees Flash Digitalis) zijn toehoorder en kunnen zich op het einde van
de avond als lid opgeven.
Belicht wordt de huidige bestuurssamenstelling met de aanwezige vacatures, de
activiteiten- en kascie, de vergadercyclus, de financiële situatie, de activiteiten
in 2018, onze cursus bloemschikken 2018/2019, de externe communicatie en de
ledenontwikkeling. Uiteraard komen ook de activiteiten in 2019 aan de orde.
De notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag 2018 worden met deze
Digitalis meegestuurd.
Aansluitend aan de jaarvergadering zal rond 20.30u. de lezing "Lopen op
hout" worden verzorgd door Frans Meek. Hij is verbonden aan het
Groei & Bloei Hengelo e.o.
5

Lente 2019 Maart April Mei

Internationale Klompenmuseum in Eelde en belicht het fenomeen klomp vanuit
diverse invalshoeken. Aan de orde komen o.a. het ontstaan van de klomp, de
klomp als folklore, als werkobject, doch ook als kunst en kunstig object, zowel
nationaal als internationaal. Aan de vorm en afwerking van de klomp is vaak de
klompenmaker te herkennen.
De lezing wordt ondersteunt met fraaie dia's. Na afloop van de lezing bestaat de
mogelijkheid een boek over klompen en/of een souvenir tegen contante betaling
aan te schaffen.
Locatie: ’t Hoogspel, Bornsestraat 1, 7495 VL Ambt Delden
Kosten: € 0.00
Meer info: De jaarvergadering is op donderdag 14 maart 2019 en begint om
19.30u. Locatie is de kleine zaal van 't Hoogspel, bereikbaar via het terras.
Aspirant-leden zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich na afloop van de
vergadering als lid opgeven.
Zaterdag 13 april: Voorjaarsruilmarkt
Ingaande 2019 zal de plantenruilbeurs niet meer op de Houtmaat plaatsvinden.
In oktober 2018 zijn we daar voor het laatst te gast geweest en hebben we met
het overhandigen van een attentie, onze dank uitgesproken voor het gebruik
maken van de locatie de afgelopen jaren.
In het nieuwe jaar dus een nieuwe locatie. We hebben in overleg met vaste
planten kwekerij Fahner kunnen regelen dat die op hun terrein plaats vindt.
De opzet blijft hetzelfde, vanaf 9.30 uur planten inbrengen en onder het genot
van koffie of thee alvast
kijken of er iets interessants
tussen de ruilobjecten staat.
Om 10 uur is er een
openingswoordje en daarna
kan er geruild worden.
Het is de bedoeling dat
bezoekers van de ruilbeurs
hun auto of fiets niet op de
reguliere parkeerplaats
zetten, maar bij het oprijden
van het terrein rechtdoor
rijden door de slagboom en de auto aan de rechterkant parkeren. Vervolgens
loop je door en na de tunnelkas linksaf. Hier zijn tafels waarop de planten
uitgestald kunnen worden.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Het grote voordeel is, dat we bij slecht weer de ruilbeurs in de tunnelkas kunnen
organiseren. Gelukkig zijn de weergoden ons meestal goed gezind, maar je weet
het nooit.
Ook hier geldt:
· planten die niet geruild worden, nemen de inbrengers zelf weer mee.
· Neem van een plant die je graag wilt maar een stukje mee, zodat meerdere
mensen mee kunnen delen
· Zo mogelijk uw planten voorzien van een naam

