Voorjaar 2013 Juni Juli Augustus

Van de voorzitter
Op 7 maart jl. hebben we als afdeling een zeer succesvolle
jaarvergadering gehad. Helaas heeft de presentatie tijdens de
jaarvergadering daarna geleid tot een behoorlijke bestuurlijke crisis
welke via de nieuwsbrief en website landelijke bekendheid heeft
gekregen.
De voorzitter en de rest van het bestuur hebben echter besloten, in
het belang van onze afdeling, in functie te blijven. De webmaster,
Henk Mentink, en een AC-lid, Giny de Graaf, hebben hun functie
daarna neergelegd. Het is jammer dat wij op deze wijze 2 zeer
actieve, betrokken en competente leden zijn kwijtgeraakt. Wim
Pullens is om persoonlijke redenen uit het bestuur getreden doch
blijft wel actief als bibliothecaris. Bij deze bedank ik de vertrokken
bestuurs-/AC-leden voor hun jarenlange inzet.
Inmiddels hebben we een nieuwe webmaster Jan ter Hofte. De
website is inmiddels weer actueel en is ook de nieuwsbrief Flash
weer verschenen. Ook is de vacature van coördinator
bloemschikken ingevuld. Martha Brinkers zal deze functie gaan
invullen en tevens deel gaan uitmaken van het bestuur. Tevens heb
ik besloten de komende 3 jaar de functie van voorzitter te
continueren.
Er is nog een vacature bij de Activiteitencommissie. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij één van de AC-leden. Wij als bestuur zullen
er alles aan doen om deze zwarte periode zo snel mogelijk te doen
vergeten.
Het voorjaar is inmiddels begonnen, het zonnetje schijnt weer. Dit
jaar zijn er diverse leuke activiteiten gepland waaronder het Open
Tuinen Weekend. Als u volgend jaar uw tuin tijdens het Open
Tuinen Weekend wilt openstellen dan kunt u zich opgeven bij onze
penningmeester Ineke Hofman. Bezoekers zijn altijd geïnteresseerd
in nieuwe tuinen en het verhaal erachter. Voor u als tuineigenaar is
het ook een leuke ervaring en u krijgt veel respons op uw eigen
schepping waarin al uw, tijdens de afgelopen jaren opgebouwde
deskundigheid en creativiteit, is vastgelegd .
Frans Besselink, voorzitter G&B-Hengelo e.o.
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Activiteiten agenda:
28 mei 2013

6 juni 2013

Borne

Denekamp
Ootmarsum

Beeldentuin
Privétuinen
Landgoed
Singraven

Bezoek beeldentuin, galerie,
info over workshop
beeldhouwen, daarna bezoek
tuin Goke en Marianne.
Dagexcursie Singraven
(moestuin, arboretum)

Ootmarsum

Bezoek aan monument, tuin
en cultuur in Ootmarsum

22 en 23 juni
2013

Open Tuinen
Weekend

Midden
Twente

Diverse tuinen te bezichtigen
in Hengelo e.o.

17 juli

Azelo

Fam. Wilmink

Excursie parktuin

20 augustus

Bentelo

Wijngaard Hof
van Twente

Rondleiding en wijnproeverij

11 september

Boskoop

16 september

Borne

Stefanshof

26 september

Albergen

Bakker en
Kobessen

Lezing Anna Kemp // Meer
vogels in uw tuin
Dahlia's winteropruiming +
bezoek tuin ‘t Plantzoentje

