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Van de ex-voorzitter           mei 2019 

Ondanks alle oproepen en mensen aanspreken heb ik nog steeds geen 

opvolger als voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter ligt nu de 

beslissingsbevoegdheid binnen het bestuur bij de secretaris en de 

penningmeester. Daar ik nog wel als ledenadministrateur verbonden 

blijf aan het bestuur komt de continuïteit van onze afdeling niet direct in 

gevaar. Niettemin is het geen situatie die erg lang moet gaan duren. 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is besloten dat het bestuur zou 

kijken op welke activiteiten enige bezuiniging mogelijk is. Zo is 

gekeken naar de bestuurskosten maar ook naar alle printwerk. 

In deze digitale tijd produceren we als bestuur steeds minder papier en 

gaat de communicatie steeds meer via onze website en nieuwsbrief 

Flash Digitalis. Zo heten we nieuwe leden nu welkom per e-mail en is 

op onze website en op Facebook altijd de meest actuele info te vinden. 

Het maken van deze Digitalis koste elke keer weer de nodige uren met 

het daarbij horende kopieerwerk, enveloppes en portokosten. Als je 

daarbij in ogenschouw neemt de aflopende oplage dan is het bijna niet 

meer vol te houden om deze Digitalis op deze wijze uit te brengen. 

Besloten is dat wij de abonnees van Digitalis in plaats van de papieren 

Digitalis 4x per jaar  een overzicht van al onze activiteiten sturen. Als 

voorbeeld is dit overzicht nu meegestuurd. Trouwe leden hebben vaak 

voldoende kennis van onze activiteiten om te kunnen bepalen of ze er 

wel/niet aan willen deelnemen. Mocht er iets bijzonders zijn dan zullen 

we aanvullende info verstrekken. 

Daarom ontvangt u nu voor de laatste keer de bekende Digitalis. Als 

bestuur hebben we er alle vertrouwen in dat wij u hiermede voldoende 

informeren. U kunt altijd nog meer info vragen bij een ander die wel 

toegang heeft tot onze website en/of is geabonneerd op onze digitale 

nieuwsbrief. 

Namens het bestuur, 

Frans Besselink 
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Activiteiten agenda: 

8 t/m 16 juni Nationale Tuinweek 
Open tuinen en 

andere 

activiteiten 

Diverse locaties in 

Nederland 

Wo. 12 juni Avondexcursie Dinkeltuin De Gervelink 30, 

Denekamp 

Za. 15 en zo. 

16 juni 
Open Tuinen Weekend 

Diverse open 

tuinen in Hengelo 

en omgeving 

Zie overzicht 

Za. 31 

augustus en 

zo. 1 

september 

Tuinfair / kwekerijdagen Kwekerij Fahner 
Hengelosestraat 

10, Deurningen 

10 september 

t/m 15 april 
Cursus bloemschikken 

Molenkampsweg 

75, Borne  of 

Wijkcentrum 

Hengelose Es, 

Uitslagweg in 

Hengelo 

Do. 19 

september 

Lezing “De tuinen van 

Mien Ruys” 

Lezing verzorgt 

door Monique 

Bruins-Slot 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

Noteer reeds in uw agenda: 

Do. 17 

oktober 

Lezing: “Langer bloei in 

de tuin” 

Lezing verzorgt 

door Marcel 

Batist 

Wijkcentrum 

Hengelose Es 

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 en AC 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Frans Besselink zijn 

functie reglementair na 3 termijnen van 3 jaar heeft moeten neerleggen. Wel is hij 

nog beschikbaar als ledenadministrateur, in- en externe communicatie en organisatie 

GroenMarkt. 

Ali Smit heeft wegens gezondheidsredenen helaas moeten besluiten haar functie als 

AC-lid te moeten neerleggen. Wij wensen Ali een spoedig herstel. 

We zijn dus ook op zoek naar een nieuw AC-lid. 

