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Van de voorzitter           Augustus 2018 

Wil onze afdeling een volwaardig bestuur hebben dan heb je naast het 

driemanschap van een dagelijks bestuur (DB), een 

bloemschikcoördinator en een algemeen bestuurslid nodig. 

Helaas bestaat ons bestuur nog uit 3 leden die allemaal dubbelfuncties 

hebben. Als volgend jaar maart na 9 jaar ik als voorzitter reglementair 

(art. 3) moet aftreden en er geen opvolger is, dan komt de continuïteit 

van onze afdeling in groot gevaar. De overige 2 bestuursleden hebben 

namelijk aangegeven dat zij de functie van voorzitter niet ambiëren, ook 

niet tijdelijk. 

Als DB hebben we hier onlangs uitgebreid over gesproken. Kenmerkend 

is dat naburige afdelingen met soortgelijke bestuursproblemen kampen. 

Uit een krimpend ledenaantal wordt het steeds moeilijker bestuursleden 

te vinden. Verregaande samenwerking met naburige afdelingen zal 

daarom nodig zijn. 

Als G&B-bestuur hebben we besloten minder vast te houden aan directe 

invulling van de vacatures. Dit betekent dat leden zich kunnen 

aanmelden als kandidaat bestuursleden en dat in overleg met het 

zittende bestuur de zetels opnieuw verdeeld kunnen worden. Niet-leden 

mogen zich ook aanmelden met de toezegging dat zij op korte termijn 

zich als lid van G&B aanmelden. Bestuurs- en AC-leden krijgen de 

abonnementskosten vergoed. Financieel kan dat dus geen barrière zijn. 

Als u vindt dat onze afdeling moet blijven bestaan meldt u dan aan als 

kandidaat bestuurslid. Wij gaan dan graag met u in gesprek en laten u 

zien hoe leuk het is om voor een periode van minimaal 3 jaar uw 

diensten aan te bieden. Mocht u iemand weten in uw directe omgeving 

die tijd en capaciteit heeft om minimaal één periode een bestuursfunctie 

in te willen vullen, stimuleer hem/haar dan om zich te bij ons te melden. 

Als bestuurslid hoef je niet alles te weten van tuinen en planten, heb ik 

ook niet. Bekend met het gebruik van word, e-mail en internet is wel een 

vereiste. 

Wij zien uw sollicitatie gaarne tegemoet! 

Namens het dagelijks bestuur, 

Frans Besselink, voorzitter 
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Activiteiten agenda: 

1 en 2 

september 
Tuinfair Kwekerij Fahner 

Hengeloseweg 10, 

Deurningen 

September 

2018 /  

april 2019 

Cursus bloemschikken 
Wijkcentrum 

Hengelose Es en 

Letterbak Borne 

Uitslagweg 47, 

Hengelo. 

Clematishof 6 

20 september Lezing:  

“De eetbare (bos-) tuin” 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

13 oktober Plantenruilbeurs Houtmaat Houtmaatweg 9, 

Hengelo 

18 oktober Lezing: “Meer lol met 

minder werk”  

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

Noteer vast in uw agenda: 

15 november 
Lezing: “Viburnum 

collectie” 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

6 december Kerstdemonstratie Wijkcentrum 

Hengelose Es 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

15 t/m 19 mei 

2019 

Tuinevenement 

Gardenista 
Kasteel Ophemert Dreef 2, 

Ophemert 

18 mei 2019 GroenMarkt 
P-plaats achter de 

Hema 

Wetstraat, 

Hengelo 

Een uitgebreide en meest recente beschrijving van bovengenoemde en vorige activiteiten is 

ook op onze website www.hengelo.groei.nl en op www.facebook.com/groeibloeihengelo 

gepubliceerd. Vaak zijn er dan meer foto’s ter illustratie aan toegevoegd. 
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Vacatures bestuur 
Door verschillende omstandigheden zijn ons de afgelopen periode enkele 

bestuursleden ontvallen en komt er begin volgend jaar nog een vacature bij. Als 

resterend bestuur hebben we besloten om samen met kandidaat bestuursleden af 

te stemmen hoe we de zetels gaan verdelen. We zijn nu dringend op zoek naar 

nieuwe bestuursleden wil onze afdeling het komende jaar blijven bestaan. Zie 

ook “Van de voorzitter’. 