15 oktober

Hengelo

Wijkcentrum
Hengelose Es

Lezing Alie Stofffers // Mooi
moestuinieren

Fam. Esveld
Fam. Bulk

Bezoek kwekerijen en
boomkwekerij museum,

Een uitgebreide beschrijving van bovengenoemde en vorige activiteiten is ook
op onze website www.hengelo.groei.nl gepubliceerd. Vaak zijn er dan foto’s ter
illustratie aan toegevoegd.
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Terugblik:
Paasworkshop 20 en 21 maart 2013
Fijn dat er voor de workshop veel belangstelling was. Beide avonden waren zo
goed als vol.
De woensdaggroep mocht het spits afbijten, ook voor Goke was het weer even
wennen, want het was toch al even geleden dat ze workshops gegeven had.
De 2e avond was ik zelf van de partij. Na de introductie van Goke konden we
aan de slag. Iedereen had een schaal of pot meegenomen en Goke had veel
voorbeelden gemaakt, zodat we konden bepalen wat er gemaakt ging worden.
Leuke ideeën genoeg, dus snel aan de slag. Goke probeerde iedereen van goede
raad te voorzien, mee te kijken en af en toe aan te geven wat je beter zou kunnen
doen. Langzamerhand ontstonden mooie stukken, totaal verschillend, maar toch
ook wel overeenkomsten, natuurlijk vanwege de materialen die verwerkt
werden.
Zelf had ik voor een struisvogelei
gekozen, maar de schaal die ik
meegebracht had, was daarvoor veel
te klein. dat sloeg werkelijk nergens
op.
Na overleg heb ik mijn 2e ei
opgeofferd en hem op de grond laten
vallen om stukken te kunnen
gebruiken. Erg rigoureus, maar toch
met een goed einde.
Met een stuk van het ei werd de
paassfeer toegevoegd. Ik was erg
tevreden en had de indruk dat iedereen met een goed gevoel en een mooi
bloemstuk naar huis ging.
Als je op zo’n avond de kunst afgekeken hebt, dan wordt het ineens veel
makkelijker om thuis nog even aan de slag te gaan.
Daar heb ik op een andere schaal toch mijn struisvogelei verwerkt en met een
erg tevreden gevoel kan ik terugdenken aan deze workshop.
Groet
Willy Zengerink
Voorjaarsruilbeurs 2013 op de Houtmaat
De activiteitencommissie was al vroeg in de weer op zaterdag 20 april om alles
voor de ruilbeurs op de nieuwe locatie de Houtmaat in gereedheid te brengen.
De zon scheen en hoewel het fris was, beloofde het een mooie dag te worden. Al
gauw kwamen de eerste mensen met planten verpakt in dozen, zakken, potten of
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gewoon los. Naast veel vaste planten waren er
grassen, buxus, eenjarigen en zelfs enkele
kamerplanten. Tegen tien uur waren er zo’n 60
mensen en kon de ruilbeurs op teken van Willy
beginnen. Slechts een half uur later waren de
meeste planten van eigenaar verwisseld en stond
alles op de grond in plaats van op de tafels .
Onder het genot van een kop koffie of thee kon
er nog even nagepraat worden over uiteraard de
planten die men net had gescoord. Daarna pakte
iedereen zijn spullen en vertrok met de nieuwe
aanwinst naar huis. Vermoedelijk nog diezelfde
dag krijgen deze planten een plek in een andere
tuin waar ze weer naar hartenlust kunnen groeien en bloeien.
De leden van de AC veegden de boel aan en zetten alle tafels weer op hun
plaats. Niemand kon meer zien dat daar 20 minuten geleden nog enkele
honderden planten waren geruild. (ga naar de foto's)
M.S.

