Winter 2012/2013 December Januari Februari
Van de voorzitter
Ons jubileumjaar loopt naar een eind. De afsluiting hiervan zal
o.a. plaatsvinden met weer een kwalitatief hoge kerstworkshop.
Hier worden vele bezoekers verwacht dus kom op tijd want vol is
vol. Ook zullen hier de nodige extra prijzen worden verloot en kan
men extra lootjes kopen.
Dit jaar hebben we veel nieuwe leden mogen begroeten. Dit is
mede een gevolg van de vele activiteiten van onze afdeling en de
ledenwerving tijdens de Floriade.
Helaas raken we dit jaar ook een groot aantal leden kwijt en zal
onze afdeling in ledenaantal eind 2012 weer verder gekrompen
zijn. Dit is een landelijke trend welke nauw samenhangt met de
vergrijzing van het ledenbestand, de financiële crisis en de
concurrentie van internet.
Als Groei & Bloei zullen we mee moeten gaan met de
ontwikkelingen bij de sociale media. Andere afdelingen hebben
daar goede ervaringen mee op gedaan en zij maken een ledengroei
of geringere daling mee.
Tijdens de jaarvergadering in maart a.s. zal uw bestuur meer info
over de ledenontwikkeling geven. Cruciaal voor het brengen van
onze afdeling naar de toekomst is een krachtig bestuur dat kan
anticiperen op deze maatschappelijke ontwikkelingen daarbij
gesteund door landelijke ondersteuning en campagnes en uiteraard
actieve en betrokken leden.
De diverse oproepen voor nieuwe bestuursleden hebben echter
weinig reacties opgeleverd terwijl er de nodige posities te
vergeven zijn. Bij deze nogmaals een oproep u kandidaat te stellen
voor de positie van voorzitter, webmaster en bibliothecaris.
Onze bibliothecaris moet reglementair aftreden. Als er voor hem
geen vervanger is, is hij bereid voor een extra termijn van 3 jaar
deze positie te blijven bekleden. De ledenraad zal hier dan wel mee
akkoord moeten gaan. Voor de functie van secretaris heeft zich
inmiddels een kandidaat gemeld.
Tijdens de ledenraad zal zij aan u worden voorgesteld.
Rest mij nog u prettige feestdagen toe te wensen en volgend jaar
een gezond en groeizaam 2013.
Frans Besselink,
Voorzitter afdeling Hengelo e.o.
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Activiteiten agenda:
12 december 2012

Borne

Stefanshof

Creatieve
kerstschikkingen

16 januari 2013

Delden

’t Hoogspel

Bijzondere planten en
schaduwplanten

14 februari 2013

Hengelo

Bethelkerk

Mysterieuze planten

7 maart 2013

Delden

’t Hoogspel

Jaarvergadering /
aansluitend activiteit

20 maart 2013

Borne

Fam. Moller

Paasworkshop

24 april 2013

Borne

Stefanshof

Slinger- en kuipplanten

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.

