Zomer 2012, juni, juli, aug
Van de voorzitter
Mijn oproep tot het open stellen van uw tuin heeft dit jaar mede
geleid tot het aantal van 23 tuinen dat u tijdens het komende Open
Tuinen Weekend van 23 en 24 juni a.s. kunt bezoeken. Daar zijn ook
tuinen elders uit Twente bij betrokken. Als we nu in grote aantallen
deze tuinen gaan bezoeken en er in onze kennissenkring de nodige
bekendheid aan gaan geven, wordt het dit jaar weer een succes. Ook
hopen we het aantal nieuwe leden dat vorig jaar na het OTW lid is
geworden te kunnen overtreffen. Het OTW is hét bewijs van de
liefhebberij en inmiddels opgebouwde tuindeskundigheid door onze
leden.
Tijdens de laatste jaarvergadering is gemeld dat uw voorzitter en
secretaris in maart 2013 niet meer herkiesbaar zijn. Dat betekent dat
we op zoek zijn naar kandidaten voor deze posities alsmede voor de
gewenste uitbreiding met een PR-medewerker. Een oproep hiertoe
kunt u vinden op onze website. Kent u iemand in uw naaste
omgeving, of wilt u uzelf voor een periode van 3 jaar ervaring als
bestuurslid opdoen, meldt u hem/haar of u zelf dan aan. De
mogelijkheid bestaat om als aspirant bestuurslid eerst een paar
vergaderingen mee te lopen. Het invullen van deze vacatures is
cruciaal voor het voortbestaan van onze afdeling.
Rest mij u nog een prettige vakantie toe te wensen en zien we elkaar
misschien wel tijdens het OTW of tijdens onze jubileumviering op 26
augustus op de Houtmaat.
Frans Besselink, voorzitter Groei & Bloei afdeling Hengelo e.o.
Van de redacteur/webmaster
Wegens tijdgebrek is deze Digitalis minimaal. Als het bestuur geen
versterking krijgt dan wordt het nog minimaler.
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Op de G&B website www.hengelo.groei.nl is altijd actuele informatie over de
activiteiten beschikbaar. Controleer vlak voor een evenement de webagenda.
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief Digitalis Flash, ga dan naar de website
en kies onder Diversen de tab: E-mail Nieuwsbrief. Het wijst zich daarna
vanzelf. Alleen uw e-mail adres hebt u nodig. Bij een wijziging van het e-mail
adres kunt u zich eerst uitschrijven en dan opnieuw aanmelden.

