Winter 2010/2011, december, januari, februari
Van de voorzitter
U ontvangt voor de laatste keer een uitgekleed Groen boekje. Op onze
website vindt u alle uitgebreide informatie. Zoals toegezegd gaan degenen
die geen computer hebben en zich hebben aangemeld voor een afdruk (M.
van Ulden P.C. Hooftlaan 24 7552 HG Hengelo / 074 2911419, een deel
van Digitalis per post ontvangen. De overige leden krijgen in 2011 na
opgave van hun e-mailadres rechtstreeks vanuit de website Flash Digitalis
toegestuurd, met diverse linkjes naar o.m. de nieuwste Digitalis met de
vertrouwde elementen. Degenen die niet gereageerd hebben op onze
oproepen zullen dan zelf het initiatief moeten nemen om zich via onze
website te informeren over de activiteiten van onze afdeling.
Het uitbrengen van Flash Digitalis geeft het bestuur de mogelijkheid om u
frequenter en actueler te informeren en bespaart het ons veel tijd en kosten
nu we geen boekwerkje meer hoeven te maken en te bezorgen. Samen met
andere kostenbesparende maatregelen hopen we er financieel gunstiger uit
te springen.
Naast het reduceren van kosten proberen we onze inkomsten te verhogen.
Dit kan o.a. door het werven van meer leden. Dit kunnen we niet alleen, uw
hulp hebben we hierbij hard nodig. Hoe meer mensen lid/abonnee worden
van Groei & Bloei hoe groter de financiële bijdrage vanuit het
hoofdkantoor.
Voor het werven van deze nieuwe leden is een speciale folder gemaakt
welke op de website te vinden is. Aan u het verzoek belangstellenden in uw
kennissenkring te verwijzen naar onze website www.hengelo.groei.nl
Het komende jaar organiseren we een flink aantal activiteiten en vieren we
in 2012 ons vijftigjarig jubileum. Wij zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan deze activiteiten om de
jubileumviering een groot succes te laten worden. Inmiddels hebben een
viertal leden al enige ideeën op papier gezet en zijn er al enkele leden die
willen meehelpen om het jubileumfeest te organiseren. Nu nog meer leden
vinden om straks inhoud te geven aan deze ideeën. Dit is een “must” om
straks de nodige activiteiten te kunnen organiseren! Opgeven als vrijwilliger
kan bij één van de bestuursleden of bij de activiteiten commissie (zie
website).
Frans Besselink

Verder op de website
Naast de column van Lidy is er ook een tuinblog van Lidy, door het aanklikken van de
plantennamen ziet u nog meer informatie van die plant op andere websites. Er zijn nieuwe
rubrieken. Verder is er nieuws van de RHS, het fotoverslag van het bezoek aan Twickel,
lezingverslagen en Giny in haar nieuwste WWWeetjes, bloemen maar dan anders, daar
doorklikbaar naar alle websites.

Op de G&B website www.hengelo.groei.nl is altijd actuele informatie over de activiteiten
beschikbaar.

Activiteitenprogramma G&B Hengelo eo
Voor alles: kijk op de agenda van onze G&B website voor meer en actuele informatie.
Woensdag 8-12-10
Kerstdemo G&B Hengelo eo
De kerst is voor bloemisten een bijzondere
allerlei variaties. De aankleding bij de
periode, die bijna drie maanden beslaat.
entree van het huis met bv. een deurkrans,
Elk seizoen heeft zijn charme, maar de
festoen of guirlande.
december periode met kerst als hoogtepunt
Een alternatieve kerstboom of decoratie
is iets speciaals. Het is elk jaar weer een
voor de hal.
uitdaging om met iets nieuws te komen.
Een kerstarrangement voor de schouw,
Onze winkel in Delden is vanaf begin
salontafel, side-table of voor een spiegel.
november al omgetoverd tot een
Natuurlijk de kerstboom zelf.
kerstwinkel. De kerst, het feest van het
licht, kaarsen, lichtjes, glimmend zilver en
Medewerkster Maureen en ik zullen u
wit…..
zoveel mogelijk praktische tips geven,
zodat u aan de slag kunt om uw huis naar
Wij zullen op de kerstdemonstratie alle
eigen wens in te richten.
facetten van dit feest laten passeren. Te
Anton Visch en medewerkers.
beginnen met Advent, de vier lichtjes in
Locatie:Stefanshof Grotestraat 2077622LW Borne
Kosten:€7 Kosten Lid: €1 (op vertoon van de ledenpas)
In de pauze de verloting van vijf geproduceerde kerststukken en de normale G&B prijsjes.
Gepast betalen graag.
Er zijn extra lootjes voor 1 € te koop. Aanvang 20.00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 13-12-10
Kerst workshop
Dit jaar wordt er een kerstworkshop
georganiseerd door Groei en Bloei in
samenwerking met Arend Nijland.
Er wordt een Biedemeier kerststuk
gemaakt in wit. De prijs is inclusief alle
materialen. Zelf alleen snoeischaar, mesje