Terugblik:
Lezing Lente Zomer Herfst Winter door Hanneke van Dijk
Bijeenkomst Groei en Bloei afdeling Hengelo op woensdagavond 7 november
2012, in het wijkcentrum Hengelose Es.
Mevrouw Hanneke van Dijk, schrijfster van diverse tuinboeken kwam deze
avond, om op een rustige manier met mooie dia’s en mondelinge informatie
langs de vier seizoenen, winter, lente, zomer en herfst te gaan.
Zoals ze zelf zei: “Op je tuinsloffen de seizoenen door”.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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In de tuin moet je doen wat je zelf leuk vindt, dat is haar advies.
De kunst is ook in de winter de dorre planten en struiken niet teveel weg te
knippen, zodat alles wat leeft ook de winter kan blijven, beter voor het
biologisch evenwicht.
Ook na een pak sneeuw zijn struiken en planten erg mooi.
Ze wees erop dat sommige planten zon- of juist schaduw nodig hebben, gaf tips
om te zaaien en gaf ook snoeitips. (o.a. ludieke snoei).
Ook het planten van een boom werd nog eens duidelijk uitgelegd.
Het houden van kippen, honden en katten in de tuin kwam ook ter sprake, met
alle voor- en nadelen.
Ook wees ze erop dat overbodige groente (en fruit) uit de tuin naar de
voedselbank kan, daar zijn ze erg blij mee.
Een Zwitserse kunstenaar kwam in beeld die een boomstam bewerkte tot een
prachtig kunstwerk in de tuin.
De noodzaak van goed gereedschap werd nog eens benadrukt.
Op een speelse manier ging ze als een echte tuinliefhebster langs bomen,
planten, gieters, beelden, grassen etc. door het tonen van de dia’s.
Gedurende de pauze was er gelegenheid diverse tuinboeken te bekijken en
eventueel aan te schaffen. Ook waren er prachtige prentbriefkaarten te koop.
Enkele planten om te onthouden: Ferdinand Pichard, een juweelroos, Akitadahlia en de dichtersnarcis. Deze laatste bloeit heel laat en ruikt erg lekker.
Aan het eind liet Hanneke van Dijk nog zien hoe je van een bosje lavendel een
leuk en stevig geurboeketje maakt.
Het was een leuke en leerzame avond, die om tien uur was afgelopen.
R. Engberink
Groeien doe je niet zomaar
Presentatie van Leo Groenleer van DCM
De Bodem
Zoals het ook bij de pizza is, is de bodem van de tuin het belangrijkst. Heeft de
bodem geen goede structuur, geen goede waterdoorlatendheid en een
onvoldoende luchthuishouding dan zal het tuinieren op een teleurstelling
uitlopen. Voor een actief bodemleven is voldoende organische stof in de grond
nodig. Organische stof is nodig voor een betere lucht- en waterhuishouding. Met
onvoldoende organische stof zal er onvoldoende bacterieactiviteit zijn en zal er
onvoldoende voeding beschikbaar zijn voor de plant. Koemest en Vivimus
universeel zijn grondverbeteraars met een hoog organische stof gehalte. Hiermee
activeer je het bodemleven. Koemest is een goede bodemverbeteraar, maar geeft
onvoldoende voeding voor de plant. Zie dit dus niet als plantenvoeding!
Zuurgraad
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Belangrijk is ook om een goede zuurgraad van de grond te hebben. De
zuurgraad wordt uitgedrukt met een pH waarde. Wanneer bijvoorbeeld de pH
waarde 4 is dan is de grond erg zuur, wanneer de grond een pH waarde heeft van
7 dan is dit een basische grond en wanneer de pH waarde boven de 8 uitkomt is
de grond te kalkrijk. Wanneer de grond niet de juiste pH waarde heeft voor de
planten die erin groeien kunnen de planten onvoldoende voeding opnemen. De
pH-waarde voor zuur minnende planten, zoals azalea, heide, rododendrons,
pieris, skimmia enz. moet ongeveer 5,5 zijn. De pH-waarde voor de kalk
minnende planten zoals de buxus, lavendel, sering, tijm en marjolein moet
ongeveer 6,8 zijn. De meeste planten houden van een pH van 6,5. De zuurgraad
kan bijgesteld worden met DCM Groenkalk. Hiermee breng je b.v. de pH 5 in
de richting van pH 6, waardoor je dus de zuurgraad van de grond vermindert.
Wanneer je de zuurgraad wil terugbrengen van pH 8 richting de pH 7 dan kan
een bodemverbeteraar gebruikt worden die zuur is zoals de Vivimus voor
heide en rododendron en alle zuur minnende planten.
Voeding
In een juiste plantenvoeding zijn alle elementen beschikbaar welke een plant
nodig heeft om te groeien en te bloeien. DCM maakt plantenvoeding van
grondstoffen met een tweede leven, die bestaat uit dierlijke en plantaardige
