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Van de voorzitter           Mei 2018 

 

Zoals de meeste verenigingen heeft ook Groei & Bloei te maken met 

een dalend ledenaantal.  

Als afdelingsbesturen doe we er alles aan om als vereniging 

aantrekkelijk te zijn voor alle tuinliefhebbers. Het inhaken op 

hedendaagse thema’s zoals het tegengaan van de verstening van 

tuinen en het hebben van een moestuin zijn enkele voorbeelden. 

Onze afdeling zit samen met andere groenorganisaties in Hengelo 

regelmatig aan tafel met de wethouder en “Groene” afdelingshoofden 

van de Gemeente Hengelo om samen de leefbaarheid in Hengelo te 

verbeteren. Hierbij te denken aan een bomenbeleid, onkruidbestrijding 

zonder chemicaliën, natuurlijke bermen, beken natuurlijker laten 

verlopen, hemelwaterafvoer op beken i.p.v. via het riool, enz. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot aansluiting van de gemeente Hengelo 

bij Operatie Steenbreek. De aftrap van dit initiatief was op zaterdag 19 

mei op de parkeerplaats aan de Wetstraat. Hier kon je alle betrokken 

organisaties, inclusief enkele tuinbedrijven, gezamenlijk zien optrekken 

om de verstening van de openbare ruimte en particuliere tuinen terug 

te dringen. Voor een indruk van deze GroenMarkt zie fotoreportage op 

onze website. Laten we hopen dat dit initiatief leidt tot meer 

particuliere grondbezitters die straks een tevreden en trotse 

tuineigenaar zijn. Groei & Bloei kan als organisatie ze daarbij van 

dienste zijn met haar kennis en kennissen.  

Tijdens ons a.s. Open Tuinen Weekend kunnen geïnteresseerden 

ideeën opdoen om ook hun eigen woonomgeving nog natuurlijker te 

maken zodat dit een eldorado wordt voor mens en dier. 

Frans Besselink, voorzitter 
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Activiteiten agenda: 

26 / 27 mei 
Oost Nederland 

Kampioenschap 

Bloemschikken 

27 mei is kijkdag AOC Twello 

9 t/m 17 

juni 

Nationale 

Tuinweek 

Thema: 

Moestuinieren 

Afgesloten door het 

Open Tuinen Weekend 

14 juni Tuinexcursie 
Bijentuin van 

W.Zengerink 
Haaksbergen 

16 / 17 juni 
Open Tuinen 

Weekend 

Tuineigenaren stellen 

hun tuin gratis open 

voor bezoekers 

Hengelo en omgeving 

12 juli Tuinbezoek Tuin van Bert en Ali Grotestraat 50, 

Borne 

Noteer vast in uw agenda: 

2 augustus Tuinbezoek Fahner showtuinen 
Hengeloseweg 10, 

Deurningen 

1 / 2 

september 
Tuinfair Kwekerij Fahner Hengeloseweg 10, 

Deurningen 

20 

september 

Lezing: 

“Beplanting 

nieuwe stijl” 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

Uitslagweg 47, 

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 
Zoals bekend heeft Monique Sturre per maart jl. tijdens de Jaarvergadering 

afscheid genomen als secretaris van onze afdeling. Helaas is nog niet in haar  

opvolging voorzien. Gelukkig is onze bloemschikcoördinator Marjan Vrielink 

bereid gevonden om deze vacature tijdelijk in te vullen.  

Maart 2019 zal ook onze voorzitter na 3 x 3 jaar aftreden conform ons 

huishoudelijk reglement. 

Tevens is er nog een vacature voor een Algemeen bestuurslid. Deze kan ook 

tijdelijk worden ingevuld door een kandidaat voorzitter. 

Kent u iemand in uw omgeving die bereid is een van de vacatures te bezetten 

geeft ons zijn / haar naam dan door of laat hij / zij contact opnemen met het 

bestuur. 

 

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 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 is al volgeboekt.  

