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November 2014
Van de voorzitter
Het jaar 2014 nadert weer het einde. Een jaar dat we traditioneel afsluiten
met een Kerstdemonstratie. Het jaar 2015 zal een jaar worden waarin
begonnen wordt met de transitie van Groei & Bloei naar een vereniging
die de toekomst bestendig is en weer zal gaan groeien in het aantal leden.
Tijdens de afgelopen Rayon vergaderingen en de Algemene Vergadering
van 7 november jl. (bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle
afdelingen, rayons en hoofdbestuur) is er veel gediscussieerd over hoe die
toekomst eruit moet gaan zien. Ook waren er nog veel onduidelijkheden
bij de overige elementen van het project Groei. Wel is een besluit
genomen om een BV op te richten die zich zal richten op het organiseren
en commercialiseren van grote landelijke evenementen. Ook zal de BV
nieuwe producten en diensten moeten gaan ontwikkelen. Er zal hierbij
nadrukkelijk samenwerking met bedrijven en instellingen én landelijke
publiciteit worden gezocht. Uiteindelijk moet deze BV zich zelf
bedruipen, geld gaan verdienen voor KMTP-Groei & Bloei en komt deze
financieel los te staan van onze vereniging.
Ook is besloten de Nationale Tuinweek, met als afsluiting het Open
Tuinen Weekend, jaarlijks een vast agendapunt te laten zijn in de 3 e week
van juni en dit de komende jaren steeds verder uit te werken. Elke
tuinliefhebber weet uiteindelijk zo dat Groei & Bloei bestaat en dat het
zinvol is om lid te worden. In 2014 hebben zich in de tuinweek en tijdens
het OTW 550 nieuwe leden aangemeld waardoor de krimp van het aantal
leden in 2014 lager was dan verwacht. Ook waren er ruim 100 deelnemers
en ruim 6000 bezoekers bij het Landelijk Kampioenschap Bloemschikken.
Het Plantarium telde dit jaar 3500 G&B-bezoekers.
De kosten van het lidmaatschap, zijnde € 68,95, alsmede de incassokorting
van € 2,50 blijven voor 2015 gehandhaafd. Tijdens de komende
Jaarvergadering op 19 maart 2015 hoop ik u nog nader te kunnen
informeren over het project Groei en uw eventuele vragen hieromtrent te
kunnen beantwoorden.
Op 6 juni 2015 bij de volgende AV zal er een besluit worden genomen
over een meer uitgewerkt plan van de overige voorstellen binnen het
project Groei inclusief de daarbij behorende financiële onderbouwing.
Groei & Bloei HengeloFrans
e.o.

Besselink, voorzitter
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Een uitgebreide beschrijving van bovengenoemde en vorige activiteiten is ook op onze
website www.hengelo.groei.nl en op Facebook gepubliceerd. Vaak zijn er dan meer foto’s ter
illustratie aan toegevoegd.
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Vacatures
Ingaande de a.s. Jaarvergadering in maart 2015 treden onze penningmeester
Ineke Hofman en ons AC-lid Jannie Benders af.
Ineke is dan ruim 8 jaar penningmeester geweest en wil de portefeuille graag
overdragen aan een opvolger. Deze moet bekend zijn met de computer (Office),
internet bankieren, een begroting kunnen maken en zich het boekhoudprogramma eigen kunnen maken.
Jannie is al sinds eind 60-er jaren bestuurslid en is sinds 2001 AC-lid geweest.
Ondanks roerige tijden heeft ze steeds gezorgd voor leuke activiteiten en het
doorgaan hiervan. Haar opvolger moet eveneens bekend zijn met de computer
(Office), e-mail, internet en uiteraard een neus hebben voor leuke activiteiten
voor onze leden.
Mocht u zich kandidaat willen stellen, of iemand willen voordragen, neem dan
contact op met het bestuur en/of AC. Op onze website (Bestuur / vacatures)
vindt u uitgebreide functie-informatie.