materialen die uit nevenstromen van de menselijke consumptie beschikbaar
komen. Deze worden gedroogd en verhit zodat ze vrij zijn van ziektekiemen en
onkruidzaden. Een breed pallet aan grondstoffen garandeert een
uitgebalanceerde voeding die over een langere periode van 100 dagen ter
beschikking komt voor de plant. Een aantal voorbeelden van grondstoffen zijn
bloedmeel, beendermeel, verenmeel en hoefmeel als dierlijke eiwitten en
cacaodoppen, soja, druivenpitten koeken en vinasse van de suikerbieten teelt als
plantaardige eiwitten. In totaal worden er meer dan 40 grondstoffen gebruikt!
Voordeel van het gebruik van een breed scala aan grondstoffen is een lange
werking van 100 dagen en bijna geen uitspoeling.
Alle DCM meststoffen voor de moestuin zijn 100% biologisch. Zie ook het
biolabel op de verpakking. MINIGRAN® TECHNOLOGY is een innovatief en
uniek productiesysteem voor het produceren van organische meststoffen in de
vorm van minikorreltjes. Proeven tonen aan dat dit unieke organische
microgranulaat meerdere troeven heeft in de sierteelt.
MINIGRAN® is tot 60 % beter te verdelen dan klassieke korrel- of
kruimelmeststoffen. Dit leidt tot een egale opkomst, mooi verspreide
doorworteling van de hele pot en een uniformer gewas qua groei en oogst.
Korrel kruimel MINIGRAN is perfect bruikbaar voor gazons, moes- en
siertuinen. Ook de werking van de verschillende voedingselementen verloopt
optimaler. De startwerking van de meststof is sneller, maar dit met behoudt van
de lange nawerking . Hiernaast komt tot dubbel zoveel fosfor ter beschikking
van de planten bij gebruik van MINIGRAN® in vergelijking met
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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kruimelmeststoffen, wat zorgt voor een goed en stabiel wortelgestel en sterkere
planten.
De 5 hoofd voedingselementen zijn stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K) met daar
aan toegevoegd magnesium MgO en calcium (Ca) In grote lijnen kunnen we
aangeven dat stikstof zorgt voor de lengte groei van de plant, de fosfaat voor de
wortelvorming van de plant, de kali voor de knopzetting, bloei en de stevigheid
en in het najaar voor het afharden van de planten voordat ze de winter in gaan.
De magnesium zorgt dat de planten een mooi frisgroene kleur hebben. Calcium
zorgt ervoor de plant de voeding op kan nemen. Tevens zorgt calcium bij de
planten voor stevige celwanden, net zoals bij de mens voor stevige botten. In
kleigrond zorgt het ook voor een betere structuur.
Daarnaast hebben planten ook nog sporenelementen nodig. Je zou kunnen
zeggen de vitamientjes voor de plant. Dit zijn stoffen die de plant in een zeer
geringe hoeveelheid nodig heeft. Het zijn ijzer, borium, koper, mangaan,
molybdeen, silicium, zink en zwavel. Al deze stoffen zitten in de DCM
meststoffen. Als er extra “vitaminen “ moeten worden toegediend kan dit met
DCM Lavameel.
Dahlia's uit Albergen
Bezoek aan kwekerij Bakker en Kobessen
Het was dan misschien een beetje een vreemde actie, maar daarom was het
resultaat niet minder mooi. Per ongeluk kom je op soms het juiste moment, met
de juiste mensen in gesprek en als dan ook nog eens "de neuzen de zelfde kant
uit staan" dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan.
Zo gebeurde het tijdens mijn bezoek aan de kwekerij van Bakker en Kobessen in
Zenderen dat het plan ontstond om een opruiming van de mooie Dahlia's, te
verspreiden onder de leden van Groei en Bloei.
Het werd een "wild plan" en we konden niet helemaal overzien wat er zou gaan
gebeuren of hoeveel mensen er zouden reageren.
Het was een kwestie van even heel druk zijn met mailtjes versturen en
daarna afwachten wat er zou gaan gebeuren.
Een stevige plens bui, die er aan vooraf ging, op die donderdagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur weerhield de mensen niet om te komen.
Op enig moment moest ik zelfs even verkeersregelaar spelen, weer een nieuwe
ervaring.
Het deed mij goed om van een van de eigenaren te horen...: "maar dit had ik niet
verwacht!!!!" Maar ik had er wel stiekem op gehoopt!
We hebben min of meer afgesproken dat we dit volgend jaar herhalen. Het
laatste weekend van September, uitverkoop van alle mooie Dahlia's bij
http://www.bakker-kobessen.nl/
Groei & Bloei Hengelo e.o.