 

Activiteiten voor de komende periode 

Zaterdag 1 en zondag 2 september: Tuinfair 

Evenals vorig jaar organiseert onze afdeling samen met kwekerij Fahner de 

tuinfair / kwekerijdagen. In 2016 hadden we ca. 1700 bezoekers, in 2017 ruim 

2000. Een bewijs dat deze nieuwe locatie en samenwerking met Fahner een 

succes geworden is. 

 

Fahner en Groei & Bloei organiseren op  

zaterdag 1 en zondag 2 september de 

Kwekerijdagen / Tuinfair 

       

We bieden u een gevarieerd aanbod van standhouders met o.a. rotsplanten, 

hosta’s, pompoenen, Clematissen, Dahlia’s, bloembollen, biologisch gekweekte 
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rozen van de Bierkreek, bloemschikken en veel vasteplanten en siergrassen.  

Na deze droge zomer waarin diverse planten in uw tuin verdord zijn geworden is 

deze tuinfair dé gelegenheid om nieuwe ideeen op te doen voorzien van een 

deskundig advies. Kortom een gevarieerd kwalitatief hoogwaardig aanbod dat 

het bekijken en aanschaffen waard is. 

De tuinfair/kwekerijdagen zijn voor bezoekers beide dagen gratis 

toegankelijk  van 10.00 – 16.00 uur. 

Locatie:  Fahner Vaste Planten, Hengelosestraat 10, 7561SG  Deurningen 

(navigatie Deurningen Dinkelland, ca. 1 km. na Frans op de Bult) 

 

Cursus bloemschikken van sept. 2018 t/m april 2019 

Vanaf medio september 2018 t/m medio april 2019 geven Mariska Overbeeke 

(M) en Arend Nijland (A) in wijkcentrum Hengelose Es te Hengelo (M) en de 

Letterbak in Borne (A) weer 8 maandelijkse lessen bloemschikken. 

Deze worden gehouden op de maandag-, dinsdag- of woensdagavond.  

De cursusdata zijn: 

M1:di 11 sept, 9 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 febr, 12 mrt en 16 april. 

M2: wo. 12 sept, 10 okt, 14 nov, 19 dec, 16 jan, 13 febr, 13 mrt, 17 april. 

A1: di. 18 sept, 16 okt, 20 nov, 18 dec, 8 jan, 5 febr, 5 mrt en 16 april. 

A2: wo. 19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec, 9 jan, 6 febr, 6 mrt en 17 april. 

 

De cursus op woensdagavond in Borne is al volgeboekt.  

Aanmelden voor een van de overige avonden kan nog bij onze coördinator 

bloemschikken, mevr. M. Vrielink. Zij is te bereiken per mail 

bloemschikken@hengelogroei.nl of per telefoon 06-28199327. 

 

Donderdag 20 september: Lezing 

“De eetbare (bos-) tuin” 

Hoe ontwerp je een tuin die 

productief, mooi en duurzaam tegelijk 

is? De eetbare bostuin is  een model 

gebaseerd op het natuurlijke 

ecosysteem van een bos en er worden 

fruitbomen, struiken van kleinfruit, 

vaste groentes, kruiden en zichzelf 

uitzaaiende eetbare planten 
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gecombineerd tot een zeer productief, ziekteresistent en weinig werk vragend 

geheel. Het model kan op elke schaal toegepast worden, van een flinke kuip tot 

een heus “bos”. Tijdens de lezing komen ook verschillende niet alledaagse 

eetbare planten aan bod. 

Vera Greutink is moestuinier, groenschrijver en ontwerper van eetbare tuinen. 

Ze woont in Hengelo. Vanaf 1999 tuiniert ze volgens de principes van de 

permacultuur.  Ze schrijft onder andere voor Groei & Bloei, Tuinseizoen, Tuin 

op Tafel en Permaculture Magazine (Engels). Haar eerste boek 'Tuin smakelijk!' 

over permacultuur in de praktijk verscheen in 2015. Voor meer informatie zie: 

www.tuinsmakelijk.nl. 

 

Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo 

Kosten: Leden: gratis Niet-leden: € 3,- 

Aanvang lezing: 20.00u. 

Meer info: Niet-leden s.v.p. met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke 

als lid opgeeft is de toegang gratis en heeft u het eerste jaar recht op 

voordeeltjes. Tijdens de pauze is de gebruikelijke verloting.  