Activiteiten agenda
Tuinenreis Belgie , Tuinen van Dina Deferme 8, 9 en 10 juni 2012
Huys De Bong, De Heerenhof, Maastricht. Annie Meuwissen, Diepenbeek tuin
van herberg De Horne Tuin Fam Broekx, Bree , Dautenhof, Familie
Indeherberg, Heusden-Zolder, Tuin Familie Adams, Arendonk
Kijk verder op de website.
29-06-12 Lathyrus tentoonstelling Appeltern
Dit jaar wordt de lathyrus tentoonstelling weer in de Tuinen van Appeltern,
Walstraat 2a, 6629AD Appeltern gehouden, en wel in het weekeinde van 29
juni.
Ons voorstel is om er met eigen vervoer op vrijdag 29 juni naar toe te gaan.
Lunch kost tussen de € 10-25, of eigen brood mee, dus u kunt het net zo duur
maken als u zelf wilt. Dit jaar hebben we gratis toegang en parkeren op vertoon
van de G&B lidmaatschapskaart!
Aangezien groepen voorrang krijgen is het verstandig om onze komst aan te
kondigen. U kunt zich bij mij opgeven via shamrock(at)home.nl met de
vermelding 'appeltern'.
Wilt u ook aangeven of u kunt rijden of dat u liever meerijdt. Kosten worden
gedeeld en zullen ca. € 10 per persoon bedragen. We hopen op een goede
opkomst en mooi weer.
Met hartelijke groet Berthy Schell Activiteiten commissie G & B Hengelo
10-07-12 Fietstocht Volkstuin
Op dinsdag 10 juli 19.00 u willen we fietsen naar Volkstuin complex "De
Leekamp" op Driene. Verzamelen op parkeerplaats van winkelcentrum Groot
Driene aan de kant van AH.
We vertrekken daar om 19.00 uur en fietsen gezamenlijk naar de Leekamp. Ter
plekke zal de voorzitter, Lideke Brinkman, ons ontvangen en vertellen over het
complex. Er zijn ca. 50 tuinen.
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Als we alles gezien hebben fietsen we weer naar huis. Opgave bij Berthy Schell,
via email adres: shamrock(at)home.nl
Deadline 1 juli.
Zaterdag en zondag 23 en 24 juni Open tuinen weekend 2012
Ook in 2012 organiseert de afdeling Hengelo weer het Open Tuinen Weekend.
Dit jaar wordt dat gehouden op 23 en 24 juni, tegelijk met het landelijke
weekend.
Het is een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en van
elkaars tips te profiteren.
Voor meer informatie over de tuinen en een foto impressie: kijk op de website
onder open tuinen. Er is een samenvatting op papier.
25-08-12 Workshop tuin / bloemenfotografie
Op zaterdag 25 augustus zal Simone Gerard, professioneel fotografe, een
workshop geven. Het is een praktijkgerichte workshop waarin u leert meer uit
uw camera te halen. Na een beamer presentatie met daarin uitleg over de
fotografie van bloemen en planten gaan we de natuur in om het geleerde in
praktijk te brengen.
U krijgt tips en trucs om nog mooiere foto’s te maken.
Er zal aandacht worden besteed aan onder andere: compositie, sfeer en
onderwerp keuze.!!! Maar ook technische zaken als diafragma en sluitertijd
komen aan de orde. De workshop is toegankelijk voor alle niveaus,!! ieder op
zijn eigen manier.... en doordat we foto’s ook bespreken kunnen we ook van
elkaar nog eens leren. Aan uw camera worden geen speciale eisen gesteld, een
spiegelreflex is goed , een klein handig pocketcameraatje is ook prima. Speciale
lenzen zijn niet vereist, maar als u ze heeft ... neem ze dan toch maar mee naar
Haaksbergen.
Kosten: €55, kosten Lid: €50
U brengt zelf een lunchpakket mee. We lunchen tussen de middag in het veld.
Tijd : Aanvang workshop 10.00 uur
Einde : ongeveer 16.00 uur
Opgave : Willy Zengerink ( let op nieuw emailadres) fam.zengerink@ziggo.nl
of giny.degraaf@planet.
Jubileum feest
Zoals bij ieder bekend zal zijn bestaat de afdeling Hengelo dit jaar 50 jaar.
Op zondag 26 augustus is de jubileum dag gepland zoals al langer in de agenda
staat.
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Een commissie is al geruime tijd bezig de jubileum dag voor te bereiden, nadat
een “denktank” allerlei leuke ideeën heeft aangereikt.
We gaan de dag vieren met een receptie voor leden en andere genodigden en
met een nazomermarkt bij de Houtmaat in Hengelo.
De receptie wordt gehouden van 11.30 uur tot 13.00 uur en de markt van 11.30
uur tot 17.00 uur.
Inmiddels hebben we meer dan 40 standhouders met een ruime variatie in hun
aanbod. Er is nog ruimte voor meer standhouders. We willen ons daarbij ook
richten op gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen om hun interesse te
wekken voor tuinieren in de breedste zin
Er zijn die dag vrijwilligers nodig. We hebben nu nog niet duidelijk hoeveel
mensen we nodig zullen hebben maar vragen aan degene die op 26 augustus
bereid zijn te helpen zich alvast op te geven. Dit kan bij Ineke Hofman, telefoon
074-2433347 of Mieke van Ulden 074-2911419.
Wij hopen op stralend zomerweer en u allen te ontmoeten op 26 augustus.
Mieke van Ulden. miekev@nulden.nl
29/30-08-12 Excursie // Floriade
Tweedaagse tuinenreis naar Limburg inclusief bezoek aan de Floriade in Venlo
29 en 30 augustus 2012 in samenwerking met G&B Enschede en Wim
Willemsen (ja, van de kwekerij).
Allereerst wordt een bezoek gebracht aan de tuin van de familie Verheggen in
Lottum. Een grote (3800 m2), kleurrijke, gevarieerde, sfeervolle tuin met
gezellige zitjes en borders. Een vierkleurentuin, een loofgang, een schaduwtuin
