KERSTWENS
Beste leden, adverteerders en andere lezers,
zo tegen het einde van het jaar wordt vaak teruggekeken
op het voorbije jaar, meestal met een lach maar voor
sommigen misschien wel met een traan. In de huiselijke
sfeer kan dat ziekte of misschien wel overlijden van een
dierbare zijn. Daarmee willen we u uiteraard heel veel
sterkte wensen, vooral in deze feestmaand december. Maar
met een lach en een traan gaat ook voor ons al tuinliefhebbers op in onze tuinen, op de terrassen en balkons: Bloeiden
de éénjarigen in de bloembakken ook zo prachtig deze
zomer en nog zo lekker lang door in de herfst? Of waren
de hortensia’s bij u ook minder vanwege de nachtvorst in
het voorjaar? Of viel de moestuinoogst toch wat tegen
vanwege het weer? Of had u dit jaar wel erg veel last van
slakken op de hosta’s? Laat u echter daardoor niet ontmoedigen, maar probeer positief te blijven. Elk jaar is weer
anders, een tuinseizoen is gelukkig nooit elk jaar hetzelfde.
Wij als bestuur vinden het fijn dat u onze activiteiten weer
weet te waarderen en hopen dan ook dat u daar erg van
hebt genoten en misschien nog wel wat van hebt opgestoken? Ondanks dat ons ledenaantal ook afgelopen jaar weer
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is teruggelopen, was de deelname aan onze afdelingsactiviteiten goed te noemen. Ook in het komende jaar hopen
wij u als bestuur weer een boeiend en ”groen” programma
te kunnen aanbieden, met voor elk wat wils waarbij de
gezelligheid en het samenzijn hoog in het vaandel staat.
Raadpleeg voor de juiste data de agenda achter in dit blad.
Nadere gegevens over de activiteiten kunt u telkens lezen
in de uitgave van dit activiteitenblad en het laatste nieuws
staat altijd op de website: www.oldenzaal.groei.nl en ook
Twitter: @OldenzaalGroei en op Facebook: Groei & Bloei
Oldenzaal
Voor nu willen wij u en de uwen alvast een gelukkig, gezellig en ”groen” Kerstfeest, een feestelijke jaarwisseling en
een zeer voorspoedig 2018 toewensen met hopelijk weer
een zonnig, bloeirijk en vruchtbaar Groei & Bloei-jaar in het
verschiet.
Wij zien u dan ook graag terug bij een volgende Groei &
Bloei- activiteit. Graag tot dan!
Namens het voltallige bestuur,
van Groei & Bloei afdeling Oldenzaal en omstreken.
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Welkom in de mooiste tuin…
Herinnering aan de zomer… Onze kleinkinderen zijn op bezoek.
Fijn bij opa en oma in de tuin spelen. Ze maken zandgebak,
bloemensoep en grasthee. Bloemblaadjes en grassprietjes worden geprakt en vermengd met modderig speelzand gepresenteerd als ware het culinaire hoogstandjes. En wij spelen het spel
uiteraard mee, want opa’s en oma’s behoren dit lekker te vinden.
Terugkijkend naar mijn eigen jeugdbelevenissen in de tuin van
mijn opa en oma, herinner ik me, nog heel helder, de moestuin,
met rode bietjes, de raapstelen, de overdaad aan slaboontjes en
de rupsen op de kool. De randen ingezaaid met (zelf geoogst
zaad) van bruinoranje afrikaantjes en feloranje goudsbloemen.
Ook de plukbedden met asters, zinnia’s, duizendschonen en de
dahlia’s, met aan de randen, door het gaas rankend, de roodoranje Oost Indische kers zie ik zo weer voor me.
En dan de geuren: van afrikaantjes, goudsbloemen en lathyrus,
en die van de gevangen rupsen… De tuin was voor mij als kind
een waar paradijsje. Ik vraag me af hoe onze kleinkinderen nu
onze tuin beleven. Het antwoord las ik ongevraagd op het
schoolbord onder onze overkapping. “Welkom in de mooiste tuin
in je leven” had onze kleindochter er met een krijtje op geschreven.
Hopelijk laten ook zij later hun kleinkinderen opgroeien in een
Groei &Bloei-oase en geven zij op deze wijze het groene stokje
ook weer door aan nieuwe generaties die na hen gaan komen.
Voor Groei&Bloei zit het tuinjaar er weer op, we kunnen misschien
op de valreep nog even genieten van wat herfstkleuren, wat uitgebloeide grassen, van de hulstbessen en van de bloeiende
skimmia. Fijn dat we samen met u tijdens onze seizoensactiviteiten konden genieten van de kleurrijke bloemen- en plantenwereld
van Groei&Bloei.
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Wij wensen u namens ons bestuur fijne feestdagen.
Uw voorzitter.
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Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 6 maart 2018
om 19.30 uur in De Abdij, Zuidwal 82, te Oldenzaal
AGENDA
1.