 

Zaterdag 7 oktober: Najaarsruilbeurs 

De plantenruilbeurs is wederom op de Houtmaat. Zoals gebruikelijk begint het 

ruilen om 10 uur. Vanaf 9.30 uur kunt u binnenlopen met de ruilplanten en ze 

een plaats op de tafels  geven. Vervolgens is er gelegenheid om een kopje koffie 

/ thee te drinken en alvast rond te kijken of er iets van uw gading bij de 

ruilplanten staat. Na het openingswoord kan er geruild worden. Planten die een 

nieuwe eigenaar hebben gekregen worden van tafel gehaald zijn dus niet meer 

voor het ruilen beschikbaar. De planten die geen nieuwe eigenaar hebben 

gekregen moeten door de inbrenger weer worden meegenomen. Uiteraard mag u 

na afloop van de ruilbeurs meehelpen bij het opruimen van de tafels.  

We hopen zoals altijd op prachtig weer om deze activiteit een extra tintje te 

geven. We zien u graag op deze ochtend.  

Locatie: Buitencentrum de Houtmaat 

Kosten: Gratis 

Aanvang: 9.30u. 
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Donderdag 18 oktober: lezing “Meer lol met minder werk” 

Het zal nauwelijks nodig zijn om de spreker van deze avond aan u voor te 

stellen, maar omdat hij een heel “groen” leven leidt, hieronder nog maar wat 

hoogtepunten uit zijn carrière.  

Romke van der Kaa groeide op in de bollenstreek in het westen van ons land en 

daar werkte hij in de schoolvakanties al in de bollenschuur en op de 

bollenvelden. Hij brak een studie biologie af en ging naar Engeland waar hij o.a. 

werkte in Wisley Gardens van de RHS (Royal Horticultural Society). 

Vervolgens ging hij aan de slag als headgardener voor Christopher Lloyd op 

Great Dixter. Bekende namen voor tuinliefhebbers.  

Na nog een periode in Ierland te hebben gewerkt, keerde hij na 10 jaar terug 

naar Nederland waar hij een kwekerij begon en steeds vaker ging schrijven voor 

kranten en tijdschriften. Ook werd hij het gezicht en de stem op tuingebied van 

tv Gelderland en de regionale radio. En toen kwamen ook zijn eerste boeken op 

de markt, die velen van u waarschijnlijk wel zullen kennen of zelfs in de kast 

hebben staan. Getemde Wildernis, Geluk is een grasveld en Tuinieren buiten de 

perken zijn een paar van de titels en het lezen meer dan waard. Met heel veel 

kennis van zaken en een grote dosis humor behandelt hij de "problemen" waar 

elke bezitter van een tuin mee te maken krijgt. Pasklare oplossingen geeft hij 

niet, maar wel aanwijzingen en ideeën waar je wat aan hebt.  

In zijn laatste boek “Verwilderen” pleit hij voor een natuurlijker manier van 

tuinieren, maar dat houdt niet in dat men de boel maar zijn gang laat gaan. Een 

beetje sturing blijft altijd nodig om niet echt een wildernis te laten ontstaan. De 

titel van de lezing van deze avond is veelbelovend, maar het mag dan wel met 

minder werk kunnen, de handen zullen toch altijd wel uit de mouwen moeten 

worden gestoken. En dat vinden wij als tuinliefhebbers toch ook wel een van de 

leuke dingen van het tuinieren. Wroeten in de aarde en daarna tevreden kunnen 

genieten van het resultaat van die inspanning, maar ook weten dat er na een 

week toch wel weer iets gedaan zal moeten worden. Zeker als je geluk in het 

hebben van een grasveld ligt. Maar Romke van der Kaa belooft minder werk en 

meer lol, dus we zijn benieuwd.  

In ieder geval zagen de bloemenweiden en -akkers in het gras er prachtig uit en 

het geeft weer nieuwe mogelijkheden bij het tuinieren. Ook zullen diverse dieren 

je er dankbaar voor zijn. 

Maar het is wel een hele omschakeling! Maar je kunt het ook met een deel van 

je tuin doen... Nieuwe mogelijkheden dus.  
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Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo 

Kosten: Leden: gratis Niet-leden: € 3,- 

Aanvang lezing: 20.00u. 

Meer info: Niet-leden s.v.p. met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke 

als lid opgeeft is de toegang gratis en heeft u het eerste jaar recht op 

voordeeltjes. Tijdens de pauze is de gebruikelijke verloting.  