en een rozentuin. Hier drinken we koffie met Limburgse vlaai.
De volgende tuin is in Hout-Blerick. De nog wat jonge, maar al wel heel mooie
tuin, Brookergarden, van Loek en Anne-Marie Gubbels. De tuin is 5500 m2
groot en heeft o.a. drie grote vijvers in verschillende stijlen. De tuin is heel
gevarieerd van opzet, maar er wordt geprobeerd de verschillende sferen
geleidelijk in elkaar te laten overlopen. Er is koffie/thee.
Onze tocht gaat verder naar Zuid-Limburg, naar Klimmen, voor een bezoek
aan “de Carishof”. Prachtig in het landschap gelegen vergezichtentuin, met
hagen-structuren rondom een monumentale carré-boerderij. Wat opvalt is de
vloeiende overgang van tuin naar landschap. Dichtbij huis is de tuin klassiek,
maar verder meer en meer informeler. Een fruitgaard en een meidoornhaag
zorgen voor een natuurlijke aansluiting op het Limburgs landschap. De
eigenaren zullen ons ontvangen en rondleiden. Daarna is er koffie en thee.
Van Klimmen gaan we naar Aalbeek. Daar bezoeken we de kwekerij van Bastin
met veel kruiden en mediterrane planten. De Nederlandse Planten Collecties van
lavandula, rosmarinus, salvia, santolina en thymus zijn hier aanwezig. (
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www.bastin.nl). Nadat er plantjes zijn gescoord op naar het hotel in Valkenburg.
We zitten op vijf minuten lopen van het centrum; er wacht ons een 4-gangen
diner.
Na het ontbijt vertrekken we naar de Floriade in Venlo. Hier verblijven we de
hele dag en vertrekken tegen het eind van de dag weer richting Enschede en
Hengelo.
Geeft u per e-mail of telefonisch op bij:
Francien Reijmers freijmers@home.nl, 053.5362400.
Verder:
12-09-12 Rita vd Zalm // Bloembollen tussen de vaste planten
06-10-12 Hengelo // Plantenruilbeurs
11-10-12 Groeien doe je niet zomaar (hoe te bemesten en meer)
13/14-10-12 Excursie naar Beervelde België
10- 11-12 Workshop zilverklei (10u- 16u)
Excuus
Lang deze weg laten we weten dat het ons oprecht spijt, als er mensen zijn die
de lezing “EHBOO uit eigen tuin” hebben gemist door een fout van onze kant!
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Dat is waar, maar dit was een rare samenloop van omstandigheden en de
“schade” had minder kunnen zijn als ik er aan zou hebben gedacht om een
briefje op de deur te hangen van de Stefanshof in Borne.
Dan had men geweten dat door een misverstand “de Stefanshof ‘ als locatie was
genoemd, terwijl dat de Ontmoetingskerk in Hengelo had moeten zijn….
Maar ik heb er gewoon niet aan gedacht.
Sorry, voor die gene die tevergeefs naar Borne zijn gekomen en ook niet
wisten waar het wél was.
Op onze site stond wel het juiste adres, maar wij realiseren ons ook wel dat je
als je datum en locatie in jouw eigen agenda hebt gezet, je niet later nog eens
gaat controleren of deze info misschien veranderd is.We zijn bang dat de meeste
mensen die voor de dichte deur hebben gestaan de mensen zijn die de papieren
digitals ontvangen.
Het spijt ons echt.
We gaan er alles aan doen om herhaling te voorkomen
Giny de Graaf
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Vacature Voorzitter en Secretaris
Zoals tijdens de laatste jaarvergadering gemeld zijn de voorzitter en secretaris
volgend jaar maart aftredend en niet meer herkiesbaar.
Het Bestuur is daarom op zoek naar een enthousiaste voorzitter en secretaris die
samen met de overige bestuursleden onze afdeling de komende 3 jaar verder
willen ontwikkelen naar een aantrekkelijke afdeling voor de huidige en nieuwe
leden. Om het aantal vergaderingen te beperken en toch te kunnen komen tot een
snelle afstemming binnen het bestuur is gekozen voor veel tussentijdse
afstemming via e-mail.
Taken voorzitter:
a. Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen (7 avonden per jaar
waaronder 2 vergaderingen samen met de activiteitencie).
b. Voorbereiden en deelname aan de Rayonvergaderingen (4 avonden per jaar
in Haaksbergen)
c. Voorbereiden en deelname aan Algemene ledenvergaderingen (2 per jaar op
een zaterdag op een landelijke locatie)
d. Regelmatig een redactionele bijdrage leveren aan Digitalis en content
website afdeling
e. Regelmatig officiële rol tijdens activiteiten van de afdeling
f. Sturing geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de afdeling en richting
Rayon
g. Voorbereiden en leiden van de jaarvergadering
Profiel:
Moet sturing kunnen geven aan vrijwilligers /-organisatie, verbaal goed
onderlegd, affiniteit met tuinieren. Goede bekendheid met e-mail en MS-office
Taken secretaris:
a. Voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen (7 avonden per
jaar waaronder 2 vergaderingen samen met de activiteitencie).
b. Bijhouden van het secretariaat en het archief van de afdeling
c. Postadres voor externe instanties en belanghebbenden
d. Assistentie geven aan de voorzitter inzake de jaarvergadering, presentatie
van de afdeling en ontwikkelingen binnen de afdeling
e. Verzorgen van de externe communicatie per telefoon, post of e-mail
Groei en Bloei Hengelo
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Profiel:
Goede kennis van de Nederlandse taal, affiniteit tot secretariële werkzaamheden
en tuinieren. Goede bekendheid met e-mail en MS-Office.