Activiteiten voor de komende periode 

Nu al opgeven voor: 

Cursus bloemschikken van sept. 2019 t/m april 2020 

Vanaf medio september 2019 t/m medio april 2020 geven Mariska Overbeeke (M) in 

wijkcentrum Hengelose Es te Hengelo (M) en Arend Nijland (A) op zijn privéadres 

(Molenkampsweg 75, Borne) (A) weer 8 maandelijkse lessen bloemschikken. 

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

Opgave bij Marjan Vrielink, tel. 06-28199327, bloemschikken@hengelogroei.nl 

 

Woensdag 12 juni 2019 avondexcursie in de Dinkeltuin 

In de voortuin met een mooie Magnolia tripetala, ziet men aan de naambordjes al dat 

hier echte verzamelaars wonen. Zowel in de voortuin als in de achter- en zijtuin treft 

men een grote variatie aan planten  aan. In de zomer vooral veel  hemerocallissen , 

rozen,  hydrangea’s en clematissen. Vooral in de maanden mei en juni zijn deze 

borders zeer de moeite van het bekijken waard. 

In 1978 is het huis gebouwd. Het perceel omvat al met al zo’n 1400 m².  

Zo’n 40 jaar lang is Cor bezig met de tuin. Vooral met het kweken en vermeerderen 

van Helleborussen. Sinds 2006 zijn we sneeuwklokjes aan het verzamelen zo vertelt 

Cor. We hebben daarvan nu meer dan 150 verschillende soorten en variëteiten.  

Voor uitgebreide info zie onze website. 

Aanmelding vooraf via het Aanmeldingsformulier op de website of anders bellen met 

Ieteke Bloem, tel. 074-2429244.  

We worden om 19.00u. verwacht. Vervoer is op eigen gelegenheid, of meerijden na 

onderling overleg. Betaling entree vooraf per bank NL72INGB0008071549 of op de 

avond met gepast geld. 

Locatie: De Gervelink 30, 7591 DT Denekamp 

Entree: € 3,50 p.p. 
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Zaterdag 15 en zondag 16 juni: “Open Tuinen Weekend” 
Dit jaar is er één tuin alleen op zaterdag en één tuin alleen op zondag open. 

De overige tuinen zijn beide dagen open. Dit jaar doen 4 nieuwe tuinen mee. 

U vindt alleen hiervan een uitgebreidere omschrijving. 

 
Tuin alleen open op zaterdag 15 juni 2019: 
Meiershof,     Oude Benteloseweg 35,       7491 EW Delden
  
Overzicht open tuinen zaterdag 15 juni én zondag 16 juni 2019 
’t Plantzoentje,  Broekhuisweg 4,  7665 TW Albergen  
Familie Sander,  Oude Postweg 17,  7495 SB Ambt Delden  
Beckelo Beckumerstraat 460 7548 PV Boekelo  
Reigerspark,  Reigershof 26,  7622 BT Borne  
Smits, Erve Stroomboer 25 7623 JC  Borne  
Bloemenvereniging Floralia,  Twickelerblokweg 8,  7621 BK Borne  
Bijentuin, Albertsweg (zie info en bordjes)           Haaksbergen  
Trees en Gerie Oude Tanke,  Violier 34,  7483 BA Haaksbergen   
Yvonne en Herman Scharenberg, Sonderenstraat 44,  7481 HC Haaksbergen  
Baltink-Erve de Dennenboom Niekerkeweg  7481 TZ Haaksbergen  
Gezinus Meiringh,  Oude Hengelose Esweg 4, 7556 BW Hengelo  
Hylke Rook Amaliastraat 22 7555 TN  Hengelo  
Ter Heide Horstweg 32 7555 VT  Hengelo  
Markslag Vöckersweg 27 7554 RK  Hengelo  
Kloostergaarde Hertmerweg 49, 7625 RH  Zenderen 
 
Tuin alleen open op zondag 16 juni 2019 
Weusthagtuin,            Landmansweg 37,       7556 LV  Hengelo 
 
