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Van de voorzitter           December 2018 

Herhaalde oproep 

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 

 

 

 



Winter 2018/2019 December Januari Februari 

Groei & Bloei Hengelo 

e.o. 

 

  2 

 

Inhoudsopgave: 

Activiteiten agenda 2 Gardenista 6 

Vacatures bestuur 3 Nieuwe leden 7 

Activiteiten komende periode 3 Bestuur en Activiteitencie 8 

Aanbevolen 5   

 

Activiteiten agenda: 

September 

2018 /  

april 2019 

Cursus bloemschikken 
Wijkcentrum 

Hengelose Es en 

Letterbak Borne 

Uitslagweg 47, 

Hengelo. 

Clematishof 6 

6 december 

2018 
Kerstdemonstratie 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

17 januari 

2019 

Lezing: “Hoe hard is 

winterhard” 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

21 februari Lezing: “Hoe krijg ik 

mooie rozen in de tuin“ 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

 

Uitslagweg 47, 

Hengelo 

Noteer reeds in uw agenda: 

14 maart Jaarvergadering  ‘t Hoogspel 
Bornsestraat 1, 

Ambt Delden 

13 april Plantenruilbeurs Kwekerij Fahner Hengelosestraat 

10, Deurningen 

15 t/m 19 mei Tuinevenement 

Gardenista 
Kasteel Ophemert Dreef 2, 

Ophemert 

18 mei 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 van 

voorzitter bij. Als resterend bestuur hebben we besloten om samen met 

kandidaat bestuursleden af te stemmen hoe we de zetels gaan verdelen. We zijn 

dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden wil onze afdeling het komende jaar 

blijven bestaan. Zie ook “Van de voorzitter’. 

 

Activiteiten voor de komende periode 

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 resterende cursusdata zijn: 

M1:di 18 dec, 15 jan, 12 febr, 12 mrt en 16 april. 

M2: wo. 19 dec, 16 jan, 13 febr, 13 mrt, 17 april. 

A1: di. 18 dec, 8 jan, 5 febr, 5 mrt en 16 april. 

A2: wo. 19 dec, 9 jan, 6 febr, 6 mrt en 17 april. 

 

De cursus op woensdagavond in Borne is al volgeboekt. Op 2 avonden zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar. Alsnog meedoen voor een aangepast tarief is nog 

mogelijk. 

Aanmelden voor een van de 2 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 17 januari: lezing “Hoe hard is winterhard” 

In onze tuinen kweken we graag de meest bijzondere planten. Veel van die 

planten komen uit gebieden met een heel ander klimaat dan het onze en dat zorgt 

soms voor problemen. Met de winterhardheid bijvoorbeeld. Van sommige 

planten weten we niet beter dat ze bij ons eigenlijk alleen als eenjarige, of alleen 

als kamerplant te kweken zijn. Van andere soorten is het minder duidelijk. Een 

plant die bij de één probleemloos de winter doorkomt, legt bij de ander 



Winter 2018/2019 December Januari Februari 

Groei & Bloei Hengelo 

e.o. 

 

  4 

 

consequent het loodje. Hoe zit dat nou eigenlijk met winterhardheid? Hoe hard 

is winterhard?  

In deze lezing neemt de hortulanus u 

mee naar verschillende streken in de 

wereld waar veel van onze sierplanten 

vandaan komen. Allerlei planten komen 

voorbij waarvan u misschien niet eens 

wist dat ze winterhard (kunnen) zijn! 

We kijken uitgebreid naar de 

omstandigheden die (mede) bepalen 

hoe winterhard een plant eigenlijk is. 

Én we leren trucs om sommige 

juweeltjes net even beter de winter door 

te helpen.   

Gerard van Buiten is sinds 2009 hortulanus van de Botanische Tuinen van de 

Universiteit Utrecht (www.uu.nl/botanischetuinen). Gerard is al van kinds af aan 

in de weer met planten en hij heeft de laatste 20 jaar in de botanische tuin in 

Utrecht volop ervaringen opgedaan met de meest uiteenlopende planten. Een 

echte plantenman en een ras verteller!  

 

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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Donderdag 21 februari 2019 lezing: “Hoe krijg ik mooie rozen in de tuin” 

Aan de hand van veel voorbeelden neemt Frans Neuman ons mee tijdens zijn 

PowerPoint presentatie langs de drie hoofdstukken nl. de verzorging, het 

bemesten en het snoeien van rozenstruiken ( struik, stam en klimrozen). Deze 

presentatie is opgebouwd rond de dagelijkse werkzaamheden in de tuin en wat u 

daaraan kunt bijsturen of toevoegen om ook mooie rozen in uw tuin te hebben / 

houden. Interactie met het publiek maakt 

dat deze lezing zeer levendig en informatief 

is en er wordt ook gelachen.   