 

Donderdag 15 november: lezing “Viburnum collectie” 

Op donderdag 15 november is Ward van Teylingen bij ons te gast. Hij komt 

over zijn Viburnum collectie praten en vertellen wat er allemaal bij komt kijken 

om een collectie te beheren en op peil te houden.   

Ward vertelt: 

Naast dat ik veel weet over Viburnum ben ik ook plantendokter. Iedereen mag 

vragen stellen en eventueel planten of plantendelen mee brengen en daar praten 

we dan over. 

Voor de pauze vertel ik over Viburnum in het algemeen in samenspraak met de 

aanwezigen die dan ook vragen kunnen stellen of opmerkingen maken. 

Viburnum is een veelzijdig geslacht. In ieder jaargetijde valt er wel een 

exemplaar op door zijn bloeiwijze, bladeren, geuren, vruchten en herfstkleuren.  

Na de pauze vertoon ik een 100 tal dia's en daar vertel ik dan wat over. 

Na de dia's geef ik een entdemonstratie, dwz. ik laat zien hoe dat gaat en vertel 

waarom planten geënt worden. De nieuwe planten (enten) zijn te koop voor 2 

Euro per stuk. Die moet men dan thuis zelf opkweken. Ik vertel hoe dat moet.  

Verder ben ik ook plantendokter. Iedereen mag planten of plantendelen 

meebrengen en daarover vragen stellen.  

Zelf neem ik ook planten mee voor de verkoop tijdens de pauze of na afloop van 

mijn lezing.  

 

Locatie: Wijkcentrum de Hengelose Es, Uitslagweg 47, 7556LN Hengelo 

Kosten: Leden: gratis Niet-leden: € 3,- 

Aanvang lezing: 20.00u. 

Meer info: Niet-leden s.v.p. met gepast geld betalen. Als men zich ter plekke 

als lid opgeeft is de toegang gratis en heeft u het eerste jaar recht op 

voordeeltjes. Tijdens de pauze is de gebruikelijke verloting.  
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Groene belevenissen 
Vorig jaar heeft Lidy Kempers aangegeven dat haar inspiratie om nieuwe 

stukjes te schrijven is opgeraakt. Ook wil zij niet in herhaling vallen. In deze 

Digitalis haar laatste “Groene belevenissen uit mijn tuin” passend bij het 

jaargetijde herfst. 

  

Groene belevenis herfst 1996 

Het is nu half september en ik zit op een mooie zonnige dag te genieten van mijn 

tuin. Wat bloeit er nog veel. Ik ga wat notities maken zodat ik volgend jaar weet 

welke planten ik beter niet meer op dezelfde plaats kan zetten of juist wel. De 

PHLOXEN  bloeien nog steeds volop. Weet u dat u van deze planten, door tijdig 

de helft van de plant te toppen, de bloei aanzienlijk kunt verlengen?  

LOBELIA siphilitica met zijn helderblauwe bloemen is ook een goede winterharde 

plant. Ze zaaien zich goed uit op droge plekjes en ze bloeien lang.  

De scharnierbloem (PHYSOSTEGIA virginiana) begint te kleuren. Prima 

winterhard, maar een “loperd”. Je moet hem in toom houden. De langstelige 

witbloeiende ERIGERONS, die lijken op madeliefjesbloemen, blijven maar 

bloeien. Ze vormen veel zaad, maar in het voorjaar kun je de plantjes 

gemakkelijk herkennen en eventueel weghalen.  De bloemen zijn ook heel 

geschikt voor boeketten.  

Eén van mijn favorieten is CALAMINTHA nepeta. Ze bloeien uitbundig en lang 

en de bijen zijn er dol op.  

Dan niet te vergeten de roze en witbloemige HERFSTANEMONEN. 

Prachtig!  Binnenkort krijgen we de bloei van de ASTERS. Daarvan zijn zo veel 

mooie soorten dat ze in geen tuin mogen ontbreken. 

