Winter 2017/2018 December Januari Februari

Van de voorzitter

November 2017

Terwijl het tuinseizoen tot een einde komt is onze Activiteitencommisie
al weer druk bezig met het organiseren van de activiteiten in 2018. In de
Agenda op onze website is het eerste kwartaal al weer ingevuld. Als
bestuur bereiden we ons langzaam voor op de komende Jaarvergadering.
Nieuw in 2018 is de organisatie van een bloemschikwedstrijd voor
Oost-Nederland op 26 mei 2018 welke gehouden zal worden in Twello.
Wil dat een succes worden dan zou het mooi zijn dat er ook deelnemers
vanuit onze afdeling meedoen. Een leuke uitdaging om uw creatieve
bloemschiktalenten te laten zien en/of verder te ontwikkelen.
Landelijk zijn de datums van de Nationale Tuinweek met het
aansluitende Open Tuinen Weekend al weer bekend. De actie Tegel
eruit-plant erin die samen met Intratuin werd georganiseerd is door
Intratuin een week opgeschoven en valt dus niet meer in de Tuinweek.
Een landelijk projectteam is druk bezig met de organisatie van het
landelijke tuinevenement Gardenista te houden van 15 t/m 19 mei 2019.
Locatie is de tuin van Kasteel Ophemert gelegen in de Betuwe. Zodra
hier meer nieuws over is zullen we u hierover berichten.
Onze eigen Tuinfair wordt wegens succes uiteraard gecontinueerd. We
zijn erg blij met de uitstekende samenwerking met tuincentrum Fahner.
De ruim 2000 bezoekers dit jaar leverden aanvankelijk maar 3 nieuwe
leden op. De vergroting van onze naamsbekendheid heeft echter in de
maanden daarna totaal 10 nieuwe leden mede opgeleverd. Als bestuur
en Activiteitencie zijn we erg blij met deze nieuwe aanmeldingen.
Hopelijk komt de continue ledendaling de komende jaren tot een eind.
Willen we al deze activiteiten kunnen organiseren dan kan dat alleen
mits we voldoende bestuurs- en AC-leden hebben. We zijn daarom
dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Ook is er behoefte aan een
Algemeen bestuurslid en een nieuwe AC-lid. Lijkt u het leuk om ook
een bijdrage te leveren aan onze afdeling neem dan contact op met het
bestuur. U bent van harte welkom.
Tenslotte wensen we u als bestuur en Activiteitencie nog prettige
feestdagen en een gezond 2018.

Frans Besselink, voorzitter
Groei & Bloei Hengelo e.o.

1

Winter 2017/2018 December Januari Februari

Inhoudsopgave:
Activiteiten agenda

2

Groene belevenissen

8

Bestuursmutaties

3

Aanbevolen

11

Activiteiten komende periode

3

Nieuwe leden

11

Vaste planten & kuipplanten

5

Bestuur en Activiteitencie

12

Activiteiten agenda:
7 december

Kerstdemonstratie

Demo verzorgd door
Anita ter Keurs

18 januari
2018

Lezing en demo
Ikebana

Lezing verzorgd door
Fienie Semmekrot

Lezing bijzondere
Lezing verzorgd door
planten
15 februari
Gerrie Veenstra
gedurende het
gehele jaar
Noteer vast in uw agenda:

Wijkcentrum Hengelose
Es, Uitslagweg 47,
Hengelo
Wijkcentrum Hengelose
Es, Uitslagweg 47,
Hengelo
Wijkcentrum Hengelose
Es, Uitslagweg 47,
Hengelo