In memoriam:
Onlangs bereikte ons het bericht dat Wim Willemsen is overleden op 15 oktober
jl.. Degenen die in het verleden regelmatig een meerdaagse tuinreis hebben
gemaakt zullen hem als reisleider ongetwijfeld herinneren. Zijn geestdrift,
kennis en humor zal u zeker zijn bijgebleven. Gerda Faaij zal zijn rol
overnemen.
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Terugblik:
Plantenruilbeurs najaar 2014
Het belooft zaterdag 18 oktober een
prachtige dag te worden.
Om iets voor 9 uur rijd ik de parkeerplaats
op van de Houtmaat en geniet van het
prachtige uitzicht, reigers aan de waterkant,
overtrekkende ganzen en rust.
Gezinus komt even later het terrein
opwandelen en we overleggen hoe we alles
neer gaan zetten. We verplaatsen een zware
houten tafel die enorm groot is, dus er
kunnen veel planten op.
Vervolgens komt Ieteke ook aangefietst en met z’n drieën zetten we de andere
tafels op de plaats. De laatste tafels laten we staan want we hebben ruimte
genoeg, denken we. Nu onze planten erop en daar komen de eerste
belangstellenden het terrein al op.
Er wordt een aanhanger neergezet waar we planten voor de Houtmaat in
verzamelen. Op deze manier bedanken we de Houtmaat voor het gebruik van het
terrein en de heerlijke koffie en thee. Jannie zorgt voor een lekkere plak koek en
alles is klaar voor ontvangst.
Al gauw blijkt dat de tafels toch snel vol zijn,(ik wist het wel) maar goed, de
grotere planten en dozen met Dahlia’s krijgen een plekje in het verlengde van de
tafels.
Om 10 uur neem ik het woord en heet een ieder van harte welkom. Ik vestig nog
even de aandacht op komende activiteiten en wens alle aanwezigen veel
ruilplezier. Het gaat hard, uiteraard is er voorkeur voor de wat bijzondere
varianten die uitgestald zijn, maar veel planten krijgen een nieuwe eigenaar.
Op het laatst blijft er wel wat over, maar ook deze planten worden bij de
houtmaat planten gezet en zullen een plek krijgen op het terrein. Met elkaar
ruimen we het terrein weer op, alles aangeveegd en klaar. Weer een leuke
ochtend afgesloten. Zie ook de foto’s op de website genomen met mijn
smartphone.
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Gezinus, ik ben je vergeten te bedanken, maar je weet dat het erg gewaardeerd
wordt dat je er iedere keer weer bij bent en hand en span diensten verleent.
Ik reken op je volgend jaar.
Namens de activiteiten commissie,
Willy Zengerink