Opening (door de voorzitter)

2.

Ingekomen stukken

3.

Notulen jaarvergadering 2017 (liggen ter inzage op tafel)

4.

Jaarverslag 2017 (door de coördinator activiteiten)

5.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (door de penningmeester)

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

7.

Website en Social Media ( door de webmaster)

8.

Rooster van aftreden, herkiesbaar/ niet herkiesbaar (door de secretaris)

9.

Wat er verder ter tafel komt: toelichting op jaarprogramma 2018

10.

Rondvraag

11.

Sluiting om 20.15 uur

Aansluitend om 20.30 uur neemt de heer Jan van der Geest uit Enschede ons een kleine twee uur
mee op pad door het Stroomgebied van de Dinkel. In deze prachtige film wordt alles wat groeit &
bloeit langs de 92 km lange meanderende rivier de Dinkel in beeld gebracht. We beginnen bij de
bron van de Dinkel bij Holtwick (Duitsland) en vervolgen het stroompje verder via o.a. Gronau
(D), Losser en Denekamp om bij Neuenhaus (D) te eindigen, waar de rivier uitmondt in de Vecht.
Ook zien we cultuur en historie in de verschillende dorpen en steden langs de oostgrens van
Twente. Laat deze kans niet voorbij gaan en geniet met ons mee.
Koffie/thee met iets lekkers en enkele consumpties met hapjes
krijgt u aangeboden van het bestuur. Wij rekenen op uw komst, graag tot dan!
Namens het bestuur van uw Groei & Bloei afdeling Oldenzaal en omstreken.
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EINDAVONDEN KEURINGEN

TUINFOTO WEDSTRIJD

Prijsuitreikingen Balkonbakken en voortuinen 2017

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, en
dus heeft u ook als Groei & Bloei-lid bijna altijd het fototoestel bij de hand. Maar ook met een normale camera maakt
u de mooiste tuinfoto’s. Ongetwijfeld maakt u wel eens een
foto van die mooie bloeiende roos of van die kleurrijke
plantenborder in uw eigen tuin. Of van de kat of hond die
op het terras naast de éénjarigen ligt te zonnen. Of van de
cactus die na jaren eindelijk weer eens bloeit. Of van de
prachtige herfstkleuren van de esdoorns. Maar ook foto’s
van tuin-bezoeken of van tuin-parken op een zonnige zomerdag kunnen we goed gebruiken. Of van onze eigen
uitstapjes en excursies met Groei & Bloei. Deel die mooie
foto met onze Groei & Bloei-leden en doe ook eens mee
met de fotowedstrijd. In deze wintermaanden hebt u mooi
de tijd om eens even door uw fotobestand te scrollen en
een mooi kiekje uit te zoeken.