15 maart

Jaarvergadering

Presentatie verzorgd
door het bestuur

’t Hoogspel Delden

26 mei

Oost Nederland
Kampioenschap
Bloemschikken

27 mei is kijkdag

AOC Twello

9 t/m 17 juni

Nationale
Tuinweek

Thema:
Moestuinieren

Afgesloten door het
Open Tuinen Weekend

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.
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Bestuursmutaties
Zoals reeds aangegeven tijdens de vorige jaarvergadering gaat onze secretaris
ons per maart 2018 verlaten. Haar gezondheid in combinatie met haar drukke
werkzaamheden nopen haar hiertoe. Om soortgelijke redenen heeft onze
ledenadministrateur onlangs hetzelfde besluit moeten nemen. Haar functie is
inmiddels overgenomen door ons algemeen bestuurslid mevrouw Martha
Brinkers waardoor er een vacature voor een algemeen bestuurslid is ontstaan.
Dit betekent dat we komende maanden op zoek zijn naar 2 nieuwe
bestuursleden. Mocht u iemand weten die geïnteresseerd is in één van deze
functies dan laat hij/zij contact opnemen met de voorzitter.

Activiteiten voor de komende periode
Cursus bloemschikken van sept. 2017 t/m april 2018
Vanaf medio september 2017 t/m medio april 2018 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. 5 dec, 9 jan. 2018, 20 febr, 27 mrt en 17 april.
M2: wo. 6 dec, 10 jan. 2018, 21 febr, 28 mrt, 18 april.
A1: ma. 4 dec, 15 jan. 2018, 12 febr, 19 mrt en 9 april.
A2: di. 5 dec, 16 jan. 2018, 13 febr, 20 mrt en 10 april.
Alle cursussen zijn volgeboekt. Heeft U nog vragen, neemt u dan contact op met
de coördinator bloemschikken, mevr. M. Vrielink, te bereiken per mail
bloemschikken@hengelogroei.nl of per telefoon 06-28199327.
Donderdag 7 december 2017: Kerstdemonstratie
Dit jaar zal Anita ter Keurs uit Almelo een demonstratie geven van hoe zij
kerststukken maakt. Zij heeft jaren gewerkt bij Anton Visch in Delden.
Deze avond worden bloemstukken gemaakt die passen bij het thema Kerst.
Tijdens het maken van de bloemstukken vertelt Anita hoe ze te werk gaat en
welke materialen ze gebruikt. Deze avond worden 8 à 10 werkstukken in
ongeveer 2 uur tijd gemaakt, met een pauze halverwege. De bloemstukken die
tijdens de demonstratie gemaakt worden hebben variatie qua vorm, stijl, kleur en
techniek. Na afloop zullen een aantal kerststukken worden verloot onder de
aanwezigen. Vooraf en tijdens de pauze kunnen extra loten à € 1,- (7 voor € 5,-)
Groei & Bloei Hengelo
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worden gekocht om uw kansen op zo'n fraai en uniek Kerststuk te vergroten.
Als u inspiratie op wilt doen om zelf een leuk bloemstuk te maken, of gewoon
een leuke avond wilt beleven, kom dan kijken. Misschien bent u ook nog één
van de gelukkige winnaars van een bloemstuk!
Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo
Kosten: Leden: € 1,- Niet-leden: € 8,Aanvang lezing: 20.00u.
Meer info: Gaarne met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke als lid
opgeeft is de toegang € 1,- en heeft u het eerste jaar recht op voordeeltjes. Aan
het eind van de avond worden een aantal Kerststukken verloot. De mogelijkheid
bestaat om extra loten à € 1,- per lot (7 voor € 5,-) te kopen waardoor u uw
kansen op een fraai Kerststuk vergroot. Kom op tijd voor de beste plaatsen!

Donderdag 18 januari lezing / demo: Ikebana
Ikebana is een Japanse bloemschikkunst welke sterk gericht is op het scheppen
van een fraaie compositie. Er is sterke aandacht voor het lijnenspel, het ritme en
de kleur. Door het gebruik van meerdere delen van verschillende planten brengt
men de omgeving binnen, in relatie met buiten, de natuur.
In Nederland zijn hiervan 4 scholen bekend: Ikenobo, Ohara, Sogetsu en Ichiyo.
Wie hier alles van weet is mevrouw F. Semmekrot. Zij zal op donderdag 18
januari a.s. om 20.00u. ons hierover gaan informeren en tevens een demo geven.
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.
Donderdag 15 febr. lezing: Bijzondere planten gedurende het gehele jaar
Gerrie Veenstra runt samen met Carla van Lieshout “De Botterhutte “ in Halle
(Gemeente Bronkhorst). De Botterhutte is een Achterhoekse benaming voor een
boerderij waar vroeger boter werd gemaakt.
Om de boerderij ligt een sfeertuin waar vooral bijzondere planten en hosta’s (ca.
600 soorten) worden gekweekt. De kwekerij is niet bij het huis gelegen.
Gedurende het seizoen van mei t/m september kunnen planten worden gekocht
Groei & Bloei Hengelo
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bij de boerderij of via de webshop.
Gerrie zal ons deze avond ongetwijfeld enthousiast gaan vertellen over de ca.
2500 bijzondere planten die er gekweekt 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.