en draadtang meenemen. Er geldt volgorde
van aanmelding en vol is vol. Bij
binnenkomst is er koffie of thee met wat
lekkers. Opgave bij Truus ten Bokum,
telefoon 074-2502702 of
jtenbokum(at)hetnet.nl

Locatie: Wijkcentrum De Hengelose Es Uitslagweg 47 7556 LN Hengelo
Kosten:€35 Kosten Lid: €30 aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 18-01-11
Goutbeek // De wonderwereld van de microscoop
Volgens van Dale is een microscoop een
van Leeuwenhoek (1632 – 1723) de
optisch instrument waarmee men vergrote
microscoop voor de bestudering van
beelden van zeer kleine voorwerpen kan
eencellige en andere micro-organismen en
verkrijgen. Even kijken we naar de
werd daarmee de grondlegger van de
geschiedenis van de microscoop en de
microbiologie. Maar dan duiken we van de
toepassing daarvan. Zo gebruikte Antony
werkelijke in de bijna onwerkelijke wereld
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van het kleine. Gewone bloemen en
insecten door een microscoop bezien,
worden van dichtbij niet meer herkenbaar
maar daarentegen wonderlijk mooi. Ook
zoeken we het leven in het water op. We
begeven ons dan in een heel andere wereld
en wanen ons op een andere planeet.
Onwerkelijke levensvormen blijken er vlak
bij ons in slootjes en plasjes te bestaan. Het
geheel wordt afgewisseld met reeële

beelden om zo toch de relatie met de
gewone wereld niet te verliezen. We
mochten de heer Goutbeek uit Dalfsen al
eerder in ons midden begroeten. In
november 2006 verzorgde hij in het
Wandelhuis op uitstekende wijze een
avond met als onderwerp “Relatie insecten
en bloemen”. Wellicht herinnert u zich dat
nog.

Locatie: Wijkcentrum De Hengelose Es Uitslagweg 47 7556 LN Hengelo
Kosten: €3.- Kosten Lid: Gratis
De avond is voor leden op vertoon van de ledenpas vrij toegankelijk. In de pauze wordt de
gebruikelijke verloting gehouden. Aanvang 20.00 uur. Als men zich ter plekke als lid opgeeft
is de toegang gratis, ontvangt men daarna een mooi tijdschrift, heeft men recht op nog meer
kortingen op entreegelden en kan men gratis unieke tuinboeken lenen.
Donderdag 17-02-11

Cor v Gelderen // Hydrangea

Cor van Gelderen weet alles van Hydrangea’s dat u nog niet weet. Hij heeft er zelfs een boek
over geschreven. Een lezing met inhoud en humor.
Locatie: Ontmoetingskerk Drilscholtenweg 30 7556NP Hengelo
Kosten: €4.- Kosten Lid: €1
Donderdag 10-03-11
Jaarvergadering Hengelo eo daarna
Judith Maas // Keukenkruiden en specerijen door de eeuwen heen. In juli wordt er

nog een middagexcursie georganiseerd naar de Kruidenhof in Mallum bij Eibergen.