5

Winter 2012/2013 December Januari Februari
Ook de andere mooie planten waaronder veel siergrassen gingen voor een klein
prijsje mee naar huis. Tot volgend jaar zullen we dan maar zeggen
Giny de Graaf

Tuinblog
25 november 2012
We zitten intussen al diep in de herfst en de bomen hebben hun bladeren bijna
verloren. Gisteren zat alles potdicht met de mist en dan ziet de tuin er droevig
uit, vooral de grassen. Een klein beetje kleur heb ik nog van de kleinbloemige
chrysanten. De rosebloeiende soort is CHRYSANTHEMUM ‘Mei-Kyo’. Ik heb
ook een koper/brons kleurige soort. De naam weet ik niet helemaal zeker, maar
het kan zijn dat het CHRYSANTHEMUM Doctor Tom Parr is. Laatstgenoemde
past uitstekend met de verschillende andere herfstkleuren in de tuin. Beide zijn
zeer compact en bloeien bijzonder rijk en lang. Ze zijn winterhard, maar
afgelopen winter hebben ze bij de zeer strenge vorst wel erg geleden, maar wel
overleefd!
Lidy Kempers vertelt
regelmatig over wat zij
Een andere plant, die zeer lang doorbloeit, is
CALAMINTHA nepeta nepeta (bergsteentijm). Deze heeft beleeft in haar tuin en
geeft u daarmee wellicht
bleeklila bloemen en het blad heeft een frisse muntgeur.
ideetjes voor uw eigen
Ze vormt wolken van bloemen, die vanaf juni te
tuin.
voorschijn komen, maar in het najaar steeds mooier
worden. Zelfs nu, eind november, zitten er nog bloemen aan. Ze houdt van een
zonnig en warm plekje, liefst op droge grond.
CALAMINTHA grandiflora (steentijm) bloeit met grote roze bloemen vanaf
juni tot augustus.Ook deze heeft geurend blad, maar geeft aan een licht
beschaduwde plaats de voorkeur.
Beide soorten hoeven niet teruggeknipt te worden in het najaar in verband met
evt. bevriezing.
Lidy Kempers