Vaste planten en kuipplanten
Graag wil ik mijn langjarige ervaringen met bovengenoemde planten delen met
andere plantenliefhebbers. Lidy Kempers
Een sterke zomerbloeier is de
WEDERIK (Lysimachia
clethroides). De witte opgaande
bloeiwijze met knikkende bloemen is
heel apart. Bloeitijd: juli/aug, hoogte 6080 cm. Wil graag een plekje in de zon op
een niet al te droge plaats. Een mooie
groep doet het goed in de border, maar
het is wel een beetje een woekeraar. Je
kunt de uitlopers echter heel gemakkelijk verwijderen. De aparte bloemen
worden heel vaak in boeketten verwerkt.
Iets heel anders is een ANDOORN
soort: Betonie of Stachys officinalis. Het
zijn kruidachtige planten die ook in het
wild voorkomen. De plant is
geneeskrachtig. De bloei is rijk van juni tot
augustus. Houdt van een droge plek. De
planten blijven laag tot ca. 40 cm. Ze
zaaien zich wel uit, maar niet storend. Je
kunt ze goed een ander plekje geven.
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Dan heb ik al heel lang in de tuin een lipbloem (SALVIA
forsskaolii). Ooit zelf gezaaid maar nooit de goede plek kunnen
vinden. Dit voorjaar heb ik de plant (een rozet) verplaatst naar de
warmste en droogste plek in de volle zon in mijn voortuin en nu
doet ze het uitstekend. De bloemen zijn blauw/paars met een
witte lip. Bloeit lang van juli tot september. Hoogte ca. 60-80
cm. De plant verdwijnt in het najaar om in het voorjaar weer
boven de grond te komen. Met een beetje geluk zaait ze zich ook
uit. Maar de slakken zijn dol op de jonge planten.
Herfstbloeiers
Een mooie sterke lage vaste plant is de
SIBERISCHE EDELWEISS of WITTE
KNOOP (Anaphalis triplinervis). Het grijs
gekleurde blad en de witte bloemen vormen een
mooie combinatie. De bloei is rijk en duurt van
juli tot diep in september. De planten houden
van een zonnige plek maar in lichte schaduw
bloeien ze ook. Ze vormen dichte pollen in een enigszins slordige groei. Plant
ze op een droge plaats want van natte voeten in de winter houden ze niet. Ze
komen oorspronkelijk uit de Himalaya.
Een prachtige HERFTSTASTER is Aster x
frikartii Mönch. Deze soort bloeit met grote
blauwe bloemen en de bloei is opvallend rijk.
Hoogte 40/50 cm. Houdt van een plekje in de
volle zon vooraan in de border. De planten
hebben neiging om wat uit elkaar te vallen,
dus hebben ze wat steun nodig. Je kunt ze
eventueel in mei toppen om bossige planten
te krijgen.
Heel veel kleur in de nazomer en vroege herfst
geeft het IJZERKRUID (Vernonia
crinita). Deze planten worden ca. 2 m hoog,
dus geef ze een plek achter in de border. De
bloei van de lilapaars asterachtige bloemen in
tuilen, is van augustus tot in oktober. Het zijn
Groei & Bloei Hengelo
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stoere grote vaste planten die graag in de zon staan. Ze worden dan door veel
vlinders bezocht. Aan te bevelen!
Sedums
Prachtige herfstbloemen zijn de SEDUMS. Men noemt ze ook wel VETKRUID
,HEMELSLEUTELS of MUURPEPER. Er zijn heel veel soorten. In allerlei