Lezing Pompoenen en kalebassen
Woensdag 22 oktober was de eerste lezing van het nieuwe winterseizoen.
Jammer genoeg kwamen er maar 15 leden naar Delden. Bendien Stokkers van
het Pompoenhofke uit Enschede gaf een lezing over pompoenen, de groei en de
vele soorten die er zijn van kalebassen tot zeer lekkere pompoenen.
Elk jaar koopt ze zelf weer nieuw zaad van pompoenen bij de firma Jansen in
Dinxperlo. Bendien weet dan zeker dat ze een goede kwaliteit krijgt.
Voor in de pauze had ze hele lekkere pompoensoep gemaakt. De pan ging
helemaal leeg. Het recept van de soep, voor wie dat wilde, kon worden
meegenomen.
Na de pauze vertelde ze wat je zoal met pompoenen kunt doen en kon je vragen
stellen.
Ze had zelf herfststukjes van pompoenen gemaakt, deze werden verkocht.
Verschillende leden gingen met een mooi herfststukje naar huis. Of er nu leden
zijn die overgaan tot pompoen kweken betwijfel ik.
Je hebt wel veel grond nodig zo’n 1.50 meter afstand tussen elke plant, enkele
soorten groeien wel omhoog maar ruimte is belangrijk.
Ingeval geen eigen kweek, je kunt ze altijd kopen en er zelf mee aan het
hobbyen en natuurlijk een recept gebruiken voor een soepje.
I.B.
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Activiteiten voor de komende periode
10 december Kerstdemonstratie
Dit jaar zal de kerstdemonstratie gegeven worden door de voor ons bekende
Anton Visch uit Delden en zijn medewerkster Maureen van Bloembinder. Zij
zullen samen de gehele decembermaand de revue laten passeren zoals advent,
deurdecoraties, tafelversiering, kransen en alles wat sfeer brengt deze maand.
Kenmerkend voor het bloemwerk van Anton in deze periode is het gebruik van
mooie groenmaterialen zoals nobilis, eucalyptus, pinus, en taxus. Maar van ook
het gebruik van kerstballen, en andere kerstsnuisterijen die het geheel sfeervol
maken, laat hij de toepassing zien. Als ondergrond gebruikt hij vaak bijzondere
schalen of potterie, maar ook met op een simpel plankje kan hij een mooie
deurdecoratie maken. Op deze avond geeft hij u ook tips hoe u eenvoudig met
lichtjes, lampjes en kaarsen uw huis sfeervol kunt decoreren.
Kransen en boeketten zijn ook een apart hoofdstuk met hierin ook ontelbare
mogelijkheden. Anton en zijn medewerkers maken jaarrond veel kransen.
Kransen om te hangen, en om te leggen. Hij zal ook aandacht besteden aan hoe
u met een goede materiaal keuze een goede houdbaarheid krijgt. Anton Visch is
ook het adres voor een bijzonder boeket. Het liefst wordt er gewerkt met
seizoensgebonden materialen. De kerstboeketten zijn vaak bijzonder in hun
vorm, materiaalkeuze, en kleur. Ook op deze avond laten wij een aantal
mogelijkheden zien.
Anton Visch is reeds 26 jaar gevestigd in Delden en een begrip in Twente. Hij
geeft diverse workshops met het voorjaar, Pasen, herfst of Kerst als thema in
een gezellige ambiance op zijn woonboerderij in Gelselaar. Met een goede
begeleiding en een hapje en een drankje komen prachtige decoraties tot stand.
Om een indruk op te doen kunt u op de website www.antonvisch.nl het
workshopprogramma en reeds eerder gemaakte voorbeelden vinden.
Het wordt een leerzame avond met veel ideeën en als mooie afsluiting van de
avond worden er enkele prachtige decoraties worden verloot.
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 LW Borne
Kosten: €8,00
Kosten Lid: €1,00
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Meer info: De avond is voor leden op
vertoon van de ledenpas met korting
toegankelijk. Na afloop zullen de
gemaakte bloemstukken worden verloot
onder de aanwezigen. Om de kans op een
bloemstuk te vergroten bestaat de
mogelijkheid om voor € 1,- per lot extra
loten te kopen. Aanvang 20.00 uur. Als
men zich ter plekke opgeeft als lid geldt
een reductie van €7,- op de
toegangsprijs.

13-01-2015 Lezing: De slingers van de tuin
Vorig seizoen zijn we met Groei & Bloei leden te gast geweest in de tuin van
Olga van Ekelenburg. We hebben een rondleiding gehad en informatie gekregen
over het belang van eenjarigen in onze tuinen.
In navolging van dit bezoek geeft Olga een lezing, ondersteund met een power
point presentatie, over haar passie voor eenjarigen.
Een groot aantal van deze planten zal de revue passeren en uiteraard zijn een
aantal van deze juweeltjes terug te vinden in haar hobbykwekerij.
Wilt u uw tuin komend seizoen opvrolijken, dan is dit de juiste lezing om hier
inspiratie voor op te doen.
We zien u graag op bovengenoemde datum.
Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556 LN Hengelo
Kosten: € 3,-