Beckelo, Lambertus Hoogeveen en Elly Roelvink 
Beckumerstraat 460, 7548 PV Boekelo 
In 2012 zijn we hier komen wonen met een tuin van ong. 2400 m2.  Na eerst het 
huis opknappen zijn we het jaar erop begonnen aan de tuin. Het weitje waar nu 
de grassentuin is stond vol met brandnetels. Na zoeken op internet besloten we 
er een siergrassentuin van te maken. Paden uitgezet en leem gestort. Bij bezoek 
aan Lianne Pot een hele partij siergrassen gekocht. De jaren daarna steeds 
verder opgebouwd. Een moestuin aangelegd. We spuiten niet met gif.  
De tuin bestond hoofdzakelijk uit laurierstruiken, elk jaar rooien we er weer wat 
om een stuk border aan te leggen. 
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De voortuin is in de kleur rood-wit. Achtertuin hebben we overwegend geel-
blauw. Er is nog een border in blauw-wit. En een border overwegend wit. 
Najaar 2018 hebben we een rode border aangelegd. Ja we zijn echt van de 
KLEUR in de tuin. We proberen ook veel planten en struiken voor vlinders en 
bijen aan te planten.  
Ook zaai ik heel veel eenjarigen, liefst bijzondere 
planten. In het voorjaar hebben we het meeste 
werk, alle siergrassen moeten gesnoeid worden, 
plantjes zaaien en verspenen. Het verdere jaar is 
kwestie van toppen, onkruid wieden en de rest in 
toom houden......en 'slakken plukken' s‘avonds 
met het donker worden :-) 
In 2018 hebben we voor het eerst onze tuin open gesteld met de open 
tuindagen. We vonden dit erg gezellig en in 2019  doen we weer mee met een 
aantal dagen: OTW van 15 en 16 juni, 7 Juli, 4 Augustus en 8 September. 
 
Leen Smits en Janny Huiskes – Erve Stroomboer 
Erve Stroomboer 25, 7623JC Borne 
Tel.: 06-20739206; e-mail: jannyhuiskes@hotmail.com 
Het perceel van 1200 m2 aan de rand van de bebouwde kom heeft een formele 
voortuin die wordt gedomineerd door twee liriodendrons. De beplanting 

rondom de taxushaag en beukenblokken is deels 
diagonaal gespiegeld met vaste planten in 
pasteltinten. Een hostalaantje vormt de 
verbinding naar de achtertuin met ronde vormen 
en een lange zichtlijn, overgaand in het 
omringende landschap. In 2011 troffen we hier 
een tuin met metershoge klimop en brandnetels, 
meidoorns, vlier, eiken en elzen. Op een enkeling 
na hebben we ze verwijderd. De borders zijn 
opnieuw, op kleur, aangeplant met een grote 
verscheidenheid aan vaste planten met de 
bedoeling dat er jaarrond iets in bloei staat. Voor 
structuur zorgen de bijzondere bomen: 
varenbeuk, katsoera, parrotia, zuileik en 

doodsbeenderenboom. Ook is er een nieuwe witte border aangelegd. Als laatste 
wacht de vijver nog op een betere inrichting. De tuin is op afspraak ook op 
andere tijden te bezichtigen.  
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Lida Markslag en Jan Wilmink 
Vöckersweg 27, 7554 RK Hengelo (Oele) 
Tel.: 06-23372380; e-mail: lidamarkslag@hotmail.com 
De tuin, ± 900 m² groot, is ontworpen in 1995 en veranderd in een landelijke tuin 
met een Engels tintje.  De ronde borders 
bestaan veelal uit vaste planten, heesters en 
bomen. 
Overal zijn verschillende zitjes gecreëerd om 
zodoende vanuit vele kanten te kunnen 
genieten van de tuin. 
Ook is er nog een kleine bostuin langs de 
Oelerbeek. Voor inspiratie bezoeken we zelf 
graag verschillende tuinen en kwekers. 
 