Aanmelden voor een van de overige avonden kan bij onze coördinator 

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

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

 

Zaterdag 19 mei jl: Van grijze naar groene tuin (ter info achteraf) 

Zoals misschien bekend is de Gemeente Hengelo sinds 1 januari van dit jaar 

aangesloten bij Operatie Steenbreek. Dit is een landelijke organisatie die zich 

inzet voor het terugdringen van de verstening van de openbare ruimte en 

particuliere tuinen. Dit is nodig om fijnstof, opwarming van de stad, 
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wateroverlast en afname van biodiversiteit en 

vermindering van het aantal vogels, insecten en 

bijen tegen te gaan.  

Op zaterdag 19 mei van 11.00u-16.00u. was de 

officiële aftrap van deze actie. Locatie was de 

parkeerplaats achter de Hema. Daar aanwezig 

waren o.a. de Gemeente Hengelo, het 

Waterschap en de groene sector zoals Groei & 

Bloei, IVN, KNNV, NMR en de 

bijenvereniging. Belangstellenden hadden de mogelijkheid om 2 tegels om te 

ruilen tegen een plantje per tegel. Deze plantjes waren beschikbaar gesteld door 

Welkoop Hengelo en Fahner Deurningen. Ook kon men allerlei adviezen krijgen 

hoe men een bio-diverse tuin kan aanleggen. De markt werd goed bezocht 

waarbij de samenwerking tussen alle organisaties heel positief is verlopen. 

 

26 / 27-05-2018: ONK-Bloemschikken (AOC Twello) 

Op zaterdag 26 mei 2018 vindt in het AOC in Twello het Oost Nederlands 

Kampioenschap Bloemschikken plaats. 52 Deelnemers uit de regio Oost 

Nederland doen mee aan deze wedstrijd in 3 verschillende klasses. 

Het thema is "Kleurige transparantie". 

Bezoekers kunnen op zondag 27 mei tussen 10.00u - 16.00u. de stukken 

bezichtigen. Locatie is het AOC in Twello, Meester Zwiersweg 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-06-2018 / 17-06-2018: Nationale Tuinweek  

In 2018 vindt de vierde Nationale Tuinweek plaats, nu van za 9 juni t/m zo 17 

juni. In die week worden er door diverse afdelingen in Nederland extra 
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activiteiten georganiseerd. De week wordt afgesloten met het Open Tuinen 

Weekend. Doel van deze tuinweek is extra publiciteit voor onze vereniging, 

interesse wekken voor meer biodiversiteit in de tuin, stimuleren tuinbezoeken, 

en uiteindelijk extra leden. Het geheel wordt ondersteund door een landelijke 

perscampagne. Het thema voor 2018 is "Moestuinieren".  

Onze afdeling heeft in die week een tuinexcursie gepland en doet ook mee aan 

het landelijke Open Tuinen Weekend. 

 

14-06-2018: Bezoek bijentuin van Willy en Ingrid (Haaksbergen) 

In Haaksbergen ligt de bijenstal van Ingrid Westendorp en Willy Zengerink:  

In april 2017 hebben wij besloten samen te gaan imkeren op deze mooie locatie. 

De bijen staan onder een overkapping en rondom hebben wij een tuin aangelegd 

met uiteraard planten die stuifmeel en nectar leveren voor onze bijen. 

Hier is het niet bij gebleven, aan de andere kant van het perceel is een 

wildmengsel gezaaid en dit heeft het uitstekend gedaan, of het dit jaar weer zo’n 

succes wordt is natuurlijk nog afwachten.  

We nodigen hierbij leden van Groei en Bloei Hengelo uit om dit zelf te komen 

bekijken. We hebben hiervoor een avondopenstelling.  

Naast de tuin, die dan hopelijk weer volop in bloei staat, zullen we informatie 

geven over het imkeren. 

Dit alles onder het genot 

van een kopje koffie of 

thee. 

Belangstellenden kunnen 

zich via het 

inschrijfformulier op de 

website opgeven of 

telefonisch bij Willy 

Zengerink: 0742775934. 