De jaarlijkse prijsuitreikingsavond voor Oldenzalers met
groene vingers vond op 7 november jl. plaats, in de Abdij,
het ontmoetingscentrum voor huurders van WBO. Hier
werden de prijswinnaars bekendgemaakt van de van de
mooiste balkonbakken van de WBO- flats. Daarnaast
werden er op deze avond door Groei en Bloei avond ook
prijzen uitgedeeld voor de mooiste voortuinen in het centrum van Oldenzaal. Naast de uitgenodigde prijswinnaars
kwamen er ook veel gasten mee. Met een kleine zestig
belangstellenden was het deze avond gezellig druk in het
ontmoetingscentrum.
Nadat de avond (de 25-ste jaargang!) werd geopend door
de voorzitter van G&B, gaf de heer van der Geize, van
huurdersvereniging Blij-Wonen, tekst en uitleg over het
belang van deze vereniging voor WBO-huurders. Hij onderstreepte daarbij tevens het belang van groene en bloemrijke gevels.
Veel prijswinnaars!
Groei&Bloei-coördinatoren Frank Bökkerink en Ineke Velthuis-Broeders gaven tekst en uitleg over hoe de jurering,
door de G&B keurmeesters, tot stand was gekomen. Voor
de balkonbakken waren er maar liefst 27 prijswinnaars
uitgenodigd en ieder ontving u van de coördinatoren de
felicitaties en een leuke prijs: een plantenbon.
De mooiste prijswinnende balkonbakken en voortuinen
werden daarna in een PowerPointpresentatie vertoond.
Naast de bloemrijke plaatjes met zomerbloeiers, werden er
ook veel tips gegeven over allerhande beschikbare soorten
en maten bloembakken. Ook kreeg men tips over het attractief maken van balkonbakken en potten buiten het zomerseizoen om. Daarbij werden er veel voorjaarsbloeiers,
bollen, knollen, en winterbloeiers, grassen en vaste planten
getoond. De avond werd afgesloten met een verloting
waarbij veel gasten leuke prijsjes hebben gewonnen.

We roepen u dan ook op om dat soort leuke kiekjes in te
zenden naar onze website. Daar willen we ze gaan plaatsen
en ook in ons afdelingsblad. Het bestuur zal zich erover
beraden en in het voorjaar van 2018 bekend maken welke
foto’s het mooist zijn en een prijs winnen. Onder de 10
mooiste inzendingen verloten we dan een plantenbon ter
waarde van € 25,-

Inzenden kan tot 15 januari 2018. U kunt 2 foto’s per adres
inzenden!
De foto kunt u mailen naar: info@oldenzaal.groei.nl