Activiteiten voor de komende periode
Creatieve kerstschikkingen
Woensdag 12 december 2012, 20.00 uur
De Stefanshof, Grotestraat 207, Borne
In ons jubileumjaar wordt de Kerstdemonstratie verzorgd door niemand minder
dan Berend Krottje, één van de bekendste Nederlandse bloemschikkers.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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In de periode rond Kerst is eenieder op zoek naar sfeer. Huizen worden
aangekleed voor de naderende feestdagen en kransen verschijnen op vele
buitendeuren. Wat gaan we maken, hoe gaan we het maken en wat past bij
elkaar? Zomaar een paar vragen waar we vaak mee worstelen in deze
bloemschikperiode.
In zijn demonstratie wil Berend Krottje laten zien wat de kracht van bloemen en
bijmaterialen kan zijn. In de te maken schikkingen zal aandacht worden besteed
aan technieken, lijnvoering, materialen, kleurgebruik en trends. In diverse stijlen
en uitvoeringen worden kerststukken met de nodige uitleg gemaakt, waarbij er
natuurlijk ruimte is voor het stellen van vragen. Gewone, dagelijkse materialen
op net een andere manier toepassen is de uitdaging en de drive om steeds verder
te gaan in het werken met plantaardige materialen. Voor aanvang van de
demonstratie staan een aantal werkstukken ter inspiratie klaar.
Vanaf zijn jeugd is bij Berend Krottje de fascinatie voor bloemen aanwezig. Het
was voor iedereen dan ook heel vanzelfsprekend dat dit zijn vakgebied zou gaan
worden. In eerste instantie heeft hij gekozen voor het hoveniers vak, met
daarnaast als hobby het bloemschikken. Na het behalen van de eerste plaats op
de Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken voor amateurs in 1987
kwam hij er achter dat het roer om moest. In bloemwerk was er meer voor hem
mogelijk dan in het ontwerpen van tuinen. Zijn hobby zou zijn beroep worden.
Na de lerarenopleiding is Berend Krottje gaan lesgeven bij A.O.C. Friesland in
Leeuwarden. Hij gaf daar vakken als plantenkennis, etaleren, kunstgeschiedenis
en bloemschikken. In het onderwijs merkte hij, dat zijn manier van werken
steeds meer ging afwijken van wat er op school werd gevraagd. Uiteindelijk
resulteerde dit in het starten van het eigen bedrijf Floral Design. Hij verruilde
het onderwijs voor kunstzinnig ondernemerschap. Een moeilijke beslissing voor
iemand die graag de passie van het vak overdraagt aan anderen. Berend Krottje
verzorgt bijv. Masterclasses van de Commissie Coördinatie Bloemschikken. Zie
voor meer informatie internet www.berendkrottje.nl
Tijdens de komende demonstratie is het boek Blomwurk verkrijgbaar (zowel
deel 1 als deel 2 ). In de boeken Blomwurk (Fries voor bloemwerk) staan veel
ideeën en technische tips over het werken met bloemen. De opvallend
vormgegeven boeken zijn ware kijk-/doe-boeken geworden. In beide delen komt
de onuitputtelijke inspiratiebron van de natuur om ons heen naar voren.
Kosten niet leden: €7
Kosten Lid: €1
Meer info: Leden hebben korting op toegangsprijs op vertoon van hun ledenpas.
In de pauze is de verloting van geproduceerde kerststukken en van onze normale
G&B prijsjes. Er zijn extra lootjes voor 1€ te koop. En wel 7 voor 5 euro!
Gepast betalen graag.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Workshop bloemschikken voor jongeren onder de dertig
Donderdag 19 december 2012, aanvang 20.00u.
Wijkcentrum “Hengelose Es”, Uitslagsweg 47, Hengelo
Groei & Bloei afdeling Hengelo organiseert een workshop bloemschikken voor
jongeren tot 30 jaar. Mariska Overbeeke helpt de cursisten met het maken van
een kerstkrans op oasis.
De kosten voor leden en niet-leden zijn €26,50 te voldoen op rekeningnr.
8071549, ten name van KMTP te Hengelo.
U kunt zich tot 10 december opgeven bij Ineke Hofman, Oelerweg 130,
7555 GX Hengelo, tel. 074-2433347, of mail: ineke.hofman@telfort.nl
Bijzondere vaste planten en schaduwplanten (Coen Jansen)
Woensdag 16 januari 2013, aanvang 20.00u.
’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Ambt Delden
Info: Nader info komt
Kosten niet-leden: €4 en leden: €1
De avond is voor leden op vertoon van de ledenpas met korting toegankelijk. In
de pauze wordt de gebruikelijke verloting gehouden. Als men zich ter plekke als
lid opgeeft is de toegang gratis, naast de andere voordelen
Mysterieuze planten (Marjan Sorgdrager)
Donderdag 14-02-13, aanvang 20.00u.
Bethelkerk, Berfloplein 18, Hengelo
Zolang er mensen zijn, zijn er planten. Vele hebben bijzondere eigenschappen of
gedragen zich nogal vreemd. Waarom verdwijnt het lieflijke bosanemoontje na
de bloei zo snel onder de grond en waarom is monnikskap eigenlijk giftig? De
lezing gaat over deze planten. Met volksverhalen uit de mythologie wordt u
ingewijd in hun mysterie. We gaan op zoek naar hun herkomst. We merken, dat
er geneeskrachtige planten zijn, waarvan de actieve bestanddelen nog steeds in
veel van onze geneesmiddelen zitten. Een aantal planten zijn zelfs voorspellend.
Van sommige word je verliefd en er zijn zelfs planten die de zinnen prikkelen.
Marjan Sorgdrager is hovenier en groenschrijfster. Het plezier in haar vak en
haar kennis draagt ze graag over tijdens een lezing. Daarbij maakt ze gebruik
van een combinatie van tuintips en columns. Veel van haar beeldmateriaal komt
voort uit haar eigen tuin. “De Tuin vol woorden”, dit lustoord van 3500
m2, biedt plaats aan een grote verscheidenheid aan planten, van historische
fruitrassen in de boomgaard tot klokjesbloemen en klaprozen in de
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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cottagetuin. De deelnemers aan de eendaagse busexcursie in 2010 kennen deze
tuin in het Drentse Koekange. De tuincolumns van Marjan Sorgdrager zijn o.a.
te lezen op de website van De Tuinen van Appeltern en haar eigen website:
www.bureautuinleven.nl Hierop kunt u zich gratis abonneren. Ook schrijft ze
een column in het tijdschrift Landleven.
Kosten niet-leden: €3 en leden: Gratis
Jaarvergadering
Donderdag 7 maart 2013, aanvang voor leden 19.30u.
’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, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van
de betrokken kandidaten.
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.
Mieke van Ulden, Secretaris
Aansluitend aan de jaarvergadering wordt er een lezing gegeven welke ook voor
niet-leden toegankelijk is. Nader nieuws volgt.
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Paas workshop
Woensdag 20 maart 2013, 19.30u.
Mevr. 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.
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,- 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 opgeven bij Giny giny@detuinfee.nl - tel 074 2664813 of
Groei & Bloei Hengelo e.o.