Tuinblog april 2013
Lidy Kempers vertelt nu regelmatig over wat zij beleeft in
haar tuin en geeft u daarmee wellicht ideetjes voor uw eigen
tuin:
Eindelijk bloeien vandaag een paar grote crocussen en het is
echt geen 1 april mop!
Wat moeten we lang wachten op mooi voorjaarsweer. De tuin ziet er nog heel
dor uit, maar je kunt weinig doen aan de borders doen omdat er nog steeds
nachtvorst is. Vanmiddag met de zon en uit de wind is het wel lekker buiten.
Terwijl vanmorgen nog alles wit was van de vorst.
Ik ben wel begonnen met het verpotten van de kuipplanten. Ik gebruik hiervoor
mijn lege kas, die door de zon snel verwarmd wordt. Dan kun je er wel een paar
uurtjes werken.
Tot mijn verbazing zag ik twee bloemknoppen in de TULBAGHIA violacea
alba. Normaal bloeit deze in mei.
Vanmorgen een bezoek gebracht aan het tuincentrum van Groenrijk in
Haaksbergen. Het zag er allemaal veelbelovend uit, maar er waren niet veel
kopers. Je kunt nog niets buiten zetten, dus wordt er niets gekocht. Jammer!
Er stonden mooie plantjes van SAXIFRAGA arendsii rood in volle bloei. Die
kon ik niet laten staan omdat ik ze zo mooi vind. Het zijn kussenvormende
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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plantjes van ca. 15 cm hoog en ze bloeien in de tuin in
mei/juni met talrijke bloemetjes op korte
steeltjes.Plaatjes om te zien! Ze houden van een plekje
in de zon of halfschaduw en zijn volkomen winterhard.
Het vervelende is, dat bij mij de vogels er ook dol op
zijn en vooral de merels ze stuk maken. Dus ieder jaar
koop ik weer nieuwe plantjes.
Ook kocht ik nog SCABIOSA columbaria ‘Butterfly
Blue’(duifkruid). Het is een vaste plant, die graag op
een droog plekje in de volle zon staat, hoogte ca. 35 cm.
Wanneer ze in volle bloei staan, worden ze veel bezocht
door vlinders en bijen. En na de bloei blijven ze nog
mooi door de aantrekkelijke zaadhoofdjes.
Geacht bestuur en lezers,
Na 16 jaar in het mededelingenblad en 4 jaar voor de website geschreven te
hebben, is de inspiratie op een laag pitje komen te staan. Derhalve deel ik u mede,
dat ik stop met het schrijven van mijn columns voor Groei en Bloei. Ik dank u
voor het in mij gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groeten,
Lidy Kempers, Delden
Wij als bestuur en alle trouwe lezers van jouw rubriek vinden het heel jammer dat
je er mee stopt doch hebben er alle begrip voor dat na 20 jaar een redactionele
bijdrage leveren aan het Groene Boekje én onze website, jouw inspiratie op een
laag pitje is komen te staan.
We zullen je boeiende bijdrages gaan missen.
Het bestuur van G&B-Hengelo e.o.
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Activiteiten voor de komende periode
Regionale Kampioenschappen bloemschikken
Rayon Oost-Nederland 2013 op 19 en 20 mei
In ons Rayon Oost-Nederland van Groei & Bloei wordt dit jaar het Regionale
Kampioenschap Bloemschikken 2013 gehouden bij Kaasboerderij Weenink in
Lievelde.
De organisatie stelt u in de gelegenheid om al deze prachtige bloemstukken in
een tentoonstelling te bewonderen op twee kijkdagen, deze zijn op zondag 19
mei (1ste Pinksterdag) van 11.00 - 16.00 uur en op maandag 20 mei (2de
Pinksterdag) van 10.00 - 16.00 uur bij Kaasboerderij Weenink aan de
Eimersweg 3 te Lievelde.
Op maandag 20 mei, 2de Pinksterdag dus, wordt hier tevens de jaarlijkse
Boerenmarkt Achterhoek Lievelde gehouden, samen met Groei & Bloei. Dit
is een zeer uitgebreide fair met verschillende streekproducten zoals wijn, brood,
(geiten)kaas, paling, (vergeten) groenten, ijs, jams e.d. en allerlei ”groene”
standhouders met huisvlijt en brocante e.d. Deze markt trekt elk jaar duizenden
bezoekers en is echt de moeite waard om een keer te bezoeken.

Bezoek Beeldentuin en aansluitend particuliere tuinen in Borne
middels fietstocht op dinsdag 28 mei 2013, in namiddag
We beginnen op de parkeer plaats van Ikea
waarna we de beelden tuin van de Blaker in
Borne gaan bezoeken.
Na de uitleg over het ontstaan van de
beeldentuin en de diverse evenementen die hier
gedurende het jaar plaatsvinden, kunnen we de
tuin en de beelden bekijken.
Er is ook een binnen atelier te bewonderen.
Als we daarna weer onze fietsen hebben gepakt, is het slechts een paar minuten
fietsen voor we bij de 2e tuin aan komen.
Het is de tuin van Goke Moller, waar eerder dit jaar de Paasworkshop is
gehouden. Hier worden we ontvangen met koffie, thee en lekkers.
Haar gevoel voor kleur en vorm die duidelijk werd bij het bloemschikken, kunt
u ook terug vinden in haar zelf ontworpen en aangelegde tuin.
De naam van de derde en mogelijk vierde tuin, kunnen we op dit moment nog
niet met 100% zekerheid noemen.
Dus dat blijft nog even een geheimpje.
Maar dat dit bijzondere tuinen zijn, dat weten we wel zeker.
We weten ook zeker dat deze tuinen normaal gesproken niet toegankelijk zijn
voor bezoekers, zelfs niet op het Open Tuinen Weekend.