Kosten lid: € 0,-

Meer info: Als men zich ter plekke opgeeft als lid is de toegang gratis en heeft
men het eerste jaar recht op enkele voordeeltjes, zie de website van G&B. In de
pauze is de gebruikelijke verloting. Aanvang lezing 20:00 uur.
18-02-2015 Lezing: Engelse tuinen in 3D (kleurrijk en spectaculair)
Engelse tuinen zijn zeer beroemd. Zowel de ligging, de aanleg als de
plantenkeuze getuigen van veel smaak en kennis. Meer dan 1000 tuinen zijn,
Groei & Bloei Hengelo
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vaak op sterk wisselende tijden, opengesteld voor het publiek. Veel tuinen
worden beheerd door de National Trust, het loont soms om hiervan lid te
worden. Deel 1 geeft een algemeen beeld over tuinen in Engeland en laat met
name grotere tuinen zien.
In dit deel 2 gaan we vooral in op kleinere
particuliere en minder bekende tuinen. U zult
merken, dat het nog steeds de moeite waard is om
door het Engelse landschap te reizen en nieuwe
tuinen te bezoeken. De tuinen liggen door het
gehele land verspreid. In deze serie zijn we
uitgebreid in de Cotswolds.
We bezoeken o.a.:
Broughton Castle, Sissinghurst Castle Garden, Pashley Manor, Wyken Hall,
Hodges Barn, Glen Chantry,Wisley Garden en Arley Hall.
De beelden die u te zien krijgt, worden vertoond op een manier alsof u er echt
door heen loopt. De beelden zijn met twee camera’s tegelijk gemaakt, dit is te
vergelijken met onze ogen. Alleen door met twee ogen tegelijk te kijken nemen
wij diepte waar. Omdat beide dia’s op één scherm geprojecteerd worden, hebben
de toeschouwers een polariserende bril nodig om het rechter en het linker beeld
uit elkaar te houden. Het geheel wordt in kleur vertoond.
De avond wordt verzorgd door de heer P.
Boersma. Hij is werkzaam bij de Ned. Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA), de voormalige
Plantenziektekundige Dienst. Tevens is hij
tuinontwerper. Zijn hobby’s zijn: fotograferen,
reizen (o.a. tuinreizen), dendrologie. Hij is jurylid
Internationaal voor de stichting: “Communities in Bloom” in Canada.
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207, 7622 LW Borne
Kosten: € 3,-

Kosten Lid: Gratis

Meer info: Als men zich ter plekke opgeeft als lid is de toegang gratis en heeft
men het eerste jaar recht op enkele voordeeltjes, zie de website van G&B. In de
pauze is de gebruikelijke verloting. Aanvang lezing 20:00 uur.
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Vaste planten en kuipplanten
Graag wil ik mijn langjarige ervaringen met bovengenoemde planten delen met
andere plantenliefhebbers. Lidy Kempers