Kloostergaarde, sortimentstuin en arboretum 
Hertmerweg 49, 7625 RH Zenderen 

De Kloostergaarde hoorde 
vroeger bij het 
Karmelietenklooster. Deze tuin 
was toen het voetbalveld. Toen 
het klooster sloot werd het de 
tuinbouwschool, later het AOC. 
Die maakten er een tuin van voor 
de leerlingen om soorten te leren 

kennen, vandaar “sortimentstuin”. En ze moesten er het vak leren. Na het 
vertrek van het AOC is het beheer van de tuin op verschillende wijzen ingevuld 
maar zakte de kwaliteit toch weg. Nu proberen we als stichting de tuin weer bij 
te houden en stap-voor-stap op te knappen. De tuin bestaat uit een vaste 
planten border, thematuinen, een arboretum en een rots- en groente tuin met 
wilde groei. 
Route beschrijving: 
Vanuit Borne rijdt u naar Zenderen over de N743 ; bij het begin van Zenderen bij de rotonde 
rechtsaf. Dit is de Hertmeweg. Na ca.  600 m. staat het theehuis De Karmeliet. Het theehuis 
staat in onze tuin. 

 
Naast de tuinen die dit jaar meedoen zijn er op zaterdag 15 juni ook 7 
“Eigenzinnige tuinen” open. Zij hebben ons verzocht hier enige bekendheid aan 
te geven. Zo zullen zij bekendheid geven aan ons OTW.  
Een positieve ontwikkeling na jaren van animositeit! Helaas is er geen 
beschrijving van deze tuinen in ons bezit. 
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De eigenzinnige tuinen die op zaterdag 15 juni van 10.00u.-17.00u. open zijn: 
Het Roer Om- Harry Nauta Belgradostraat 49              Hengelo                 
José Ronhaar                   Pruisischeveldweg 114          Hengelo 
Ans Nijhof                     Drieneresweg 130               Hengelo 
Irma en Herman Olthof         Deurningerstraat 222           Hengelo 
Ria en Nelson Spruit          Drienerparkweg 3               Hengelo 
Arno Evertzen                  Krabbenbosweg 295              Hengelo 
 

Donderdag 19 september: Lezing “De tuinen van Mien Ruys” 

De Tuinen Mien Ruys zijn ontstaan in 1924 door de creativiteit en het enthousiasme 

van één vrouw. 

Tuinarchitect Mien Ruys heeft 70 jaar haar ideeën over beplanting en tuinarchitectuur 

gebruikt om fascinerende tuinen te maken. 

Wie was Mien Ruys en welke ontwikkelingen heeft zij in die 70 jaar meegemaakt. 

Haar erfenis is indrukwekkend en de Stichting Mien Ruys beheert deze erfenis 

zorgvuldig. 

Tijdens deze lezing wordt u meegenomen door de Tuinen Mien Ruys en hoort u over 

de markante persoonlijkheid van Mien Ruys en haar visie op tuinarchitectuur  over al 

haar ontwerpen in de Tuinen Mien Ruys . 

U zult merken dat de Tuinen Mien Ruys die meer dan 90 jaar bestaan, nog steeds 

springlevend zijn en zich blijven ontwikkelen. 

De lezing wordt verzorgd door Monique Bruins Slot, coördinator in de Tuinen Mien 

Ruys. Al vanuit haar jeugd bekend met de Tuinen en nu sinds enkele jaren werkzaam 

op deze bijzondere plek. 

Samen met een team van betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers zorgen 

we dat de Tuinen zeer de moeite waard zijn om te bezoeken maar zorgen we ook 

voor het instant houden van dit groene monument. 

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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Bestuur van de afdeling 

Voorzitter Vacature  Het e-mailadres voorzitter@hengelogroei.nl is nog wel actief 

Secretaris  Marjolein Rietman, 06-13646499 secretaris@hengelogroei.nl 

Penningmeester 

 

Martha Brinkers   penningmeester@hengelogroei.nl 

Banknr. afdeling: IBAN: NL72INGB0008071549 

Ledenadministra-

teur / In- en externe  

communicatie 

Frans Besselink, 074 2422607, 

 ledenadministrateur@hengelogroei.nl 

Bloemschik 

coördinator / OTW 

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) 

Vacature Voor functie-info zie website: homepage / Bestuur 

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

 