Locatie: Kwekerij Fahner, Hengelosestraat 10, Deurningen
Entree: gratis
Meer info: Kwekerij Fahner is rechts van de weg ca. 1 km. na het
hotel/restaurant Frans op den Bult. De ruilbeurs is eveneens voor niet-leden van
Groei & Bloei toegankelijk. Het is wel gewenst dat u zich daarna als lid opgeeft.
Donderdag 18 april: Lezing “De levende bodem”
Alexandra Tempelman-Bobbink studeerde af in de bodemkunde aan de
Wageningen University & Research (WUR) en was onderzoeker op gebied van
biologische stikstofbinding van Rhizobia met Leguminosae. Bij Researchgroep
Microbiology WUR (1992-1998). En werkte jarenlang bij Waterschap Regge en
Dinkel, nu Vechtstromen. Ze is actief in de Alumniwerkgroep Oost die
organiseert 2 x per jaar bijeenkomsten voor WUR-alumni.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Ze houdt van natuur, vogels kijken en tuinieren en zet zich in als consulent voor
Operatie Steenbreek voor meer biodiversiteit in de woonomgeving. Ze trekt een
bewonersinitiatief voor vergroening in de eigen straat en is werkgroep lid van de
Groene Loper Hof van Twente.
Ze werkt als consulent voor gemeenten met advies over bewonersparticipatie
voor vergroening en klimaataanpassingsmaatregelen, en is trainer en coach op
gebied van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling: “De weg naar binnen
lopen, om jezelf naar buiten toe te presenteren “Contactadres Mibesa:
info@mibesa.nl
Tijdens deze lezing hoort u wat zich allemaal in uw tuinbodem afspeelt en welke
aspecten daarin een rol spelen, zoals bodemeigenschappen, de biologische
activiteit en de interactie tussen tuinplanten, de bodem en de kleine insecten,
wormen en andere dieren en milieufactoren.
U krijgt tips hoe u met aandacht voor de bodem uw tuin nog meer tot leven kunt
brengen en uw tuinplanten robuuster maakt tegen ziekten en plagen.
Zuurgraad van de tuinbodem laten meten?
De ideale pH voor de tuin ligt tussen de 4,5 en 5,5. Bij lagere of hogere pH
kunnen de meeste tuinplanten hier last van hebben bij hun groei.
Op de avond tijdens de lezing kunt u de zuurgraad (pH) van uw tuinbodem
bepalen.
Neem hiervoor een eetlepel, aan de lucht gedroogd grondmonster mee uit uw
tuin:
- Neem het grondmonster op een diepte van circa 15 cm (zonder humus,
strooisel laag of plantenresten erin).
- Leg het uitgespreid op een stuk papier om te drogen aan de lucht (circa 2
dagen)
- Neem het mee (in papier gevouwen, of in plastic zakje)
Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo
Kosten: Leden: gratis Niet-leden: € 3,Aanvang lezing: 20.00u.
Meer info: Niet-leden s.v.p. met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke
als lid opgeeft is de toegang gratis en heeft u het eerste jaar recht op
voordeeltjes. Tijdens de pauze is de gebruikelijke verloting.

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Woensdag 15 t/m zondag 19 mei het tuinevenement: “Gardenista”
Gardenista is een jaarlijks terugkerend
evenement van Groei & Bloei dat moet
uitgroeien tot het kaliber van de
Chelsea Flower Show. Dit zal in 2019
voor de eerste keer worden
georganiseerd. Locatie is het terrein
rondom kasteel Ophemert (ca. 7 km.
vanaf Tiel). Een gevarieerd terrein met sloten, grachten, weiland, modeltuin en
historische gebouwen. Dit moet ruimte bieden aan ca. 200 professionele
standhouders. Het aantal bezoekers gedurende deze 4 dagen van woensdag t/m
zondag moet de 20.000 gaan overschrijden. Het thema is verbinding in het
groen. Dit is straks terug te vinden door de opstelling van de diverse attracties
die in een lang lint doorlopen kunnen worden. Voor degenen die nu al vast een
kijkje willen nemen kunnen gebruik maken van het B&B in het kasteel met een
korting van 10% voor G&B-leden.
Woensdag 15 mei: Busreis naar Gardenista
Dit jaar gaat de jaarlijkse busreis van Groei en Bloei Hengelo naar Gardenista,
die gehouden wordt op het terrein van kasteel Ophemert, Dreef 2 in Ophemert.
Gardenista is “een bijzondere samensmelting van de groene wereld” met
prachtige showtuinen, moestuinieren, amusement, kwekers, tuinexperts,
bloemschikken, restaurants die onder meer producten uit de eigen moestuin
gebruiken en nog veel meer. Hier kun je inspiratie opdoen voor je eigen tuin.
Wij, Groei & Bloei Hengelo,
vertrekken op woensdag 15 mei a.s.
om 8 uur van de parkeerplaats bij
Hotel van der Valk. Bij aankomst
drinken we gezamenlijk koffie en
gaan daarna ieder onze eigen weg op
het terrein. U mag uw eigen
lunchpakket meenemen, maar u kunt
natuurlijk ook gebruik maken van de
lunchmogelijkheden van Gardenista.
We vertrekken om 16.00u. uur
zodat we rond 18.00 u. weer terug in Hengelo zijn.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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De kosten (bus en entree) zijn voor leden €25 en voor niet-leden €35. Op
vertoon van uw Groei en Bloei lidmaatschap geldt een korting op de entreeprijs,
wilt u uw pasje meenemen? Bij tijdige aanmelding krijgen wij
vroegboekkorting. Deze prijsvoordelen zijn al verwerkt in de entreeprijs.
In verband met de vroegboekkorting is het nodig u voor 15 april aan te melden
en te betalen. Aanmelding via het <aanmeldingsformulier> op onze website of
anders rechtstreeks bij Annie Ruiter, email ac1@hengelogroei.nl, telefoon 0742774461. Betaling s.v.p. op bankrekening NL72INGB0008071549 t.n.v.
penningmeester G&B Hengelo, onder vermelding van Busreis Gardenista. Pas
na betaling is uw deelname gegarandeerd.
Gardenista is georganiseerd door Groei en Bloei op landelijk niveau. In onze
regio hebben de afdelingen Deventer en Oldenzaal ook al een dagtrip
georganiseerd: Deventer gaat op vrijdag 17 mei en Oldenzaal op zaterdag 18
mei. Het tarief voor leden is eveneens €25. Kunt u niet op 15 mei, dan kunt u
zich ook bij deze afdelingen opgeven. Voor meer informatie en opgave zie hun
websites.
Zaterdag 18 mei: “Groenmarkt – Van grijze naar groene tuin”
Zoals misschien bekend is de Gemeente Hengelo sinds 1 januari 2018
aangesloten bij Operatie Steenbreek. Dit is een landelijke organisatie die zich
inzet voor het terugdringen van de verstening van de openbare ruimte en
particuliere tuinen. Dit is nodig om fijnstof, opwarming van de stad,
wateroverlast en afname van biodiversiteit en vermindering van het aantal
vogels, insecten en bijen tegen te gaan.
Op 19 mei 2018 was er de eerste GroenMarkt als officiële aftrap van deze actie.
Daar aanwezig waren o.a. de Gemeente Hengelo, het Waterschap en de groene
sector zoals Groei & Bloei, IVN, NMR, Gildebor en de bijenvereniging. Naast
info over het project Steenbreek kon men er ook 2 tegels p.p. omruilen tegen een
plantje als begin van een actie om de tuin verder te vergroenen.
Tijdens een evaluatie van deze GroenMarkt is besloten deze markt in 2019
opnieuw te organiseren op dezelfde locatie. Nadere info volgt t.z.t. Houd
hiervoor de krant in de gaten.
Locatie: P-plaats achter de Hema, Wetstraat Hengelo
Tijdsduur: van 10..0u.-16.00u.