10

Winter 2012/2013 December Januari Februari
Willy famzengerink@live.nl - 074 2775934. Daarna ontvangt u alle benodigde
gegevens Als er veel interesse is, kan er ook nog een groep op 19 maart komen

Nieuwe leden vanaf 01-09-2012 tot 01-12-2012
D. DEMMER

BORNE

C.C. HAUER
P.J.P. SUETERS

BORNE
DELDEN
HENGELO
Ov
HENGELO
Ov

I.BOOMKAMP
J. BREUKHOVEN

BUMANN-VAN HOOF HENGELO Ov
J. KOKENBERG-VAN
RIJN
HENGELO Ov
O.D. KUIPERS
HENGELO Ov
V. MULDER-GOUT

HENGELO Ov

J.E. OUDE ALINK

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!

Digitalis Flash voor meer en actueel nieuws:
Op de G&B website www.hengelo.groei.nl is altijd actuele informatie over de
activiteiten beschikbaar. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief Digitalis
Flash, ga dan naar de website en kies onder Diversen de tab: E-mail
Nieuwsbrief. Het wijst zich daarna vanzelf. Alleen uw e-mail adres hebt u
nodig. Bij een wijziging van uw e-mail adres kunt u zich eerst uitschrijven en
dan opnieuw aanmelden.

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Bestuur van de afdeling
Voorzitter

Frans Besselink, Oelerweg 138,

(vacature)

074 2422607,

Secretaris

Mieke van Ulden, PC Hooftlaan 24,

(vacature)

074 2911419,

Penningmeester

Ineke Hofman,
074 2433347,

7555GX Hengelo,

besselink.frtc@planet.nl
7552 HG Hengelo,

miekev@nulden.nl
Oelerweg 130,

7555GS Hengelo,

ineke.hofman@telfort.nl

Bibliotheek

Wim Pullens,

(vacature)

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,

074 2783900,

hmentink@gmx.net

info@hengelo.groei.nl

Frans Besselink

info@hengelo.groei.nl

074 2422607,

besselink.frtc@planet.nl

www.hengelo.groei.nl
Redacteur ledenblad
/ Digitalis

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

074 2423944,

janniebenders@hotmail.com

Marijke Relker

074 2428477,

grelker@tiscali.nl

Berthy Schell

074 2910259,

shamrock@home.nl

Giny De Graaf

074 2664813,

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

Willy Zengerink

074-2775934,

fam.zengerink@ziggo.nl

Ieteke Bloem

074-2429244,

Bloem17.1@kpnmail.nl

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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