PR Deskundige
Binnen het Bestuur van Groei & Bloei afdeling Hengelo is een vacature voor
een PR-deskundige.
Deze PR-medewerker is, afhankelijk van zijn affiniteit, in nauwe samenwerking
met het bestuur en de activiteitencie mede belast met de volgende taken:
- Beheer en het inzetten van promotiemateriaal bij de diverse activiteiten van de
afdeling
- Ondersteunen webmaster bij het genereren van content voor de website,
Digitalis, OTW, , e.d.
- Mede opstellen en archiveren van persberichten en deze aanleveren bij
redacties van dag- en weekbladen.
Profiel:
- Bekendheid met e-mail, internet, sociale media
- Affiniteit met tuinen en tuinieren
- Kunnen functioneren in een vrijwilligersorganisatie

Coordinator Bloemschikken
Groei & Bloei afdeling Hengelo e.o. is op zoek naar een Coördinator
bloemschikken (tijdsbesteding ca. 20 u. per jaar verdeeld over 3 pieken)
Taken:
a.

Afstemmen met docent over jaarlijks te houden cursussen

b.

Reserveren en financiële afhandeling cursuslocaties

c.
Verzorgen publiciteit voor nieuwe cursussen en dit af stemmen met de
webmaster
d.

Registratie, correspondentie en financiële afhandeling cursisten

e.

Eventueel aanwezig zijn bij aftrap van nieuwe cursussen

Voor informatie en aanmelden kunt u zich in verbinding stellen met Truus ten
Bokum, tel. 074 2502702.en/of Ineke Hofman, tel. ineke.hofman(at)planet.nl
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Bestuur van de afdeling
Voorzitter

Frans Besselink, Oelerweg 138, 7555GX Hengelo,
074 2422607, besselink.frtc@planet.nl

Secretaris

Mieke van Ulden, PC Hooftlaan 24, 7552 HG Hengelo, 074 2911419,
miekev@nulden.nl

Penningmeester

Ineke Hofman, Oelerweg 130,7555GS Hengelo,
074 2433347, w.m.hofman@planet.nl

Bibliotheek

Wim Pullens, Bordeauxstraat 28,7559 KK Hengelo,
074 2774576, w.pullens@home.nl

Ledenadministratie

Iet van den Berg, Oldenzaalsestraat 53A 7551AN Hengelo,
074 2671828, bjvandenberg@home.nl

Public Relations

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

Bloemschikken

Vacature

Webmaster

Henk Mentink, Veluwestraat 83, 7559 LK Hengelo,

www.hengelo.groei.nl

074 2783900, hmentink@gmx.net

Redacteur ledenblad /
Digitalis

Henk Mentink
074 2783900, e-mail naar info@hengelo.groei.nl

Wij hebben een afzonderlijke Activiteitencommissie. Zij bestaat uit:
Jannie Benders

074 2423944, janniebenders@hotmail.com

Marijke Relker

074 2428477, grelker@tiscali.nl

Berthy Schell

074 2910259, shamrock@home.nl

Giny De Graaf

074 2664813, giny.degraaf@planet.nl

Willy Zengerink

074-2775934, fam.zengerink@ziggo.nl

Ieteke Bloem

074-2429244, Bloem17.1@kpnmail.nl

Welkom nieuwe leden
Mevr. V. Veenhof, Breukersweg 21, Hengelo, Mevr. A. Westendorp, Julianalaan 36,
Hengelo, Bergman, I.J.T., Babcockstraat 23, Hengelo
Mevr. L.K. Kingery, Trilgras 4, Borne, Mevr. A. Collet-Roetenberg, Prins Bernhardlaan 8,
Borne,Mevr. M. Krupa, De Hagen 30, Saasveld
Wij wensen u veel plezier met uw lidmaatschap en hopen u bij onze activiteiten te
ontmoeten.
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