Ter ondersteuning aan het verhaal neemt 

Frans Neuman altijd wat rozen in pot, 

rozenmest, bodemverbeteraar en 

snoeischaren mee. Deze artikelen zijn ook  

te koop voor de aanwezigen. 

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 

 

Aanbevolen 
Herfstexpositie 2018 

In Gees is weer de Herfstexpositie 2018 van Beelden. Het is weer de moeite 

waard deze te bezoeken, naast de mooie schilderijen van de schilders/ 

afstudeerders 2018 van de Klassieke Academie zijn er ook 11 glaskunstenaars, 

die zeer verschillend (glas)werk maken en hun mooiste beelden naar Gees 

gebracht hebben.  

U kunt een wandeling maken in de tuin die getooid is in prachtige herfstkleuren 

en een kopje koffie met appeltaart nuttigen. De toegang is gratis, ik kijk ernaar 

uit u te ontmoeten!  

De expositie is geopend van zaterdag 20 oktober tot en met zondag 2 december 

2018, op vrijdag tot en met zondag van 12 tot 5 uur.  

Graag tot ziens aan de Schaapveensweg 16, 7863TE Gees, tel.: 0524582141 

Yvo van Marle Beelden in Gees 0524-582141 www.beeldeningees.nl 
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Tuinevenement Gardenista 15 t/m 19 mei (Ophemert) 
 

Gardenista is een jaarlijks terugkerend 

evenement van Groei & Bloei dat 

moet uitgroeien tot het kaliber van de 

Chelsea Flower Show. Dit zal in 2019 

voor de eerste keer worden 

georganiseerd. Locatie is het terrein 

rondom kasteel Ophemert (ca. 7 km. vanaf Tiel). Een gevarieerd terrein met 

sloten, grachten, weiland, modeltuin en historische gebouwen. Dit moet ruimte 

bieden aan ca. 200 professionele standhouders. Het aantal bezoekers gedurende 

deze 4 dagen van woensdag t/m zondag moet de 20.000 gaan overschrijden. Het 

thema is verbinding in het groen. Dit is straks terug te vinden door de opstelling 

van de diverse attracties die in een lang lint doorlopen kunnen worden. 

Dagelijks zullen ca. 100 vrijwilligers nodig zijn om alle bezoekers een hartelijk 

welkom te kunnen geven. G&B-leden die een handje willen meehelpen tijdens 

de opbouw, de dagen zelf en het opruimen, worden verzocht deze datums reeds 

in hun agenda te reserveren. Aanmelden als vrijwilliger voor een of meerdere 

dagdelen kan via info@gardenista.nl  

Voor degenen die nu al vast een kijkje willen nemen op de locatie kunnen 

gebruik maken van het B&B in het kasteel met een korting van 10% voor G&B-

leden.  Kasteel Ophemert, Dreef 2, 4061BL, Ophemert, tel. 0344651924. 
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De Twentse afdelingen van Groei & Bloei hebben besloten samen te werken bij 

het organiseren van de busreis naar Ophemert. Zo zal onze afdeling de reis op 

woensdag 15 mei organiseren, andere afdelingen doen dat op andere dagen. 

Omdat de bussen door de Twentse afdelingen zelf worden gecontracteerd, er van 

verschillende vertreklocaties wordt vertrokken, soms aansluitend een maaltijd 

wordt gereserveerd, o.d. kunnen er prijsverschillen per afdeling / reisdag 

ontstaan. 

Leden en niet-leden van de Twentse afdelingen kunnen zich binnenkort via onze 

website / agenda opgeven als deelnemer en het benodigde bedrag overmaken. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een passende bus worden 

gecontracteerd. 

Nieuwe leden vanaf 01-09-2018 tot 1 december 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 5 nieuwe leden hebben aangemeld in de 

periode vanaf 1 september 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 

Vacature / 

Redacteur Digitalis 

Frans Besselink,  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,   

 ledenadministrateur@hengelogroei.nl 

Bloemschik 

coördinator 

Marjan Vrielink,  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 alle bestuursvergaderingen) 

Alie Smit 06- 83967261, ac5@hengelogroei.nl 

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

 