De tuin is gelegen aan de 

Albertsweg in 

Haaksbergen. De locatie 

aldaar wordt met bordjes 

aangegeven.   

We zien u graag om 19.00u. op deze avond of anders tijdens het OTW 2018! 

Ingrid en Willy  
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16-06-2018 - 17-06-2018: Open Tuinen Weekend (Hengelo e.o.) 

U bent van harte welkom op het Open Tuinenweekend dat Groei & Bloei 

Hengelo e.o. organiseert als sluitstuk van de Nationale Tuinweek.  

Tuineigenaren uit Albergen, Almelo, Ambt Delden, Borne, Goor, Haaksbergen 

en Hengelo stellen hun tuin 1 of 2 dagen open voor bezoekers. 

Zij kunnen u van alles vertellen over hun passie voor tuinieren, de tuin, de 

inrichting, de plantensoorten, de bemesting, de missers, enz. Het is altijd weer 

leuk om met anderen kennis te delen over de tuinen en alles wat daar groeit en 

bloeit.   

TIP: kijk voor de laatste informatie over de deelnemende tuinen in de agenda op 

www.hengelo.groei.nl 

 * De deelnemende tuinen zijn te herkennen aan een Open Tuin-vignet, dat 

duidelijk zichtbaar bij elke tuin geplaatst is. In deze flyer staat vermeld welke 

tuin op welke dag(en) open is. U kunt ook dit jaar weer verschillende soorten 

tuinen bezoeken: klein, groot, oud, nieuw, moestuinen, siertuinen: de keus is aan 

u!  

 * Alle deelnemers zijn enthousiaste en toegewijde tuiniers en halen veel plezier 

uit alles wat groeit en bloeit. Zij kunnen u alles vertellen over hun tuin, de 

achterliggende ideeën, inrichting, planten etc. De deelnemende tuinen zijn op 

een enkele na open van 10.00 uur tot 17.00 uur.  De  toegang is steeds gratis. 

NB: Kijk steeds bij de afzonderlijke beschrijving van de tuin 

 * Natuurlijk respecteert u als bezoeker de tuinen en blijft u op de paden. Pluk 

dus niet ongevraagd bloemen of zaad. Leuk als u met de kinderen komt, dat zijn 

immers de tuiniers van de toekomst. Jammer misschien, maar uw hond mag niet 

mee de tuinen in. Als u met de auto komt, parkeer dan zodanig dat u de opritten 

van bijvoorbeeld de buren niet hindert.   

 * We wensen u veel inspiratie, leuke tuingesprekken, uitwisseling van 

tuinkennis en  tuin-plezier toe. Misschien komt u wel op het idee om het 

volgend jaar anderen van uw tuin te laten meegenieten. Nieuwe tuin openstellers 

zijn van harte welkom. We bedanken alle deelnemers voor hun medewerking.  

Zonder hun belangeloze medewerking kunnen we dit weekend niet organiseren. 

De Open Tuinen Commissie 

Marjan Vrielink: secretaris@hengelogroei.nl 

Monique Sturre 

 

mailto:secretaris@hengelogroei.nl
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Overzicht open tuinen alleen open op zaterdag 16 juni: 