Koraalboom en bruidskrans
Deze keer schrijf ik over twee bijzondere, maar
gemakkelijke kuipplanten.
De eerste is de Koraalboom (Erythrina cristagalli). Deze plant komt uit Zuid-Amerika. Het wordt
een grote plant met prachtige, rode, zeer aparte,
bloemen. Bloeitijd augustus/september,
zon/halfschaduw. Tijdens de bloei rijkelijk water geven. Regelmatig ook wat
mest toevoegen.
De takken met bloemen worden 1-3 m lang. De bladeren hebben aan de
onderkant stekels (een soort weerhaakje). Oppassen dus! Je moet de takken wel
met lange stokken steunen omdat ze zwaar van de bloemen zijn.
In het najaar verliest de plant haar bladeren en dan kun je de kale takken terug
knippen tot 5 cm boven de kluit. De planten bloeien nl. op éénjarig hout.
Vorstvrij overwinteren en heel weinig water geven. In het voorjaar de plant
warmer en lichter zetten en aarde bijvullen.
Bijzonderheid: Mijn Erythrina is bijna 40 jaar oud. Destijds gekocht bij v.
Tubergen in Haarlem. Daar stond een heel veld met bloeiende planten.
Schitterend. In hun catalogus boden ze drie exemplaren voor f 19.90 aan. Direct
aangeschaft. De tweede plant staat nog steeds in de Weusthagtuin van Jan
Arendsen. De derde plant heeft het niet overleefd.
De tweede soort is: Bruidskrans (Francoa ramosa). Land
van herkomst : Chili. Dit zijn groenblijvende planten met
grote bladeren. In de vroege zomer komen de lange,
sierlijke stengels te voorschijn met talrijke witte of roze
bloemen. Mijn eerste Francoa kocht ik ca. 20 jaar geleden.
Ik heb er nog steeds nazaten van. Op een gegeven ogenblik
worden de planten te groot. Je kunt de rozetten er af halen
Groei & Bloei Hengelo
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en opnieuw oppotten. Dat gaat heel goed, ze wortelen snel. Zo kun je ze
blijvend verjongen.
Ik heb enige jaren geleden zaad besteld bij Chiltern Seeds in Engeland. Van een
ander soort, nl. Francoa sonchifolia ´Rogerson´s Form met dieproze bloemen
aan stevig vertakte bloemstengels. De tweede soort is Francoa appendiculata
met wit tot zacht roze bloemen met een donkere streep op de
bloemblaadjes. Beide soorten laten zich uitstekend zaaien en de jonge planten
groeien hard.
Alle Francoa´s zijn rijk- en langbloeiend (juni tot en met augustus). Je moet ze
in de potten vorstvrij overwinteren en niet te veel water geven. In het voorjaar
eventueel scheuren en voedzame grond geven.

Alant en zonnebloem
Al meer dan 50 jaar staat bij mij in de borders de roze bloeiende Ooievaarsbek
(Geranium endressii). Waarschijnlijk bij iedereen bekend. Onverwoestbaar.
Wordt wel wat slordig, maar ik zet de planten bijtijds “in de steigers” zodat ze
niet zo wild uitgroeien. Wanneer de planten in volle bloei staan, ga ik er
regelmatig met een schaartje langs om de zaaddoosjes weg te knippen. Dat
bevordert een lange bloei!
In mijn tuin heb ik gemengde borders met vaste
planten. Ik weet, dat veel mensen geen
geelbloeiende bloemen in gemengde borders willen.
Ik dus wel, want het staat zo zonnig! Op dit
ogenblik staat Alant (Inula hookeri) in volle bloei.
Grote gele bloemen trekken veel bijen en vlinders
aan. Ook deze plant houdt van een zonnige, warme
plek in de border, hoogte is ca. 70 cm. Heel goed winterhard, maar mag niet te
nat staan. Verdwijnt in de winter om in het vroege voorjaar met kleine groene
rozetjes weer te voorschijn te komen. Staat al jaren in mijn tuin.
Achter in de border voor de schutting staat: Venkel (Foeniculum vulgare
‘purpureum’). Deze is nu ca. 2 m hoog en bloeit met talrijke bloemschermen in
zachtgeel. Het fijne blad is roodbruin. Na de bloei sterft de plant af, maar loopt
in het najaar vaak al weer uit met jong loof. Dit is slecht wanneer de winter
strenge vorst geeft. Zo ben ik al eens een heel grote plant kwijtgeraakt. Loopt
Groei & Bloei Hengelo
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wel weer uit, maar het wordt uiteindelijk niets. Evt. afdekken kan helpen, maar
je kunt beter weer jonge frisse planten kopen.
Ook achter in de border staat Zonnebloem
(Helianthus decapetalus ‘Triomph de Gand”).
Een prachtige plant met een prachtige naam.
Mooie gele bloemen met een groot hart van
iets donkerder geel. Hoogte: 1.60 m. Ook hier
weer een zonnige plek. De meeste
geelbloeiende planten zijn zonaanbidders! Ik
geef deze planten op tijd wat steun, omdat ze
vaak zwaar van de bloemen zijn. Het zijn ook
goede snijbloemen. Ook deze planten sterven
helemaal af en komen laat in het voorjaar
weer boven de grond. Goed winterhard! Het
blad is opvallend. Jammer dat ze gevoelig zijn voor meeldauw.