Groei & Bloei Hengelo e.o.
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I.v.m. de openingstijden van de Beeldentuin de Blaker, die niet `s avonds
geopend is, beginnen we al laat in de middag.
Nieuwsgierig geworden, zin om mee te gaan?
Opgave: bij Willy Zengerink, e-mail: famzengerink@live.nl of bel 074
2775934
Locatie: Ikea parkeerterrein, 7552 WZ Hengelo
Kosten: €10,- voor niet-leden, leden: €7.50
Meer info: Exacte tijd wordt nader medegedeeld.

Excursie naar Landgoed Singraven en Hoffelijke Tuin in
Ootmarsum op donderdag 6 juni vanaf 9.40u.
Landgoed Singraven is schitterend
gelegen langs de Dinkel, dicht bij het
dorp Denekamp. Op het landgoed
staan veel bijzondere monumentale
gebouwen, waaronder het statige Huis
Singraven, het achterliggende
Koetshuis en de eeuwenoude
watermolen met drie raderen.
Singraven biedt een veelzijdig
landschap met bossen, lanen, akkers,
weilanden, moerassen, en de steeds aanwezige Dinkel. Landgoed Singraven is
eenvoudig te bereiken door vanuit Denekamp de bordjes ‘Singraven’ te volgen.
Er is parkeergelegenheid bij de watermolen. De deelnemers verzamelen zich
daar om 9.40 uur om eerst een bezoek te brengen aan het ca. 5 ha grote park en
de heringerichte moestuin. Tegen half elf staat de koffie klaar in het restaurant
van de watermolen (voor eigen rekening). Om 11.15 uur haalt een gids ons daar
op voor een rondleiding door het Arboretum. In het arboretum van Singraven
treft u een grote verzameling bijzondere bomen aan zoals de zakdoekjesboom,
tulpenboom, diverse esdoorns, magnolia, sneeuwklokjesboom en struiken uit de
gematigde klimaatzones van verschillende werelddelen. Natuurlijk komen hier
bijzondere vogelsoorten voor zoals de bonte specht, zwarte specht en appelvink.
Tegen kwart voor één vertrekken we naar de Kuiperberg in Ootmarsum, waar
geparkeerd kan worden bij de oriëntatietafel. Hier wordt door Elise
Leeuwenkuijl uitleg gegeven over het nieuwe monumentje van Willem Wilmink
en over de geschiedenis van de Joodse begraafplaats op de Kuiperberg.
Vandaar wandelen we naar de tuin van Ton en Elise Leeuwenkuijl, Kleikoel 14,
7631 CZ Ootmarsum, één van de “Hoffelijke Tuinen” in de gemeente
Dinkelland (www.hoffelijketuinen.nl en klik hier voor de foto's van 2012, tuin
2). We worden hier tegen half twee met een kopje koffie of thee ontvangen. De
tuin die grenst aan een vroegere leemput, bevindt zich tegen een oude stuwwal
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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gelegen bovenop de Kuiperberg.
Uit deze leemput werd in het
verleden de klei gehaald t.b.v. de
steenfabriek die hier stond. Twee
jaar geleden is deze tuin aangelegd.
Een verval van twee meter naar het
water werd opgevangen met behulp
van stapelmuren, gemaakt van oude
kloostermoppen. Met de
plantenkeuze is er zo veel mogelijk rekening gehouden dat zij veel vogels,
vlinders en andere insecten aantrekt. De aanwezige oude bomen, prachtig
weerspiegeld in het water, maakt dat de tuin schitterend opgaat in de natuurlijke
omgeving.
Na afloop (ca. 15 uur) bestaan nog de volgende mogelijkheden tot bezichtiging:
• De galerie en de beeldentuin van Ton Schulten aan de Gasthuisstraat 3 - 6
(open tot 17 uur) (www.tonschulten.nl)
• Het Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum, Keerweer 2 (eveneens open
tot 17 uur) (www.educatorium.nl). Zeer de moeite waard!
• De (katholieke) kerk, in het centrum van Ootmarsum (Kerkplein). Dit is een
dertiende-eeuwse pseudobasiliek in Westfaalse romanogotiek met een
laatgotisch koor en tweede transept, opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. De
kerk is in 1969 gerestaureerd.
U kunt de dag afsluiten op één van de vele terrassen in Ootmarsum.
Locatie:Singraven en Ootmarsum
Kosten: €10 niet-leden, leden: €8.50
Meer info:De bijdrage voor deze excursie geeft toegang tot het park, het
arboretum Landgoed Singraven, koffie/thee en toegang tot de Hoffelijke tuin). U
dient zelf voor uw lunchpakket te zorgen.
Opgave: vóór 25 mei 2013 bij Marijke Relker, telefonisch (074 2428477 of per
e-mail: grelker@telfort.nl.
Gelijktijdig dient de deelnamebijdrage overgemaakt te worden op
bankrekeningnummer 996938 t.n.v. M. Relker-Veneberg te Hengelo.
Wilt u bij aanmelding ook aangeven, of u met eigen vervoer komt? Zo ja, kunt u
dan iemand meenemen? Zo neen, zou u het op prijs stellen met iemand mee te
rijden? De meerijders verrekenen onderling de kosten met de rijders.