Meiershof,   Oude Benteloseweg 35,    7491 EW Delden  

Festina Lente, Oelerweg 138,    7555GX Hengelo  

Overzicht open tuinen zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018 

Kloostergaarde Hertmerweg 49,    625   RH Zenderen* 

Familie ter Braak Weversweg 1    7607 RL Almelo 

’t Plantzoentje,  Broekhuisweg 4,     7665 TW Albergen 

Familie Sander,  Oude Postweg 17,     7495 SB Ambt Delden 

Erve ten Dam,  Mossendamspad 4,    7472 DH Goor 

Reigerspark,  Reigershof 26,     7622 BT Borne 

Bloemenvereniging Floralia, Twickelerblokweg 8,  7621 BK Borne 

Yvonne en Herman Scharenberg, Sonderenstraat 44,  7481 HC Haaksbergen 

Trees en Gerie Oude Tanke,  Violier 34,    7483 BA Haaksbergen 

Bijentuin,  Albertsweg (zie info en bordjes)           Haaksbergen 

Gezinus Meiringh, Oude Hengelose Esweg 4,  7556 BW Hengelo  

Overzicht open tuinen alleen open op zondag 17 juni 2018 

Ali en Bert Smit,  Grotestraat 50,     7622 GM Borne 

Tiny Louwen, Anjelier 29     7621 AK Borne 

Weusthagtuin,  Landmansweg 37,        7556 LV Hengelo 

 

* De tuin Kloostergaarde 

staat niet vermeld in onze 

uitgebreide flyer omdat deze 

was aangemeld na de 

sluitingstermijn en nadat de 

OTW-flyer al gedrukt was. 

Deze tuin was de oude 

schooltuin voor de 

agrarische opleiding van de karmelieten. Na renovatie van deze tuin is het nu 

een sortimentstuin met vaste planten, bomen en groente. Een bezoek aan deze 

tuin is mooi te combineren met een bezoek aan de tuinen in Albergen en 

Almelo. 
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12-07-2018: Tuinbezoek familie Smit (Borne) 

Onze tuin van 600 vierkante meter is een tuin waarin je kunt genieten van alles 

wat er groeit en bloeit. We houden van verschillende bladvormen. Je ziet dit 

terug in de bomen die we hebben geplant. 

Zo is er een Albizia, Perzische slaapboom en een Amber. Ook hebben we een 

grote diversiteit aan planten.  

Van het vroege 

voorjaar tot de 

late herfst zijn we 

bijna dagelijks 

wel even in de 

tuin bezig.   

Bij dit alles 

worden we 

nauwlettend in de 

gaten gehouden 

door onze hond 

en een toom 

kippen met haan.  

Onze tuin is 

vogelvriendelijk 

aangelegd. Dit betekent een tuin met een grote biodiversiteit. We hebben 

daardoor veel vogels in de tuin en veel plaatsen waar de vogels voedsel en 

bescherming kunnen vinden. Veel vogels broeden in het voorjaar in onze tuin.  

In elk gedeelte van de tuin hebben we wel een zitje waar we heerlijk van de tuin 

genieten en willen deze plekjes graag met u delen.  

U bent om 19.00u. van harte welkom aan de Grotestraat 50 in Borne. Er staat 

koffie / thee  met iets lekkers voor u klaar. Toegang gratis. 

S.v.p. van te voren aanmelden voor dit bezoek via het aanmeldingsformulier op 

de website of anders telefonisch: Bert en Ali Smit, , tel. 06-83967261 

 

 

Vaste planten en kuipplanten 
Vorig jaar heeft Lidy Kempers aangegeven dat haar inspiratie om nieuwe 

stukjes te schrijven is opgeraakt. Ook wil zij niet in herhaling vallen. Dit jaar 

kunt u in de Digitalis nog een aantal “Groene belevenissen uit mijn tuin” 

verwachten passend bij het jaargetijde. 
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GROENE BELEVENISSEN IN MIJN TUIN (zomer) 

Zomer 1997 

We kunnen niet zeggen dat we deze zomer regenwater tekort zijn gekomen. Net 

als de tuin weer opgeknapt is, komen de stortbuien weer. Voor de éénjarigen 

valt het niet mee om steeds maar weer in het water te staan. Ik sta er versteld van 

dat ze nog gaan bloeien, alhoewel mijn eigen gezaaide tabaksplanten het 

inmiddels  af laten weten. Jammer!  

Een erg dankbare en sterke éénjarige is,  LINARIA triornithophora. Het is een 

roze getinte grootbloemige leeuwenbek op hoge stevige stengels. Ook erg mooi 

in een boeket. En met een beetje geluk krijgt u zaailingen die volgend jaar gaan 

bloeien.  

