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Do. 17 januari “Hoe hard is winterhard” 
Terwijl het nog niet echt wintert kan het niettemin zinvol zijn te weten 
welke planten in uw tuin echt winterhard zijn. Wilt u daar meer over 
weten kom dan naar de lezing verzorgd door de hortulanus van de 
Botanische Tuinen in Utrecht, Gerard van Buiten. 

Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
 

Do.21 februari “Nieuwe eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten” 
Het gebruik en sortiment van deze planten is de laatste 20 jaar enorm 
toegenomen. In deze lezing verzorgd door Geert Bourgonje zullen 
verschillende aspecten zoals toepassingsmogelijkheden, sortiment, 
vermeerdering enz. naar voren komen en behandeld worden. 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
 

Do. 14 maart “Jaarvergadering met aansluitend lezing: “Lopen op hout” 
Het bestuur legt verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. 
Een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
Aansluitend rond 20.30u. een  lezing verzorgt door Frans Meek met als 
onderwerp “Lopen op hout”.  
Voor nadere info zie onze website. 

Tijd en locatie:  
19.30u.-22.00u. 
’t Hoogspel (achterzaal),  
Bornsestraat 1, Ambt Delden 

Za. 13 april “Voorjaarsruilbeurs” 
Ruilmogelijkheid om planten uit eigen tuin om te ruilen tegen planten uit 
andermans tuin inclusief de daarbij behorende toelichting. Een gezellig 
samenzijn onder het genot van een lekker bakje koffie. 
Voor nadere info zie onze website. 

Tijd en locatie: 
9.30u. inbrengen planten 
10.00u. begin beurs 
Kwekerij Fahner 
 

Do. 18 april “Levende bodem” 
Lezing verzorgt door Alexandra Tempelman. Tijdens deze lezing hoort u 
wat zich allemaal in uw tuinbodem afspeelt en welke aspecten daarin een 
rol spelen, zoals bodemeigenschappen, de biologische activiteit en de 
interactie tussen tuinplanten, de bodem en de kleine insecten, wormen 
en andere dieren en milieufactoren. Voor nadere info zie onze website. 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
Kosten: Leden gratis, niet-
leden € 3,- 

Wo. 15 mei “Busreis naar Gardenista”. 
Bezocht wordt het G&B-tuinevenement Gardenista dat rond kasteel 
Ophemert zal plaatsvinden. U kunt genieten van een keur aan 
standhouders, bloemsierkunst, showtuinen, enz. Opgave hiervoor via 
aanmeldingsformulier voor 15 april a.s. i.v.m. reservering bus. 
Voor nadere info zie onze website. 

Vertrek richting Ophemert 
rond: 8.00u. vanaf P-plaats 
hotel v.d.Valk, Bornsestraat 
400, Hengelo  
Kosten: Leden € 25,-, niet-leden 
€ 35,- 

Za. 18 mei “Groenmarkt: Van grijze naar groene tuin ” 
De Gemeente Hengelo is lid van Operatie Steenbreek. Om meer aandacht 
te krijgen voor de negatieve gevolgen op het klimaat door verstening van 
uw tuin is deze markt georganiseerd op initiatief van het Groene Tafel 
overleg. De aan dit overleg verbonden groene organisaties waaronder 
G&B, IVN, Gildebor, etc. geven info over het onttegelen van uw tuin. 
Tegen inlevering van een tegel krijgt u een plantje cadeau. 
Voor nadere info zie onze website 

Tijd en locatie: 
10.00u.-16.00u. 
P-plaats achter de Hema, 
Wetstraat Hengelo. 
Kosten: gratis 

Za.8 t/m zo.16 
juni 

“Nationale Tuinweek met als thema de levende tuin” 
Diverse G&B-afdelingen verzorgen in deze week leuke activiteiten. Dit 
jaar is het tevens een nauwe samenwerking met Operatie Steenbreek, de 
Vogelbescherming, IVN, KNNV en Entente Florale.  
Voor meer info zie landelijke website www.groei.nl/tuinweek 

Zie landelijke website Tuinweek 
2019 voor info over activiteiten 
van andere afdelingen. 

Wo. 12 juni “Avondbezoek aan De Dinkeltuin” 
Deze tuin is na aanmelding te bezoeken en bevat vele soorten 
hemerocallissen, rozen, hydrangea’s en clematissen. 
Voor nadere info en aanmelding zie onze website.  