Open tuinen weekend
in het weekend van 22 en 23 juni van 10.00u.-17.00u., tegelijk met het
landelijke OTW.
Enthousiaste tuinbezitters stellen hun tuinen voor u open.
Groei & Bloei Hengelo e.o.

8

Voorjaar 2013 Juni Juli Augustus

Ook niet-leden zijn van harte welkom in de tuinen tijdens dit Open Tuinen
weekend. Als u zich tijdens het OTW als nieuw lid aanmeldt krijgt u het
julinummer van Groei & Bloei gratis, een Hozelock spuitpistool, en een
eenmalige korting op het lidmaatschap en heeft u daarna extra financiële
voordelen die bij het lidmaatschap behoren.
De tuinen die geopend zijn bevinden zich in Azelo, Ambt Delden, Borne,
Albergen, Goor, Haaksbergen en Hengelo. De meeste tuinen zijn beide dagen te
bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie het
tuinenoverzicht dat binnenkort verschijnt.
Hebt u een tuin die u wel eens aan anderen wilt laten zien, meldt u dan ook aan
bij mevrouw Ineke Hofman, ineke.hofman@telfort.nl of bij mevrouw Iet van
den Berg, bjvandenberg@home.nl. Er zijn geen tuinkeuringen vooraf. Wel is
een goede beschrijving van de tuin nodig, zodat de bezoekers een idee hebben
wat ze kunnen verwachten.
Het Open Tuinen Weekends biedt een platform voor tuinliefhebbers, een unieke
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Voor meer informatie over de tuinen zie onze website www.hengelo.groei.nl

Tuinbezoek parktuin van familie Wilmink in Azelo
op 17 juli vanaf 19.00u.
Op een deel van de voormalige landbouwgrond van de familie Wilmink is 25
jaar geleden begonnen met de aanleg van de huidige parktuin, die in juli op zijn
mooist is.
Om het woonhuis is een siertuin aangelegd, die netjes wordt onderhouden. Wat
verder van het huis zijn twee grote vijvers aangelegd. Verder is er een gedeelte
kruiden- en wilde bloementuin. Hierin bloeien in het voorjaar honderden
prachtige wilde orchideeën. Hier laat men de natuur zoveel mogelijk zijn gang
gaan. Ook zijn er door de jaren heen prachtige bomen geplant, zowel inheemse
als uitheemse. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in deze
parktuin. U bent dan ook van harte welkom.
Locatie: Wilminkpark, Secr. Engelbertinkstraat 4, 7495TW Azelo
Kosten: Vrije gift
Aanmelden: Niet nodig. Ingeval men vervoer nodig heeft, of meerijders wil
meenemen, dan dit melden bij Marijke Relker, tel. 074-2428477.