25 jaar tuinen-en balkonbakkenkeuring door G&B!
Ter gelegenheid van deze jubileum-editie gingen alle
gasten na afloop ook nog eens met een mooie bloeiende
cyclaam van Groei& Bloei naar huis. Al met al was het een
zeer gezellige avond.
Hieronder volgen de prijswinnaars van de voortuinen:
Voortuinen tot 75 m2 :
1e prijs: Fam. Luttikhuis, Anton Geesinkstraat 9
2e prijs: Fam. Hesselink, Dr. Kuyperstraat 8
3e prijs: Fam. Groener, Leliestraat 8
Voortuinen groter dan 75 m2
1e prijs: De heer Steggink, Rossummerstraat 35
2e prijs: Fam. Ter Laak, Rossummerstraat 17
3e prijs: Fam. Onclin, Bentinckstraat 101
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INE'S TUIN
Ons jongste project...
Ik weet niet hoe het kan, maar dit tuinjaar is omgevlogen
terwijl we zelfs niet echt op vakantie zijn geweest. Sinds
Ruut gebruik maakt van zijn welverdiende pensioen, genieten we daar ook samen van. We hebben besloten dat ik
minder ga werken en dus kan ik meer tijd besteden aan
mijn grootste hobby, de tuin en alles wat daar mee samen
hangt. Dit voorjaar hebben we wel een tuinreis van een
week gemaakt naar de Toscane en daarna zijn we zijn nog
een lang weekend naar Engeland geweest om inspiratie op
te doen en dat heeft duidelijk gewerkt. Behalve de Chelsea
Flower Show hebben we dit voorjaar ook nog een aantal
tuinen, waaronder Wisley Gardens bezocht, de belangrijkste en in mijn ogen ook mooiste tuin van de RHS.
Wij zijn verrukt van de rotstuin daar met de bijbehorende
kassen en natuurlijk gingen onze handen weer jeuken.
Eerst een heleboel praten en denken en toen wisten we het
zeker: een deel van onze voortuin was hard aan verbetering
toe. Over het materiaal voor dit nieuwe project hoefden we
niet lang na te denken, dat werd weer zandsteen, dat
hebben we al vaker gebruikt in de tuin en er moet wel een
bepaalde eenheid zijn. Alle verharding in onze tuin bestaat
uit zandsteen of oude klinkers. Maar dit keer zou de opbouw
toch heel anders worden, geen gewoon rotsgedeelte van
gestapelde stenen. We hadden zelf nog een paar troggen
in de tuin die we konden gebruiken en Ruut werd het eens
met een handelaar in gebruikte materialen over de aankoop
van nog een aantal troggen. Deze keer hebben we het
plaatsen ook heel zorgvuldig aangepakt, we hebben de
troggen die we wilden kopen eerst ter plekke opgemeten
en deze heeft Ruut daarna op schaal nagemaakt als houten
blokken. Omdat de plek waar alles moest komen een rare
punt was, zijn we aan het schuiven geweest met deze
blokjes tot we er tevreden over waren. Toen heeft Ruut alles
op een plaat gelijmd en met deze maquette als voorbeeld
kon het werk beginnen. Ik heb alle planten die er stonden
uitgestoken en in potten gezet, ook de bollen die ik kon
vinden heb ik uitgegraven. Daarna hebben we de grond
vlak gemaakt en kon het zware werk beginnen.
Man en zoon zijn een hele zaterdag in de weer geweest om
de troggen zo goed mogelijk op hun plaats te krijgen. Twee
keer rijden met een zware aanhanger, daarna thuis met een
heftruck alles weer afladen, daarna met een steekwagen
de tuin in. Een paar grote stenen langs het pad naar de
voordeur moesten eerst nog tijdelijk verwijderd worden om
ruimte te maken. Ik mocht meekijken om te zien of alles
goed ging en of het er uit kwam te zien zoals we gedacht
hadden. Daarna was Ruut nog een hele dag bezig om de
troggen allemaal zo goed mogelijk waterpas te zetten. Maar
toen was al goed te zien dat het erg mooi zou worden.
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Wegens tijdgebrek moesten we ons oorspronkelijke plan
om een weekendje Brugge te combineren met het bezoek
aan een grote rotsplantenkwekerij in België laten varen. We
besloten in één dag heen en weer te rijden omdat we bang
waren dat het anders te laat in het seizoen zou worden
voordat we konden planten. Dus op een van de laatste
mooie, hete dagen van augustus zaten we uren in de auto
om de gewenste rotsplanten en boompjes te gaan kopen.
Toen we de kwekerij opreden was onze eerste reactie:
hebben we daar de hele reis voor gemaakt? Het zag er
allemaal erg verwaarloosd uit. Maar de eerste indruk was
niet juist, het bleek dat ze midden in een bouwproject zaten
en de kwekerij was zoals we hoopten, heel veel keus en
gezonde planten. Daarna moest er thuis nog een hele
middag gepuzzeld, gekeken en geplant worden. Deze keer
hadden we onze aankoop niet voorbereid en alles maar op
goed geluk uitgezocht. Het enige waar ik echt op gelet heb
is dat het langzame groeiers zijn, geen woekeraars of
planten die toch harder groeien dan de bedoeling is.
Daarna heb ik nog een wat geschikte bolletjes gekocht om
er tussen te planten voor wat extra bloei in het voorjaar en
ons project is helemaal klaar.
Ik vind het resultaat erg geslaagd en ben er trots op dat ons
dit gelukt is, onze voortuin ziet er een stuk beter uit en ik ga
er van uit dat dit nieuwe deel ook gemakkelijker te onderhouden is.
Ine