Om deze tijd zijn de éénjarigen ook nog volop in bloei. Ze zijn zeer dankbaar als 

je ze af en toe wat mest geeft. De CLEOME’s (kattensnor) bloeien prachtig. Ik 

bracht zaad mee van de ruilmorgen. De NICOTIANA’s (tabaksplanten) hebben 

zich goed hersteld van de harde regenbuien. Probeert u ook eens NICOTIANA 

Havanna Appleblossom. Ze bloeien roze/wit en worden ca. 45 cm hoog. Ook de 

N. langsdorfii met zijn groene klokjes staat ieder jaar bij mij te pronken.  

SALVIA horminum blauw en roze  zaai ik ieder jaar weer en dit voorjaar zaaide 

ik ook SALVIA coccinea ‘Lady in Red’, sierlijke rode bloempjes op lange 

stelen.  Deze Salviasoorten bloeien tot de eerste nachtvorst en soms nog langer. 

Wel lelijke bloemen steeds wegplukken.  

Op de voorjaarsruilmorgen kreeg ik van Fien Arendsen een bakje met plastic 
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afgedekt zaaigoed in handen gedrukt. Iets bijzonders , zei ze, een ‘kantbloem’. 

Ik zette het bakje thuis in de kas en vergat het. Toen ik het weer terugvond was 

het helemaal groen onder het plastic. Prachtige plantjes waren het al. 

Uiteindelijk zijn het beeldige tuinbloemen geworden. De naam: ORLAYA 

grandiflora.  Inderdaad zijn de grote witte bloemen als van kant en ze bloeien 

rijk en lang, ook prima geschikt voor boeketten. Zeer aan te bevelen! 

Groene belevenis herfst 1997 

Terwijl ik dit schrijf is het bijna oktober. De tuin heeft nog veel kleur dankzij de 

prachtige septembermaand. Zelfs de floxen bloeien nog, alhoewel het blad heel 

lelijk is. 

Ik heb veel planten met blauwe bloemen, want daar hou ik van.  Mijn absolute 

favorieten zijn: VERBENA bonariensis en VERBENA rigida. Jammer dat ze 

niet winterhard zijn. Soms zaaien ze zich uit, maar ik neem liever het zekere 

voor het onzekere door half maart zelf te zaaien. Dat gaat prima, want het zijn 

sterke plantjes die zich goed laten verspenen. 

De heester CARYOPTERIS “Kew Blue”staat ook te pronken, terwijl 

CALAMINTHA nepeta eeuwig door lijkt te bloeien. 

Van de roze gekleurde planten zijn SALVIA horminum ‘Pink Gem’, 

VERBENA bipinnatifida en CLEOME nog prachtig, terwijl de SEDUMS ook in 

volle bloei zijn. Omdat de zon veel schijnt en er geen regen is, blijven de 

bloemen lang mooi. 

Dat zie je vooral bij de dubbelbloemige herfststijloos COLCHIUM “Waterlily’. 

Door regen zijn deze bloemen vaak snel lelijk. 

De FUCHSIA’s zijn ook weer bijgekomen van al de hitte van augustus. Daar 

houden ze niet van. Het is fijn dat we er nu nog van kunnen genieten. 

PENSTEMONS horen ook tot mijn favorieten. Ze zijn voor ons klimaat niet zo 

geschikt. Het duurt nl. veel te lang voor ze goed in bloei komen. Het zijn echte 

laatbloeiers. Je kunt ze nog het beste in het najaar stekken, dan heb je de meeste 

kans op bloei. 

Door al het mooie weer kunnen we veel buiten zijn en dan is tuinieren toch de 

fijnste hobby die je bedenken kunt, tenminste als je er van houdt. 

Bij een lezing hoorde ik de spreker zeggen: u deelt uw tuin met de dieren. Daar 

was ik het wel mee eens, maar er is een grens. Ik kreeg in mijn houten 

plantenkas bezoek van de larven van de boktor. Zeer vraatzuchtige beestjes die 

al veel lekkere hapjes uit het hout hadden gevreten. Wat een schrik toen ik dit 

ontdekte. In de zeer warme augustusmaand heb ik de hele kas uit moeten 

pakken, gelukkig konden de planten buiten staan. De larven zijn bestreden en de 

kapotte stukken hout vernieuwd. Omdat alles uit de kas was heb ik meteen een 

grote schoonmaakbeurt gegeven en van binnen en buiten het hout geschilderd. 
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Wat een klus. Maar de kas ziet er na 25 jaar uit als nieuw. Inmiddels staat ie al 

weer boordevol. Ik had me voorgenomen niet te stekken maar ik ben toch weer 

voor de verleiding bezweken. Zo gaat dat.  