kleuren en formaten, te veel om op te noemen. Een paar wil ik onder de
aandacht brengen.
SEDUM ‘Stewed Rhubarb’ is ca. 40-60 cm
hoog en bloeit van juli tot in september. De
bloemen verkleuren van lichtroze naar
zachtgeel. Het blad is grijs van kleur. De plant
houdt van een droge, zonnige plaats. Kan ook
heel goed tussen de stenen groeien.
SEDUM ‘José
Aubergine’heeft mooie donker roze bloemschermen.
Het blad is opvallend paars met rozerode
stengels. Ook deze plant houdt van een droge plaats
in de zon. Past ook heel goed in een rotstuin. Bloeit
van augustus tot in oktober. Ook de bijen zijn er dol
op. Deze plant is gekweekt door de helaas overleden
voorzitter van de VVPV (Vlaamse Vasteplanten
Vereniging).
SEDUM ‘Mr Goodbud’ ziet er weer heel
anders uit. Deze heeft grof gezaagd grijsgroen
blad met rode bladrand. De bloemen zijn
roodachtig. Hoogte 40 cm. Houdt van
dezelfde plaats in de tuin als bovengenoemde
soorten. Ze zijn volkomen winterhard.
SEDUM ‘Garnet
Brocade’ ziet er
weer anders uit met prachtige rode bloemschermen.
De bladeren zijn opvallend en deze plant is
bladhoudend. Ook een goede snijbloem. Zaait zich
ook wel uit.
Groei & Bloei Hengelo
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Lidy heeft aangeboden haar ca. 70 bijdrages die vroeger in het Groene boekje
stonden op onze website te laten zetten. Voor u als Digitalis-lezer zullen we ze
ook opnieuw beschikbaar stellen. Elk kwartaal kunt u een aantal “Groene
belevenissen uit mijn tuin” verwachten passend bij het jaargetijde.
GROENE BELEVENISSEN IN MIJN TUIN (winter)
10 februari 2010
De eerste winteraconietjes (ERANTHIS hyemalis) met hun gele (op een
boterbloem lijkende) bloempjes staan boven de grond. Maar nu de winter terug
is, blijven ze dicht. Zodra de zon even schijnt, gaan hun kelkjes open. Als je
deze bolletjes plant op plaatsen waar niet regelmatig gespit wordt, vermeerderen
ze zich door uitzaai en krijg je een heel tapijt en ook in kleine groepjes er om
heen! Als ze volop bloeien, kun je de lente ruiken!
Een ander interessant en zeer sterk bolgewasje is PUSCHKINIA scilloides
libanotica (buishyacinthen). Deze bloeien in maart met trosjes lichtblauwe
bloempjes met op ieder bloemblaadje een donkerblauw streepje. De plantjes
hebben stevig blad en worden ca. 20 cm hoog. Bij mij staan ze middenin grote
groepen lage asters.Ze komen trouw ieder jaar weer terug en ze vermeerderen
zich ook. Leuk om te hebben!
Eén van de eerste vroegbloeiende vaste planten is: HEPATICA nobilis
(leverbloempje). Het zijn laagblijvende, langzaam groeiende plantjes voor een
schaduwplekje. De bekendste soort heeft blauwe bloemen, maar er zijn ook
soorten met rose of witte bloemen. Ze houden van kalkhoudende grond en
kunnen jaren op hun plaats blijven staan. Alleen oppassen dat ze niet door
andere planten overwoekerd worden. Plant ze onder bladverliezende heesters,
zodat ze in het vroege voorjaar even van het zonnetje kunnen genieten. Van de
zomerzon houden ze niet.