Najaar bloeiers
Algemeen bekend is de ZONNEHOED (Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’). Een
lang bloeiende plant met grote gele bloemen, die uitermate geschikt zijn als
snijbloem. Het zijn stevige planten die 80-100 hoog worden. Bloeitijd
augustus/september.
Er is tegenwoordig nog een andere variëteit: Rudbeckia fulgida speciosa. De
bloemen van deze soort zijn nog mooier. Het verschil is echter moeilijk te
onderscheiden.
Een bijzonder opvallende soort is Rudbeckia
subtomentosa ‘Henry Eilers’. Deze komt uit
Amerika. De planten hebben lichtgele, gedeeltelijk
opgekrulde bloemblaadjes. Ze houden van een
zonnige, niet te natte plek en worden ca. 1 m hoog.
De bloei valt van juli t/m september. Omdat ze zo
hoog worden is het aan te raden ze bijtijds enige
steun te geven. Ook deze is als snijbloem ge gebruiken.

Groei & Bloei Hengelo
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Een mooie herfstbloem is ook de Japanse
wasbloem (Kirengeshoma palmata). Deze bloeit in
de periode juli/ augustus met lichtgele, gesloten
bloemen. Ze houden van een plek in de schaduw.
De naam palmata (betekent handpalm) verwijst naar
de prachtige bladvorm. Knip ze in het voorjaar
terug. De jonge uitlopers, als ze net boven de grond
komen, kunnen lelijk worden van nachtvorst. Maar de planten herstellen zich
weer snel.
Een andere soort is de Koreaanse wasbloem (Kirengeshoma koreana). Het
esdoornachtige blad is iets lichter van kleur. De bloei valt in dezelfde periode.
De hoogte van beide wasbloemsoorten is 80-90. Eveneens wordt een koele
plek in schaduw of halfschaduw op prijs gesteld. De bloemen zijn iets anders
van vorm en gaan een klein stukje open.
Duizendknoop en Salvia
Eén van de gemakkelijkste tuinplanten is Duizendknoop (Persicaria). Er zijn
heel veel verschillende soorten. Onder mijn grote olm (waar het heel droog is)
staan al jaren Persicaria amplexicaulus in roze, rood en wit. Deze gecombineerd
met Persicaria microcephala ‘Red Dragon’ is ieder jaar weer een verrassing hoe
goed de planten daar staan. Laatstgenoemde heeft bontgekleurd (rood/groen)
blad. De kleine witte bloemen stellen niet veel voor. Ze laten zich heel
gemakkelijk stekken, zodat je ze overal kunt gebruiken om ergens kleur aan te
brengen. Het zijn harde groeiers. Als ze te groot worden, knip je ze wat terug,
ze lopen zo weer verder uit. De bladkleur wordt het mooiste als de planten wat
in de schaduw staan.
Je kunt ze overal mee combineren. Bij mij staan de Zomeraster Kalimeris
‘Madiva’ en de vaste Fuchsia magelanica in dezelfde hoek. De P. Red Dragon
is een aanwinst voor iedere tuin!
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De Kranssalie (Salvia) doet het geweldig bij mij in
de tuin. Ze houden van droge grond en zon.
Erg mooi vind ik Salvia verticulata ‘Hannay’s
Blue. Het is een laag blijvende soort (ca. 50 cm)
met een prachtige blauwe kleur. Het blad is veel
kleiner en ronder dan van Salvia Purple Rain.
Wanneer je na de eerste bloei de oude bloeitakken wegknipt, lopen ze weer
opnieuw uit. De planten worden dan weer erg mooi. Zo krijg je een lange en
rijke bloei tot diep in de herfst.
Al jaren ben ik zeer gecharmeerd van een ander soort, nl. Salvia patens. Omdat
de winterhardheid te wensen over laat, heb ik ze als potplanten. Je kunt ze wel
in de tuin zetten (ze bloeien dan in de zomer prachtig), maar dan moeten ze in de
herfst opgepot worden. De meest verkochte soort is Salvia patens ‘Oxford blue’
met helder blauwe bloemen. Salvia patens ‘Cambridge blue’ heeft lichtblauwe
bloemen. Vorig jaar heb ik gezaaid: Salvia patens alba met witte bloemen. Ze
houden wel van volle zon. Ook hier steeds weer de uitgebloeide takken
wegknippen om nieuwe uitlopers te activeren voor lange doorbloei!
In het najaar zet ik de potten vorstvrij weg. De planten sterven helemaal af om in
het vroege voorjaar opnieuw uit te lopen. Dan nieuwe aarde bijvullen en wat
mest geven en dan heb je er de hele zomer weer plezier van!