AGENDA 2018
Febr/Mrt/Apr/Mei
Maart 6
Mei 2
Mei 1 - 15
Mei 26 en 27
Mei 30
Juni 10 t/m 17
Juni 23 en 24
Juni 26 t/m juli 1
Juli 1 - 15
Juli 14

Bloemschikcursussen voorjaar:
op de woensdagavonden o.l.v.
Marijke Stroot
Algemene Leden Vergadering:
met spreker J. van der Geest:
Het stroomgebied v. d. Dinkel
Lentewandeling met natuurgids:
over natuurterrein van
voormalig Vliegveld Twente
1ste tuinenkeuring
Oost Nederland
Kampioenschap Bloemschikken
Avondbezoek:
privétuin in Heek (D)
Nationale Tuinweek
Open Tuinen Weekend
Groei & Bloei Oldenzaal e.o.
6-daagse tuinenreis Loire en
Bourgonje in Frankrijk
2de tuinenkeuring
1ste balkonbakkenkeuring
Dagexcursie:
naar privétuinen in Drenthe

Augustus 23

Avondbezoek:
privétuin

September 2

Leden- en Verwendag

September 1-15

3de tuinenkeuring
2de balkonbakkenkeuring
Dagexcursie:
het thema is siergrassen

September 16

Sept/ okt/ nov/ dec Bloemschikcursussen najaar:
op de woensdagavonden o.l.v.
Marijke Stroot
Oktober 3
Herfstwandeling met gids
November 6
Eindavond Keuringen:
Prijsuitreikingen mooiste tuinen
De Thij en mooiste
balkonbakken Blij Wonen

Ontmoetingscentrum
De Abdij
Zuidwal 82, Oldenzaal
Ontmoetingscentrum
De Abdij
Zuidwal 82, Oldenzaal
Verzamelplaats:
Kleinsman, restaurant
Weerseloseweg 356, Enschede
Wijk: De Thij
AOC Oost Twello
Meester Zwiersweg 4, Twello
Verzamel- en vertrekplaats:
Carpoolplaats t.o. Mac Donalds
in Oldenzaal
Thema: Moestuinieren
Met de fiets of auto langs
privétuinen
Met eigen auto
Wijk: De Thij
Balkons: van WBO Blij Wonen
Verzamelplaats:
Carpoolplaats t.o. Mac Donalds
Oldenzaal
Verzamel- en vertrekplaats:
Carpoolplaats t.o. Mac Donalds
Oldenzaal
Ontmoetingscentrum
De Abdij
Zuidwal 82, Oldenzaal
Wijk: De Thij
Balkons: van WBO Blij Wonen
Verzamel- en vertrekplaats:
Carpoolplaats t.o. Mac Donalds
Oldenzaal
Ontmoetingscentrum
De Abdij
Zuidwal 82, Oldenzaal
Nog nader te bepalen
Ontmoetingscentrum
De Abdij
Zuidwal 82, Oldenzaal

19.30 - 22.00 uur
19.30 - 22.30 uur
14.00 - 17.00 uur

18.30 - 22.00 uur
www.groei.nl
10.00 - 16.00 uur

08.30 - 18.30 uur
18.30 - 22.30 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
09.00 - 18.30 uur
19.30 - 22.00 uur
14.00 - 17.00 uur
19.30 - 22.00 uur
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: De Brei 11 7596 LW Rossum

Uw advertentie hier?
Contact:
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info@oldenzaal.groei.nl

