Herfst 2010, September, Oktober, November

Retouradres:
I. vd Berg, Zuid Esch 35
7622 DB Borne

Groei en Bloei leden,
De afgelopen maanden is via het Groene Boekje, de website en de jaarvergadering
aangegeven dat het bestuur heeft besloten te stoppen met het Groene Boekje. Dit vanwege
de hoge kosten, de beschikbare tijd van actieve leden en het niet altijd up to date kunnen
zijn.
De opvolger van het Groene Boekje is Digitalis. Aan U is gevraagd het bestuur te laten
weten op welke wijze U deze wilt ontvangen: per post of via de e.mail. Tot nu hebben 10
leden aangegeven Digitalis per post te willen ontvangen. Elk lid heeft nu nog deze papieren
versie ontvangen.
De volgende Digitalis (met agenda informatie) zal alleen gestuurd worden aan die leden die
aangegeven hebben deze per post te willen ontvangen en diegenen die tot nu toe niet
gereageerd hebben. Per januari 2011 zullen degenen die niet gereageerd hebben geen
Digitalis meer ontvangen.
U kunt zich aanmelden voor Digitalis Flash op de website onder diversen, rechts op de
webpagina. Als een internetaansluiting ontbreekt, kunt u dit laten weten aan het
secretariaat: M. van Ulden P.C. Hooftlaan 24 7552 HG Hengelo 074 2911419.
De website wordt goed bezocht. De elektronische nieuwsbrief Digitalis Flash, met actueel
nieuws, heeft linkjes naar de website.
Onze activiteiten commissie is zwaar onderbezet. Als u eens een leerzame avond voor
G&B-ers wilt organiseren, neem dan contact op met een van de bestuursleden of de
activiteiten commissie.

Cursus bloemschikken
Evenals voorgaande jaren organiseert onze afdeling weer bloemschikcursussen. Bij
voldoende deelname beginnen de cursussen in september. Ze bestaan uit 8 lessen en
worden gegeven op de dinsdag- of woensdagavond tot en met april. Op woensdagavond
zijn nog enkele plaatsen vrij, U kunt nadere informatie vragen of opgeven bij Truus ten
Bokum, tel. 074 – 2502702 of per E-mail: jtbokum@dds.nl Kamphorstweg 15, 7555 SB,
Hengelo

Verder op de website
De tuinblog van Lidy, nieuws van de RHS, het fotoverslag van het bezoek aan de Huve
tuin en Giny vertelt over haar reis naar de Chelsea Flowershow in haar nieuwste
WWWeetjes.
Op de G&B website www.hengelo.groei.nl is altijd actuele informatie over de activiteiten
beschikbaar.

Activiteitenprogramma G&B Hengelo eo
Nazomeren in Open Tuinen, zaterdag 4 september 2010
Zoals voorgaande jaren openen ook nu weer een aantal leden van de afdeling hun tuinen in
de nazomer van 2010.
zijn er 4 tuinen geopend t.w.:
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• Hielkje Rook, Amaliatraat 22, Hengelo, telefoon 074 2438384
• "My Blue Heaven", fam. de Graaf, Anjelier 56, Borne, telefoon 074 2664813
• "'t PlantZoentje", Anja Broekhuis, Broekhuisweg 4, Albergen, telefoon 0546
441837
• "Landgoed Erve Dam", Familie van Eck, Mossendamspad 4, Goor, telefoon 0547
272235.
Deze tuinbezitters heten u van harte welkom in hun tuin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 19-9-2010 Groene Zondag,
Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25 7581BB Losser van 11.00u tot 16.00 u
Dit jaar wordt de Groene Zondag georganiseerd door afd. Enschede.
Door gebrek aan bestuursleden heeft G&B Hengelo dit jaar niet deel kunnen nemen aan de
organisatie. Waarschijnlijk wordt het volgend jaar weer een gezamenlijke activiteit. Wij
doen ook hiervoor een dringend beroep op leden om hierbij te helpen organiseren.
Leden hebben op vertoon van hun Groei&Bloei pas met hun partner gratis toegang, evenals
kinderen in de basisschoolleeftijd. Anderen betalen € 2,-Het parkeren is gratis, maar volg de aanwijzingen van de parkeerhulpen.
De ledenpas moet getoond kunnen worden. (http://www.kraesgenberg.nl)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 21 september 2010 Lezing Lathyrusteelt,
Het Hoogspel, Delden Aanvang 20.00 uur
Middels een foto presentatie wordt u het kweken van Lathyrus odoratus (éénjarige) getoond
van zaaien tot oogsten. Daarnaast zult u zien dat u niet altijd een grote tuin nodig heeft, ook
in de stadstuin of op balkon de kleine variëteiten zaaien is mogelijk. Daarnaast maakt u
kennis met de meerjarige Lathyrus latifolius, één keer zaaien en jaren Lathyrus. Een steel
met vele bloempjes, helaas ruikt deze meerjarige niet. Zoals elke plant kan ook de Lathyrus
ziek worden, welke ziekten komen voor en wat kunt u er tegen doen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 9 oktober 2010 Najaarsruilbeurs bij Jan Arendsen,
Landmansweg 37, Hengelo Aanvang 10.00 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 14 oktober 2010 Vaste planten in de praktijk Fa. Ploeger, de Bilt
Bethelkerk, Berfloplein 18, Hengelo Aanvang 20.00 uur
Aan de hand van kleurendia’s wordt uitleg gegeven over vaste planten, in al hun facetten.
De belangrijkste onderwerpen van deze lezing over het assortiment van de vaste planten
zijn Standplaats (schaduw, halfschaduw en zon) en de verzorging (hoe ga je om met de
grond, eventuele bemesting). Hoe voorkom je ziekten of hoe behandel je ze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 10 november 2010 Poëtische borders
Heiki Hoeksma uit Harkema Bibliotheek Hengelo Aanvang 20.15 uur
Heikie Hoeksma tuiniert op een artistieke manier met rozen, nieuwe vaste planten,
bijzondere eenjarigen en kuip- en potplanten. Harmonie qua vorm en kleur staat voorop.
Inspirerend zijn de creatieve borders. De impressionistische kleurencombinaties nodigen uit
tot intens genieten. In deze kunstenaarstuin spelen ook geurende bloemen en planten, die
vlinders trekken, een belangrijke rol. Ze zijn speciaal aangelegd om inspiratie op te doen.
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Vandaar de benaming ”poëtische borders”. Heikie’s aanstekelijke geïnspireerdheid staat
borg voor een gezellige tuinavond, met vooral tips uit de praktijk. Heikie Hoeksma is
tevens auteur van het boek Hortus naturalis ( van keukenkruid tot oude boerenbloem )
evenals van een drietal dichtbundels, waarin tuin en natuur centraal staan (zie ook
www.heikiehoeksma.nl).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 8 december 2010 Kerstdemonstratie