Verleden jaar zag ik voor het eerst LAURENTIA azillaris, een éénjarige met 

prachtige blauwe bloemen die er uit zien als sterren. Ik kreeg een paar stekjes en 

nu heb ik ze volop in bloei. Zet ze in een grote pot zodat u er bovenop kunt 

kijken. Van regen trekken ze zich weinig aan en ze bloeien maar door. Ze 

houden wel veel van zon. Aan te bevelen!  

Dit jaar heb ik eindelijk kunnen genieten van DIGITALIS grandiflorum, een 

geelbloeiend vingerhoedskruid. Drie jaar geleden heb ik ze zelf gezaaid. De 

eerste winter waren ze bijna dood, maar ze kwamen toch weer terug, zonder 

bloei weliswaar. Afgelopen winter hadden ze het weer heel moeilijk, maar ze 

beloonden mijn geduld met een overvloed aan bloemen.  

Op aanraden van een hovenier zette ik tegen mijn kleine pergola de klimroos, 

genaamd Francis E. Lester. Het is een sterke groeier en heeft bijna geen last van 

ongedierte en meeldauw. De bloemen lieten het eerste jaar op zich wachten, 

maar dat gebeurt vaker. In juni kwamen de knoppen in trosvorm en de roos 

bloeide rijk. Helemaal van onderaan de voet tot hoog bovenin. Het zijn kleine 

enkele lichtroze bloemen met een kransje van roomkleurige meeldraden. 

Beeldschoon…….. en ze geuren heerlijk.  In de herfst moet de roos nog pronken 

met mooie bottels. Ik ben benieuwd. Aan de voet van de roos had zich 

vingerhoedskruid uitgezaaid, toevallig bijna allemaal witbloeiend. Ernaast stond 

Vrouwenmantel met de prachtige lichtgroene bloemen. Het bloeide allemaal 

tegelijk met de roos. Weer zo´n combinatie die uit zichzelf is ontstaan en die je 

zelf niet beter kunt bedenken. De natuur blijft verrassen! 

Zomer 1999 

Dit stukje tekst schrijf ik eind mei, maar wanneer u dit leest is het al zomer. En 

ik ga nog even terug naar de lente. Ik maak u attent op een combinatie van 

laatbloeiende, zachtgele  TULPEN “Sweet Harmony” naast ALLIUM 

aflatunense, paarsbloeiende bollen op 60-80 cm hoge stevige stengels. Ook had 

ik voor het eerst “Spring Green” tulpen, wit met een beetje groen. Deze tulpen 
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zijn prachtig om te zien, zeer sterk en de bloei is erg lang. Je kunt ze prima 

combineren. Ik vond het een aanwinst in de tuin. In de meimaand bloeien veel 

van mijn lievelingsplanten, bv. TRILLIUM grandiflorum. Deze heeft grote 

sneeuwwitte bloemen, roze verbloeiend en TRILLIUM sessile met gemarmerd 

blad en donker gekleurde opstaande bloemen.  

Dan nog SMILACINA racemosa. Het blad is helder groen en de bloemen zijn 

crème kleurig. Ze geuren heerlijk. Ik pluk er bijna nooit iets af, maar de bloemen 

blijven wel een week goed op een vaas. Wanneer deze plant op een goede plaats 

in de halfschaduw staat, wordt ze steeds groter en voller.  

HYLOMECON japonicum heeft gemarmerd, varenachtig blad. De bloemen zijn 

botergeel en lijken op klaprozen. Het is een schaduwplant. Echt iets bijzonders! 

PODOPHYLLUM (voetblad) met grote, diep getande, gespikkelde bladeren. In 

het beginstadium heeft de plant grote 5 cm brede bleek roze bloemen.  

CHIASTOPHYLLUM oppositifolium. Goed winterharde, wortelstokachtige 

plant met overhangende trossen crème/gele bloempjes.  In Engeland zie je ze 

overal in de spleten van de befaamde tuinmuren. Bij ons gaat het in een smalle 

hoge pot ook prima. U kunt het eens proberen.  