Groene belevenis herfst 1999 

Het is bijna oktober. De tuin heeft nog veel kleur door zomerbloeiers, asters, 

dahlia’s, grassen enz. Van het mooie weer in zomer en nazomer maakten 

verschillende planten dankbaar gebruik. Sommige bloeiden voor de tweede keer, 

zelfs voor de derde keer. Nu regent en waait het buiten en kondigt de herfst zich 

aan! Eindelijk af van het water geven aan de kuipplanten. Het begon me echt te 

vervelen. Iedere dag zaten er twee tortelduifjes op de nok van de kas toe te 

kijken hoe ik met de waterslang in de weer was. Wat zullen ze gedacht hebben? 

Of denken ze niet?  

Ik heb een grote pot met TULBAGHIA violacea op het terras staan. Om dat 

deze plant in de tuincentra bij de waterplanten verkocht wordt, heb ik deze 

zomer een schotel onder de pot gezet. Deze heeft steeds vol water gestaan. Ik 

heb een overvloed aan bloemen gekregen, soms wel 35 tegelijk! Er komen nog 

steeds nieuwe knoppen. Het was het proberen waard.  

In september kreeg ik een mooie combinatie door de paarse aarvormige bloemen 

van LIRIOPE muscari naast SALVIA officinalis purpuracens en lage zacht lila 

bloeiende HERFSTASTERS, tezamen met het zilveren blad van de 

ARTIMISSIA. Lage herfstasters zijn sterk, breiden zich goed uit , geven veel 

kleur in de tuin en waaien niet om. Wanneer ik planten bij elkaar zet, denk ik 

altijd goed na hoe ze moeten staan om de juiste kleurencombinatie van bloemen 

en bladeren te krijgen. Ik vind dit altijd weer een uitdaging.  

Er zal een nieuwe schutting tussen de tuin van de buren en onze tuin geplaatst 

worden. Nu staan er nog restanten van de oude schutting en een hek. Daartussen 

heeft zich al jaren de SOLIDAGO (guldenroede) genesteld. Omdat ik er niet bij 

kon om ze weg te halen, knipte ik de planten voor de bloei af. Deze zomer heb 

ik ze laten bloeien om te zien hoe het werd. Het is me niet tegen gevallen, het 

geeft de tuin in de nazomer veel kleur. Het moet er straks toch allemaal uit, dus 

heb ik nog tijd om na te denken of ik ze weer plant vóór  de schutting.  

In mei kocht ik een bloeiend FUCHSIA boompje voor een jarige vriendin. Ik 

zette het even tussen mijn kuipplanten. Het stond zo beeldig, dat ik het zelf maar 

heb gehouden. Een cadeautje aan jezelf dat mag af en toe. Ze is er erg dankbaar 

voor want ze bloeit al voor de derde keer! De vriendin kreeg een ander 

exemplaar hoor.  

De kas heeft een schoonmaak beurt gehad zodat straks aan het eind van oktober 

de kuipplanten weer naar binnen kunnen. De licht roze bloeiende OLEANDER 
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heeft nu nog bloemen. Maar alle OLEANDERS zijn zo gegroeid en zo hoog 

geworden, dat ik ze moet snoeien om ze te kunnen overwinteren. Jammer, want 

dan blijft volgend jaar de bloei uit.  

Als laatste wil ik nog even iets rechtzetten. In mijn vorig stukje schreef ik nogal 

negatief over de éénjarige CELOSIA spicata xantippe. Maar het valt echt mee, 

hoe langer ze staan, hoe leuker ze worden. Lange stevige stengels met veel 

bloeiaren. In een boeket ook heel mooi. Toch maar weer proberen volgend jaar. 

Groene belevenis herfst 1999 

Een tuin is net een avontuur! Vol spanning wacht je af, wordt het wat of wordt 

het niets. Je denkt goede kleuren  combinaties te hebben gemaakt en dan bloeien 

de planten niet zoals het hoort na elkaar, maar tegelijk. Vanwege het mooie weer 

komt dit de laatste tijd vaak voor. Tevens zijn alle planten zo groot en zo hoog 

geworden.  

Verleden zomer kocht ik GERANIUM ‘ Anne Thomson’, donker lila roze. Ik 

zette deze naast een groep witbloeiende PRIKNEUZEN . Deze laatste had ik in 

het najaar willen verzetten, maar het kwam er niet van. Nu heeft de Geranium 

zich door deze groep heen “geweven”. Prachtig!  