Groene belevenissen in mijn tuin
Lidy Kempers vertelt over wat zij beleeft in haar tuin en geeft u daarmee wellicht
ideetjes voor uw eigen tuin
per jaar komt en zeer interessant is. Maar
Het is half oktober en in mijn tuin staan
nu kwamen de leden van de VVPV op
alle asters in volle bloei! Ik heb ze in alle
excursie naar kwekerij Fahner. Dat was
kleuren en maten, want ik ben er dol op.
een mooie gelegenheid om eens kennis te
Ook mijn bolbegonia’s doen nog dapper
maken met onze Belgische vrienden. En
mee. Omdat het afgelopen week mooi
dat was heel erg leuk! Allemaal echte
droog weer was, duurt de bloei erg lang.
plantenliefhebbers met veel kennis van
Voor a.s. week-end is er nachtvorst
zaken. Gelukkig waren ze met een grote
voorspeld en dan wordt alles snel lelijk.
bus gekomen, want er gingen heel wat
Boven alles uit steekt een ca. 2 meter hoge
planten mee naar huis.
éénjarige gezaaide NICOTIANA sylvestris
Only the Lonely, eveneens in volle bloei.
Sinds enige jaren ben ik lid van de VVPV
(Vlaamse Vaste Planten Vereniging),
eigenlijk alleen voor hun tijdschrift, dat 4x

Natuurlijk vertrok ik ook niet met lege
handen. Nieuw gekocht werden: ASTER
novae-angliae Marina Walkonsky, een
hoge bijna donkerblauwe schoonheid en
ASTER novi-belgii Crimson brocade, een
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hoge donkerrode soort. Beide met een geel
hartje. En passant kocht ik een grassoort:
CHASMANTHIUM latifolium. Deze had
ik bewonderd bij een vriendin.
Zo langzamerhand komen de herfstkleuren
en beginnen de bladeren te vallen. Ik heb
al heel wat gevallen blad van mijn olm
verzameld. Dit heb ik in grote grijze
afvalzakken gedaan. Hierin blijft het de
hele winter om lekker te verteren en om er
later compost van te maken (dit bij gebrek
aan een goede plek om compost te maken).
Inmiddels is het half november geworden.
Door de vele regenval van de laatste tijd is
de tuin erg afgetakeld. Alleen de rose en
bronskleurige kleinbloemige chrysanten
geven nog wat kleur, alsmede

verschillende bessen en rozenbottels. Maar
daar weten de vogels wel weg mee!
De vogelhuisjes heb ik opgehangen en ze
worden al druk bezocht door meesjes,
vinken, groenlingen enz. Een boomklever
speelt de baas! En tot mijn grote vreugde
heb ik de kuifmeesjes ook weer gezien.
De kuipplanten zijn weer in de
winterberging en de bollen in de borders
geplant. Rest me nog om de lelijke planten
wat af te knippen en dan komt de
winterrust. En afwachten wat de winter ons
zal brengen. Misschien weer zo veel
sneeuw? Dat is in ieder geval een mooie
natuurlijke bescherming voor onze
planten.
Lidy Kempers

De TuinWWWeetjes,….
heeft dit keer als subtitel …”Bloemen maar dan anders”…. omdat er rond deze tijd van
het jaar niet veel meer te doen is met echte bloemen.
Deze tijd van het jaar kantel ik mijn plantenbakken die aan de buitenmuur hangen, zodat
ze plotseling een vogelvoederhuis geworden zijn.
Tijd voor pindanetjes en vetbollen dus! Dat wordt straks bij de vogeltellingen in het
voorjaar weer hoog scoren.
Maar wees gewaarschuwd lieve mensen….in de vetbollen blijkt vaak het zaad van de
Ambrosia voor te komen
http://www.natuurkalender.nl/toepassingen/hooikoorts/ambrosia.asp deze plant lijkt
verantwoordelijk te zijn voor de stijging van het aantal mensen die last hebben van
hooikoorts.
Kijk vooral even naar het plaatje en u zult de plant vast herkennen,volgens mij staat hij
o.a. volop aan het kruispunt bij IKEA en in vele bermen hier in de buurt.
De komende tijd zullen we meer in het huis doorbrengen, lange avonden vullen, meer
eten, meer drinken, maar wie zegt dat we dit zonder bloemen moeten doen?
Bloemen om te drinken…. www.fleurdecafe.nl/contents/nl/d130_theebloemen.html
Nog veel meer te lezen op de website, waar u zo kunt doorklikken naar de websites waar
Giny naar verwijst. (Red)
Hebt u nog tips die u door wilt geven of zin in een workshop bloemen van
zilverklei..Mail dan naar giny.degraaf @planet.nl
Ik wens u hele fijne feestdagen toe en een goed en vooral gezond Nieuwjaar.
Giny de Graaf
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