De muurbloem ERYSIMUM “Constant Cheer” met bruin/purper gekleurde 

bloemen. Erg mooi in combinatie met de groengele bloemen van de rood 

bladige EUPHORBIA.  

Sommige van bovengenoemde planten bloeien heel kort, van andere kun je veel 

langer genieten. Het zijn stuk voor stuk “juweeltjes”. Nu bloeien ook 

verschillende GERANIUMS. Ik heb heel wat soorten, maar ik kan bijna nooit 

een kwekerij verlaten zonder een paar nieuwe soorten gekocht te hebben. Ik blijf 

hebzuchtig! Inmiddels heb ik mijn eigen gezaaide en gekochte éénjarigen in de 

tuin gezet, behalve de CLEOME’s en de TABAKSPLANTEN . Dat doe ik 

meestal in juni. Vanuit het keukenraam heb ik een goed uitzicht op de 

achtertuin. Wanneer ik bij het koken even moet wachten, laat ik mijn blik vaak 

over de tuin gaan. Ik krijg dan meestal betere ideeën dan wanneer je er echt voor 

gaat zitten. Maar je moet het wel direct opschrijven anders vergeet je het weer. 

Als laatste wil ik vertellen over een RHODODENDRON “Fragrantissimum”. 

Toen we 8 jaar geleden met onze tuinclub in Engeland waren kregen we deze 

plant cadeau. Het is een niet winterharde soort, dus moet hij iedere herfst naar 

binnen gebracht worden en dat kan problemen geven. Het eerste jaar bloeide de 

plant prachtig met grote witte bloemen. Maar het werd steeds moeilijke om het 

struikje in bloei te krijgen. De vogels vonden de knoppen ook lekker, dus daar 

moest op gelet worden. Vele malen heb ik gedacht: weg ermee! Maar omdat de 

gever inmiddels is overleden en wij zulke goede herinneringen aan hem hebben, 

kon ik er niet toe komen.  En nu in 1999 beloont ze me toch weer met prachtige 

bloemen! 
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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 

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.  
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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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Muziek en Fair in De Uiterwaard (laatste kans!) 

Muziek en een groene omgeving vormen een perfecte combinatie. Daarom 

organiseert G&B Deventer op 10 juni een muzikale middag voor de laatste keer 

in de prachtige tuin de Uiterwaard van de familie Blokvoort. De tuin van zo’n 

6000 m2 ligt in de uiterwaarden van de IJssel. Deze tuin is op zich al een bezoek 

waard, maar met de verschillende muziekoptredens mag je het helemaal niet 

missen. Naast de muziek die onder meer verzorgd wordt door het fantastische 

dixielandorkest ‘Old Iezer Jazzband’ (luister op Google of You Tube) is een 

aantal ‘groene’ exposanten aanwezig, waaronder de Pelargoniumvereniging, de 

Fuchsiavereniging en Pels en Pluim Laren. De exposanten staan vanaf 11.00 uur 

voor u klaar; de muziek start om 13.30 uur. De toegang op deze dag is gratis. 

Zie t.z.t. www.deventer.groei.nl voor uitgebreide informatie en, op de dag zelf, 

voor het eventueel annuleren bij slecht weer. 

 

http://www.deuiterwaard.nl/bezoek.htm
http://www.deventer.groei.nl/
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Nieuwe leden vanaf 01-02-2018 tot 01-05-2018. 

Mevr. W.H.G.Veehof Borne Mevr. W.J.M.Lansink Borne 

Dhr. R.T.Gray Hengelo Dhr. P.J.Warmerdam Hengelo 

 

Het bestuur van de afdeling Hengelo e.o. heet u als nieuw lid 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 

 

Bert Smit,   Grotestraat 50,  7622GM Borne, | 

06-57577291  penningmeester@hengelogroei.nl 

Banknr. afdeling: IBAN: NL72INGB0008071549 

Ledenadministra-

teur / Facebook 

Martha Brinkers,   P.Muyselaarstraat 23, 7558ZK 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 

 