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Nieuwe leden vanaf 01-12-2018 tot 1 maart 2019
Door de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) kan de redactie van Digitalis niet meer zonder toestemming van
betrokkene de naam en woonplaats van nieuwe leden noemen in deze rubriek.
Wel kunnen we u melden dat er zich 2 nieuwe leden hebben aangemeld in de
periode vanaf 1 december vorig jaar. Het bestuur van de afdeling Hengelo e.o.
heet deze nieuwe leden van harte welkom. Hopelijk blijft u vele jaren lid en
mogen wij u regelmatig begroeten tijdens onze activiteiten. Uiteraard mag u op
zeker moment besluiten om een bijdrage te willen leveren aan het organiseren
van onze activiteiten of een bestuursfunctie te willen bekleden. Er is altijd
behoefte aan actieve leden!
Colofoon:
Deze uitgave van Digitalis, welke 4 keer per jaar verschijnt, is een samenvatting van alle
recente info op de website van Groei & Bloei. De redactie wordt verzorgd door het bestuur
van de afdeling. Verspreiding hiervan is alleen aan leden van de afdeling Hengelo e.o. die niet
over een computer met internet beschikken. Op de website is een digitale versie van Digitalis
als naslagwerk geplaatst.
De overige leden wordt verwezen naar onze website en Facebook. Ook kunnen zij en ook
niet-leden zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief Flash Digitalis.
Kopij voor Digitalis bij de voorzitter aanleveren voor 18 november, 18 februari, 18 mei of 18
augustus.

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Bestuur van de afdeling
Voorzitter
Frans Besselink, 074 2422607, functie vacant na jaarvergadering
Vacature /
voorzitter@hengelogroei.nl
Redacteur Digitalis
Secretaris

Vacature tot jaarvergadering 2019 ingevuld door
mw. Marjan Vrielink. Mevr. Marjolein Rietman is bereid daarna
deze vacature in te vullen.
secretaris@hengelogroei.nl

Penningmeester
Vacature

Vacature tijdelijk ingevuld door mw. Martha Brinkers
penningmeester@hengelogroei.nl
Banknr. afdeling: IBAN: NL72INGB0008071549

Ledenadministrateur / Facebook

Martha Brinkers,
ledenadministrateur@hengelogroei.nl

Bloemschik
coördinator

Marjan Vrielink, 06-28199327,
bloemschikken@hengelogroei.nl

Algemeen
bestuurslid

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

AC-coördinator

Er is ook een AC-lid namens de AC bij bestuursverg. aanwezig

Niet in het bestuur:
Website
Webmaster

www.hengelo.groei.nl info@hengelo.groei.nl
Jan ter Hofte,
webmaster@hengelogroei.nl

Wij hebben een afzonderlijke Activiteitencommissie (AC), deze bestaat uit:
Ieteke Bloem

074-2429244,ac3@hengelogroei.nl

Marijke Relker

074 2428477, ac4@hengelogroei.nl

Annie Ruiter

074-2774461, ac1@hengelogroei.nl
(aanwezig bij alle bestuursvergaderingen)

Alie Smit

06- 83967261, ac5@hengelogroei.nl

Willy Zengerink

074-2775934, ac2@hengelogroei.nl Tuinfair en ruilmarkten
Groei & Bloei Hengelo e.o.
12