Bezoek wijngaard Hof van Twente in Bentelo
op 20 augustus om 19.00u.
In 2000 zijn Roelof en Ilse Visscher gestart met Wijngaard Hof van Twente.
Met 5,5 ha grond behoort de wijngaard tot één van de grootste wijngaarden van
Nederland. Voor de productie van de rode, witte en rosé wijnen worden druiven
Groei & Bloei Hengelo e.o.
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verbouwd die goed gedijen in het noordelijke klimaat. De belangrijkste druiven
zijn: de Regent, Pinotin, Cabertin, Solaris, Johanniter en Riesel. Op het erf van
de familie Visscher worden de druiven verwerkt tot de Twentewijnen. De
Twentewijnen vallen regelmatig in de prijzen bij nationale en internationale
wijnconcoursen. Ze worden geschonken in gerenommeerde restaurants. Sinds
twee en een half jaar is er een winkel waarin niet alleen de Twentewijnen,
wijngeschenken, wijnstokken en snoei- en opbindmaterialen verkocht worden,
maar ook producten voor het maken van eigen wijn, bier, likeur en kaas. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee in de wijngaard.
Locatie:Wijngaard Hof van Twente, Suetersweg
2a, 7497MZ Bentelo
Kosten: leden:€17.50
Meer info:De deelnemers gaan op eigen
gelegenheid en worden om 19.00 uur verwacht
aan de Suetersweg 2a, 7497 MZ Bentelo. Er
wordt begonnen met koffie en een plak
krentewegge. Daarna een rondleiding door de
wijngaard, wijnmakerij en wijnkelder.
Vervolgens volgt een wijnproeverij met
stokbrood, kruidenkaas, tapenade en olijven.
De excursie duurt tot ongeveer 21.00 uur. De
excursie gaat alleen door bij een
deelnemersaantal van 15 personen of meer.
Aanmelden: U kunt zich voor deze excursie
vóór 1 augustus 2013 opgeven bij Ieteke Bloem, telefonisch (074 2429244) of
per e-mail (bloem17.1@kpnmail.nl)
Gelijktijdig dient de deelnamebijdrage ad € 17,50 p.p. overgemaakt te worden
op bankrekeningnummer 1392536.
Wilt u bij aanmelding ook aangeven, of u met eigen vervoer komt? Zo ja, kunt u
dan iemand meenemen? Zo neen, zou u het op prijs stellen met iemand mee te
rijden?

Vooraankondiging (noteer vast in uw agenda):
Excursie naar Boskoop op 11 september
Na een busreis volgt eerst een lunch en daarna een bezoek aan de kwekerij van
de familie Esveld. Vervolgens een bezoek aan het boomkwekerijmuseum en aan
de kwekerij van de gebroeders Bulk. Indien de tijd het toelaat is er nog een
bezoek aan de rozenkwekerij van Jan Spek. Vertrek uit Boskoop rond 18.00u.,
kosten voor leden maximaal € 70,Groei & Bloei Hengelo e.o.
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Lezing meer vogels in de tuin op 16 september
In de Stefanshof in Borne geeft Anna Kemp een lezing over het bevorderen van
meer vogels in uw tuin. Desgewenst kan men op een later tijdstip haar tuin in
Sinderen (Achterhoek) bezoeken.
Winteropruiming dahlia’s op 26 september
Evenals vorig jaar bestaat weer de mogelijkheid om dahlia’s te kopen bij
kwekerij Bakker en Kobessen in Zenderen. Aansluitend een bezoekje aan de
tuin “het Plantzoentje” in Albergen.
Lezing mooi moestuinieren op 15 oktober
In het wijkcentrum Hengelose Es geeft tuinontwerpster Alie Stoffers een lezing
over moestuinieren. Indeling, wisselteelt, arbeidsintensiteit, kleurcombinaties,
gewasbescherming, enz. komen dan allemaal aan de orde.

Nieuwe leden vanaf 01-02-2013 tot 01-06-2013
Mevr. C.M.Koppelman

Hengelo Ov J.F.M.Vossebeld

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!

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

Frans Besselink, Oelerweg 138,

Secretaris

Monique Sturre,

074 2422607,

06-53830885,
Penningmeester

Ineke Hofman,
074 2433347,

Ledenadministratie

7555GX Hengelo,

besselink.frtc@planet.nl
Reigershof 26,

7622BT Borne,

msturre@xs4all.nl
Oelerweg 130,

7555GS Hengelo,

ineke.hofman33@gmail.com

Iet van den Berg, Oldenzaalsestraat 53A, 7551AN Hengelo,
074 2671828,

bjvandenberg@home.nl

Bloemschik
coördinator

Martha Brinkers, P.Muyselaarstraat 23,

7558ZK Hengelo,

Public Relations

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

sreknirb@gmail.com

Niet in bestuur:
Bibliotheek

Wim Pullens,
074 2774576,

Webmaster

Jan ter Hofte,

Bordeauxstraat 28,

7559 KK Hengelo,

w.pullens@home.nl
www.hengelo.groei.nl
info@hengelo.groei.nl

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

074 2423944,

janniebenders@hotmail.com

Marijke Relker

074 2428477,

grelker@tiscali.nl

Willy Zengerink

074-2775934,

fam.zengerink@live.nl (ook bestuurslid)

Ieteke Bloem

074-2429244,

Bloem17.1@kpnmail.nl

Vacature

Voor info neem contact op met één van de AC leden
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