Kent u de SEDUM ‘Matrona’? De plant heeft groot donker loof en roze 

bloemschermen. Een sterke plant en goed winterhard. Ik zette er deze zomer de 

éénjarige ORLAYA grandiflora (kantbloem) naast. Stevige schermbloemige 

planten met witte bloemen op hoge stengels. Succes verzekerd!  

De tabaksplant NICOTIANA limegreen heeft dit jaar zeer grote bladeren en 

dikke stelen. Het lijkt wel een plantage bij mij in de tuin.  

De planten zijn net zo hoog als de donker roze CLEOME’s (kattensnorren) die 

er naast staan. Het limegreen kleurt prachtig bij het donker roze.  

Toen we een éénjarigen kwekerij bezochten, zag ik Marie Kamp voor mij 

onbekende plantjes kopen. Nieuwsgierig vroeg ik: wat is dat? Nachtflox of met 

een heel deftige naam: ZALUZIANSKY  capensis. Ik had er nog nooit van 

gehoord. Zet ze bij je op terras. Ze hebben toefen roomwitte sterbloemetjes uit 

bolle,  duidelijk mahonie getinte knoppen. ’s Avonds gaan de bloemen open en 

ze geuren heerlijk. Ik heb ze natuurlijk ook gekocht en ik heb er geen spijt van. 

Het is echt iets bijzonders en ik loop er vaak even naar toe om de lekkere zoete 

geur op te snuiven!  

Over  de rood bloeiende SALVIA coccinea had ik eens gelezen: zet ze in een 

grote hoge pot. Ik heb deze raad opgevolgd en ben verrukt van het resultaat. De 

slanke stengels zitten vol bloemen en ze bloeien veel eerder dan in de border. Je 

moet ze wel tegen de wind met stokken steunen. Ik heb er HELYCHRISUM met 

goudkleurig blad bij gezet.  

Opzij van het huis heb ik al jaar en dag de ouderwetse, oranje bloeiende 



Herfst 2018 September Oktober November 

Groei & Bloei Hengelo 

e.o. 

 

  12 

 

MONTBRETIA staan. Veel bloemen kwamen er niet meer aan. Dus verleden 

herfst: alles er uit en de knollen opnieuw geplant. Ik heb de oude aarde 

weggehaald en er nieuwe bemeste  grond in gedaan. Deze zomer kreeg ik een 

overvloed aan bloemen. Zo’n rigoureuze aanpak is af en toe nodig.  

Ik zaaide ook nog de éénjarige CELOSIA spicata ‘Xantippe’ met zilverachtige 

aren. Ze vallen echter tegen, dus blijft het bij een éénmalig probeersel. Op het 

plaatje lijkt het vaak zo mooi. 

Aanbevolen 

PALEIS HET LOO BUITENGEWOON OPEN 

Van 30 maart t/m 30 september 2018  

Ook al is het hoofdgebouw van Paleis Het Loo de komende drie jaar 

vanwege  de vernieuwing en verbouwing gesloten, van 30 maart t/m 30 

september is Paleis Het Loo ‘BuitenGewoon Open’: in de tuinen wordt de 

beplanting de komende jaren heel anders aangepakt!  

Sinds de opening als museum in 1984, wordt gewerkt met een voorjaars- en 

zomerbeplanting en gebruik gemaakt van plantensoorten die aan het einde van 

de 17e eeuw in Nederland bekend en in gebruik waren. Iedere soort werd, 

geheel op de 17e-eeuwse wijze, losstaand geplant, zodat een bloeiende plant 

goed van alle kanten is te bewonderen. De komende jaren worden de 

bloemenborders echter vol beplant, voor een kleurrijk visueel spektakel. Ook 

planten die pas in de 18e, 19e of 20e eeuw hun weg vonden naar Nederlandse 

tuinen krijgen de komende tijd de kans om een hoofdrol te vervullen in een 

Barokke tuin. Een unieke, nieuwe ervaring. 