Asters
De Astera kunnen tot de populairste herfstbloemen gerekend worden. Ze zijn er
in alle soorten en kleuren. Sterke planten en goed winterhard. Ze houden bijna
allemaal van een zonnige plaats en ze bloeien rijk en lang in de periode
september/oktober. Ze zijn zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders en je kunt
ze ook heel goed als snijbloemen gebruiken.
Bij mij staan verschillende soorten in de tuin, maar ik heb een paar favorieten.
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Als eerste Aster novae-angliae
‘Andenken an Alma Pötschke’ met zijn
opvallende karmijnrode kleur. De
hoogte is ca. 80 cm.

De tweede is Aster novae-angliae
‘Marina Wolkonsky’. Deze heeft een
prachtige purperen kleur met een
oranje/geel hart, maar wordt erg
hoog, nl. 1.20 m. Als proef heb ik de
plant in mei terug geknipt om de
hoogte minder te maken. Dit is gelukt, maar de plant is veel te breed en een
beetje topzwaar geworden. Dus niet voor herhaling vatbaar. Ik zal de plant
moeten verplaatsen naar een plek achter in de border.
Deze soort kan heel goed gecombineerd worden met siergrassen!
Dan is er nog Aster cordifolius
‘Blütenregen’. Deze ziet er heel
anders uit want deze soort heeft
kleine licht lavendelblauwe
bloemen. De hoogte is ca. 90
cm. Wordt echter lang zo groot
niet omdat de bloemen veel kleiner
zijn.

Groei & Bloei Hengelo
e.o.
14

Winter 2014 / 2015 December Januari Februari

Nieuwe leden vanaf 01-08-2014 tot 01-11-2014
NIJEBOER MEVR R.I.
KURU MEVR C.
WIND MEVR

HENGELO OV
HENGELO OV
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!
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

Monique Sturre,
06-53830885,

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

Penningmeester

Ineke Hofman,
074 2433347,

Oelerweg 130,
7555GX Hengelo,
penningmeester@hengelogroei.nl

Ledenadministratie Marijke Visser,
06-14834647,

Paulus Potterstraat 33, 7556GE Hengelo,
ledenadministrateur@hengelogroei.nl

(Vacature)

Bloemschik
coördinator

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

AC-coördinator

Bij toerbeurt zit er ook een AC-lid namens de AC in het bestuur

Public Relations

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

Niet in het bestuur:
Bibliothecaris

Wim Pullens,
074 2774576,

Bordeauxstraat 28,
7559 KK Hengelo,
w.pullens@home.nl

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:
Jannie Benders

074 2423944, ac1@hengelogroei.nl

Willy Zengerink

074-2775934, ac2@hengelogroei.nl (ook bestuurslid a.i.)

Ieteke Bloem

074-2429244,ac3@hengelogroei.nl

Marijke Relker

074 2428477, ac4@hengelogroei.nl

Vacature

Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij de Activiteitencie.
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