17 januari 2010
Omdat in de tuin nog niets te zien is, schrijf ik over een paar winterbloeiers voor
binnen.
Verleden jaar was de ouderwetse kamerplant CLIVIA miniata opeens weer in de
mode. Omdat deze plant eigenlijk heel gemakkelijk is, heb ik een bloeiend
exemplaar gekocht. Vroeger, in de onverwarmde kamers, kwam er altijd wel een
bloemknop in het vroege voorjaar. Maar onze huizen zijn tegenwoordig veel te
warm en dan blijft een nieuwe knop vaak achterwege. Ik heb mijn plant (die de
Groei & Bloei Hengelo
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hele zomer op een beschutte plaats buiten heeft gestaan) heel koel weggezet en
er komt inderdaad een knop te voorschijn. Weinig water geven is nu een
vereiste, anders blijft de knop onderin steken. Als de bloemstengel ca. 20 cm
hoog is, geven we meer water en wat mest. Het is een wat stijve, wintergroene
plant, maar wanneer de plant in volle bloei staat, vind ik hem prachtig. Na de
bloei moet de stengel zo diep mogelijk afgesneden worden.
Een andere winterbloeier is VELTHEIMIA capensis (wintervuurpijl). Het is een
Zuidafrikaans bolgewas met lange, hangende roodachtige buisbloemen aan de
top van ca. 45 cm lange bladerloze stelen. De bloeiwijze lijkt wel iets op die van
de vaste plant KNIPHOFIA (vuurpijl). Het zijn bollen, die in de herfst opgepot
moeten worden met voedzame grond. Je kunt ze heel goed overhouden. Dan
moet in het najaar wat verse potgrond bijgevuld worden. De bollen moeten in de
pot blijven zitten. Ik heb ze al jaren en zet ze in de zomer buiten op een
schaduwrijk plekje. Als ze verpot zijn, zet ik ze op een lichte, maar niet al te
warme plaats. Inmiddels hebben de planten allemaal knoppen en zet ik ze wat
warmer. De bloemen blijven heel lang goed. Na de bloei, als het loof begint te
vervallen, langzamerhand droog laten worden en warm houden ter na-rijping.
3 januari 2010
We zitten aan het begin van een nieuw tuinjaar. Buiten lijkt het een sprookje
door de zware sneeuwval. Maar deze bedekking is voor de planten heel gunstig
in verband met de te verwachten strenge vorst.
Het hoge gras MISCANTHUS sinensis ‘Graziella’ was nog mooi om te zien.
Vanmorgen was de plant echter bezweken onder de sneeuwlast en lag op het pad
naar de voordeur. Ik heb de sneeuw er af geschut, maar nu is het niet veel moois
meer en wordt de plant afgeknipt.
Ik had al eerder gezien, dat het blad van een grote groep jonge
planten SISYRINCHIUM striatum helemaal zwart was geworden. Verleden
jaar was er door bevriezing ook geen bloei, maar de zaailingen zagen er prachtig
uit. Nu dus niet meer en kunnen we bloei vergeten. Heel jammer want ik vind de
bloemen prachtig.
De lang geleden in Engeland gekregen niet geheel winterharde
RHODODENDRON ´Fragrantissimum´kon ik niet meer met de grote pot
binnen een plaats geven. De inmiddels tot struik uitgegroeide plant, vol met
bloemknoppen, staat nu buiten helemaal ingepakt in noppenfolie. Afwachten of
Groei & Bloei Hengelo
e.o.
9