Tijd en locatie: 19.00u.  
De Gervelink 30 
Denekamp 
Kosten: € 3,50 p.p. 
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Za.15 en  
zo.16 juni 

“Open tuinen weekend” 
Diverse tuineigenaren stellen hun tuin gratis open voor bezichtiging en 
geven info over tuinaanleg en planten.  
Voor nadere info zie onze website. 

Diverse tuinen in midden 
Twente zijn tussen 10.00u. en 
17.00u. te bezoeken. 

Za.31augustus 
en zo.1 
september 

“Tuinfair / kwekerijdagen” 
Ruim 20 standhouders bieden tuin gerelateerde producten aan. Tevens 
mogelijkheid tot bezoek kwekerij en aankoop planten. Parkeren en 
toegang is gratis. 
 Voor nadere info zie t.z.t. onze website. 

Tijd en locatie: 
10.00u-16.00u. 
Kwekerij Fahner 
Hengelosestraat 10, 
Deurningen 

september 
2019 t/m april 
2020 

“Bloemschikken” 
Cursus bloemschikken bestaande uit 8 cursusavonden. De cursus bestaat 
uit enkele parallelle cursussen die of in Borne (A.Nijland) of in Hengelo 
(Wijkcentrum H’Es) worden gegeven. Kosten € 184,- niet-leden, leden      
€ 158,-. Kosten incl. materialen en koffie of thee. Indien er nog 
plaatsingsmogelijkheden over zijn kan de cursus ook facultatief worden 
gevolgd.  
Voor nadere info en aanmelding zie onze website. 

Tijd en locatie: 
Borne of Hengelo afhankelijk 
van data cursusblok. 
Aanvang: ……. u. 
Voor meer info zie onze 
website. 

Do. 19 
september 

“Tuinen van Mien Ruys” 
Lezing verzorgt door M.Bruins Slot: 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 jaren bestaan, 
nog steeds springlevend zijn en zich blijven ontwikkelen. 
Voor nadere info zie onze website 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
Kosten: Leden gratis, niet-
leden € 3,- 

Za.12 oktober “Najaarsruilbeurs” 
Ruilmogelijkheid om planten uit eigen tuin om te ruilen tegen planten uit 
andermans tuin inclusief de daarbij behorende toelichting. Een gezellig 
samenzijn onder het genot van een lekker bakje koffie. 
Voor nadere info zie onze website. 

Tijd en locatie: 
9.30u. inbrengen planten 
10.00u. begin beurs 
Kwekerij Fahner 
Hengelosestraat 10, 
Deurningen 

Do. 17 
oktober 

Lezing: Langer bloei in de tuin 
Marcel Batist komt laten zien welke mogelijkheden er zijn om uw tuin in 
een kleurrijk naseizoen om te toveren. Hij laat hiervoor ons o.a. 
kennismaken met minder bekende planten. 
Voor nadere info. onze website 
 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
Kosten: Leden gratis, niet-
leden € 3,- 

Do. 21 
november 

Lezing:  
Lezing verzorgt door Modeste Herwig:  Graag laat ik u tijdens deze lezing 
fraaie voorbeelden zien van binnen- en buitenlandse tuinen waarin kleur 
een belangrijke rol speelt. Ik vertel u over de kleurentheorie voor tuiniers, 
harmonieuze en contrastrijke kleurencombinaties en ook bijzondere 
tuinplanten komen aan bod..” 
Voor nadere info zie onze website 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
Kosten: Leden gratis, niet-
leden € 3,- 

Di. 10 
december 

“Kerstdemonstratie” 
Demonstratie kerststukken maken door Hans Fokkink 
Voor nadere info zie t.z.t. onze website 

Tijd en locatie: 
20.00u.-22.00u. 
Wijkcentrum Hengelose Es 
Uitslagweg 47, Hengelo 
Kosten: Leden € 1,-, niet-leden 
€ 8,- 

 

Je bent van harte welkom bij al deze activiteiten. Als lid van Groei & Bloei kun je vaak gratis of tegen sterk 

gereduceerd tarief deelnemen. Soms is aanmelding vooraf noodzakelijk, dit wordt dan aangegeven.  

Op onze website www.hengelo.groei.nl is in de Agenda uitgebreide en meest recente info te vinden over al deze 

activiteiten en over onze afdeling Hengelo e.o.  

Ook kun je je via onze website / Diversen abonneren op onze gratis nieuwsbrief Flash Digitalis. Daarnaast zijn we ook 

te vinden op Facebook: groeibloeihengelo. 