Anton Visch uit Delden De Stefanshof, Borne Aanvang 20.00 uur.

GROENE BELEVENISSEN IN MIJN TUIN
Het is eind augustus. De tuin is nog heel mooi, ondanks het feit, dat we zo verschrikkelijk
veel hemelwater over ons heen hebben gehad. Zelf vind ik, dat harde wind meer schade
aanricht.
De vaste fuchsia´s doen het geweldig, evenals verschillende Persicaria´s. Beide soorten
planten vinden veel nattigheid heerlijk en bloeien daarom heel rijk! Ook de Asters kunnen
er goed tegen en sommige beginnen al te kleuren. En het verdroogde gazon in de voortuin,
waarin veel lelijke plekken zaten, is weer prachtig groen.
Vlak achter het huis staat HELIANTHUS decapetalus ´Triomph de Gand´. Dit is een kleine
zonnebloem met in het midden een donkergeel hart. Prachtig! De plant is ca. 1½ m hoog en
er zitten talrijke bloemen aan. Een zonnige blikvanger in donkere dagen!
KALIMERIS incisa ´Charlotte´ en KALIMERIS incisa ´Madiva´ zou ik niet willen missen
in mijn tuin. De eerste heeft lichtblauwe bloemen en de tweede heeft lichtpaarse tot witte
bloemen. Beide soorten worden ca. 70 cm hoog en bloeien maandenlang. Dan is er nog
KALIMERIS incisa ´Nana Blue´. Deze blijft heel laag en is overdekt met lichtblauwe
asterachtige bloemetjes. Prima als randplant, maar kan zich snel uitbreiden.
Mijn bolbegonia´s zijn inmiddels heel groot geworden en overdekt met bloemen. Deze heb
ik al jaren. Straks, als ze door de herfst lelijk worden, ruim ik ze weer op. De potten kunnen
de hele winter droog, maar vorstvrij, blijven staan. In het voorjaar geef ik ze nieuwe aarde
en dan moet je heel veel geduld hebben. Het duurt nl. maanden voordat ze goed aan de
groei zijn en de bloemen komen. Maar het wachten wordt beloond!
Afgelopen week was ik met een vriendin naar de LANDESGARTENSCHAU in Bad Essen
(onder Osnabrück). We waren er op woensdag, toen het weer nog prima was. Er was een
overvloed aan bloeiende planten, vooral zomerbloemen, dus veel éénjarigen. Men noemt
het ´das Blütenmeer´ en zo zag het er ook uit.Met kop en schouders stak de prachtige
paarsgekleurde hoge VERBENA bonariensis er boven uit. Deze was veelvuldig
gecombineerd met dahlia´s, grassen en allerlei andere planten, alsmede met veel
groentegewassen. Het geheel was zeer verzorgd en zag er schitterend uit.
Ik moet er niet aan denken hoe het er uit heeft gezien na alle overvloedige regenval. Want
ook daar viel de regen met bakken uit de lucht en werd ons tripje voortijdig afgebroken. Het
was jammer, maar tegen natuurgeweld kun je niets doen.
Lidy Kempers
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