Winter 2017/2018 December Januari Februari

alles goed gaat!
Er valt in een tuin altijd wel wat te zien. Bij het gestrooide vogelvoer komt alle
dagen een waterhoentje mee snoepen. Verleden jaar ook al. De sporen van de
grote poten in de sneeuw zijn erg leuk om te zien. De kuifmeesjes zijn er ook
weer en de eekhoorn eet ook graag mee uit het vogelhuisje. De laatste dagen
hem ik hem niet meer gezien. Misschien was hij aan een winterslaapje toe!
Maar ik kijk al vooruit naar de eerste tekenen van de lenteboden.
3 december 2009
Als één van de laatst bloeiende planten van het seizoen, noem ik
EUPATORIUM rugosum ‘Chocolate’. De ca. 1.20 m hoge, stevige planten
hebben prachtig roodgekleurde bladeren en zijn de gehele zomer en in het najaar
zeer decoratief. In de late herfst verschijnen de trossen wit/lila bloemetjes, die
echter niet veel voorstellen. Het gaat om de bladkleur en deze planten horen
eigenlijk in iedere tuin te staan!
Nog steeds bloeit de paarse muurbloem ERYSIMUM ‘Bowles Mauve’, een zeer
dankbare bloeier. In de jaren zeventig was ik voor het eerst in Engeland en was
helemaal weg van de perken vol bloeiende muurbloemen in de kleuren rood,
geel, oranje enz. Helaas zijn deze planten niet winterhard en moeten steeds weer
opnieuw gezaaid worden. Daar heb ik bij een kwekerij voor het eerst de
paarsbloeiende muurbloem gezien. Natuurlijk heb ik een paar planten gekocht.
Door in het najaar steeds maar weer te stekken, heb ik er nu nog nazaten van! In
Nederland zijn ze overal te koop. De planten kunnen erg groot worden, maar
dan verhouten ze en waaien ze uit elkaar. In een zachte winter overleven ze wel,
maar na twee jaar moeten ze toch vernieuwd worden. En dan krijgen de jonge
stekplanten hun kans! Ik vind het een geweldig goede tuinplant.
De absolute “topper” in mijn voortuin is nog steeds een COTONEASTER op
stam. Dit boompje heb ik al jaren, maar nog nooit heeft de kroon zo vol rode
bessen gezeten als dit najaar. En de vogels vinden, door het te zachte weer,
voedsel genoeg, zodat ze de bessen nog met rust laten.
En, vanmorgen bij een rondgang door de tuin, zag ik opeens een Maarts viooltje
bloeien!
Onlangs heeft Lidy aangegeven dat haar inspiratie om nieuwe stukjes te
schrijven is opgeraakt. Ook wil zij niet in herhaling vallen. Omdat op onze
website nog voldoende kopij staat dat nog niet in deze Digitalis is gepubliceerd
zal voorlopig deze rubriek in de Digitalis worden gecontinueerd.
Het bestuur en AC danken haar voor haar jarenlange bijdrage.
Groei & Bloei Hengelo
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Aanbevolen
Omdat er in de winter weinig activiteiten zijn, behoudens kerstmarkten e.d.,
kunnen er nu geen tuinen worden aanbevolen om te bezoeken.

Nieuwe leden vanaf 01-08-2017 tot 01-11-2017.
K.P.v.Leeuwen
T.Holtslag
N.Schaapherder
A.M.J.Brunninkhuis
M.J.T.Mulder

Hengelo
Delden
Hengelo
Hengelo
Hengelo

C.Nieuwenhuis
Elferink
J.Webbink
F.van Dam
G.Kistemaker

Hengelo
Albergen
Hengelo
Borne
Hengelo

Het bestuur van de afdeling Hengelo e.o. heet u als nieuw lid 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.
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Bestuur van de afdeling
Frans Besselink, Oelerweg 138,
7555GX Hengelo,
Voorzitter /
voorzitter@hengelogroei.nl
Redacteur Digitalis 074 2422607,
Secretaris /
Vacature

Monique Sturre,
06-53830885,

Reigershof 26,
7622BT Borne,
secretaris@hengelogroei.nl

Penningmeester

Bert Smit,
Grotestraat 50,
7622GM Borne,
06-57577291
penningmeester@hengelogroei.nl
Banknr. afdeling: IBAN: NL72INGB0008071549

Ledenadministrateur / Facebook

Martha Brinkers, P.Muyselaarstraat 23, 7558ZK Hengelo,
ledenadministrateur@hengelogroei.nl

Bloemschik
coördinator

Marjan Vrielink, Rijnstraat 29,
7555WJ Hengelo
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

Public Relations

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

|

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 (namens AC aanwezig bij
bestuursvergaderingen)

Linda Kruid

06-40645131, ac5@hengelogroei.nl

Willy Zengerink

074-2775934, ac2@hengelogroei.nl Tuinfair en ruilmarkten
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