In de tuinen en op het voorterrein zullen daarnaast dit jaar talloze evenementen 

plaatsvinden, waaronder van 19 t/m 21 mei een Pinksterbrocante en in het 

weekend van 9 en 10 juni het evenement Koninklijke PK’s, waarbij het 

Koninklijk Staldepartement acte de présance geeft en paarden, rijtuigen en 

auto’s van de Koning in actie zijn te zien. Op 29, 30 juni en 1 juli vindt het 

jaarlijkse Concours d’Élégance plaats; het  internationale autoconcours voor 

klassieke en exclusieve auto’s. Op dinsdagen en woensdagen in de 

zomervakantie worden de Prinsen- en Prinsessendagen gehouden en elke 

laatste zondag van de maand Een vrolijke noot, muziek in de paleistuinen. 

De laatste dagen van augustus vindt het evenement Polo at the palace plaats, 

waarna het zomerseizoen wordt afgesloten in de September Tuinmaand, met 

vele extra activiteiten in de paleistuinen.  

De minitentoonstelling De dieren van Oranje in de stallen toont de bezoeker in 
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foto en film van alles over de huis- en buitendieren die aan het Hof werden 

gehouden. Kinderen zijn tot slot welkom in het Kinderatelier om kennis te 

maken met de koninklijke beroepen chauffeur, koetsier, tuinvrouw en architect.  

Tijdens de BuitenGewoon Open-periode wordt het paleisdak dagelijks 

opengesteld voor publiek. Via een lift aan de zijkant van het paleis is het dak 

toegankelijk voor een indrukwekkend uitzicht op de paleistuinen en zicht op de 

bouwwerkzaamheden op het voorplein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleis Het Loo 

Postadres: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn; Ingang via parkeerplaats 

Amersfoortseweg 

Geopend: van april t/m september; dinsdag t/m zondag en feestdagen 10:00-

17:00 uur, het hoofdgebouw is gesloten tot medio 2021 

Routebeschrijving: A1 en A50 afslag Paleis Het Loo en vervolgens ANWB-

borden volgen 

Navigatieadvies:   Apeldoorn (7313 AA) 

Informatie: (0)55 577 24 00 of paleishetloo.nl/zien-doen  

 

https://hengelo.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/Hengelo/Bestanden/FotoWebsite/Paleis_Het_Loo__Benedentuin_beplanting_zomer__IMGP0734_.jpg
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Nieuwe leden vanaf 01-05-2018 

Door de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) kan de redactie van Digitalis niet meer zonder toestemming van 

betrokkene de naam en woonplaats van nieuwe leden noemen in deze rubriek. 

Wel kunnen we u melden dat er zich 4 nieuwe leden hebben aangemeld in de 

periode vanaf 1 mei dit jaar. Het bestuur van de afdeling Hengelo e.o. heet deze 

nieuwe leden van harte welkom. Hopelijk blijft u vele jaren lid en mogen wij u 

regelmatig begroeten tijdens onze activiteiten. Uiteraard mag u op zeker 

moment besluiten om een bijdrage te willen leveren aan 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 

Voorzitter / 

Redacteur Digitalis 

Frans Besselink,  Oelerweg 138,   7555GX Hengelo,  

074 2422607,   voorzitter@hengelogroei.nl 

Secretaris / 

Vacature 

Vacature tijdelijk ingevuld door mw. Marjan Vrielink  

    secretaris@hengelogroei.nl 

Penningmeester 

Vacature 

Vacature tijdelijk ingevuld door mw. Martha Brinkers  

    penningmeester@hengelogroei.nl 

Banknr. afdeling: IBAN: NL72INGB0008071549 

Ledenadministra-

teur / Facebook 

Martha Brinkers,   F.Santmanstraat 10, 7552GM Hengelo, 

    ledenadministrateur@hengelogroei.nl 

Bloemschik 

coördinator 

Marjan Vrielink,  Rijnstraat 29,  7555WJ Hengelo 

06-28199327,  bloemschikken@hengelogroei.nl 

Algemeen 

bestuurslid 

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

AC-coördinator Er is ook een AC-lid namens de AC bij bestuursverg. aanwezig 

Niet in het bestuur: 

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:  

Ieteke Bloem 074-2429244,ac3@hengelogroei.nl 

Marijke Relker 074 2428477, ac4@hengelogroei.nl   

Annie Ruiter 074-2774461, ac1@hengelogroei.nl  

(aanwezig bij bestuursvergaderingen) 

Alie Smit 06- 83967261, ac5@hengelogroei.nl 

Willy Zengerink 074-2775934, ac2@hengelogroei.nl   Tuinfair en ruilmarkten 

 


