NIEUWSBRIEF
nummer 1 – januari 2017
Groei & Bloei afdeling Almelo en omstreken
de afdeling Almelo omvat het gebied van Wierden tot Vasse en van Vroomshoop tot Zenderen

VAN DE VOORZITTER
Hoe zou ik anders kunnen beginnen dan u, mede namens het bestuur,
EEN HEEL GOED 2017
met vele leuke en interessante groenactiviteiten te wensen!
Vorig jaar was een bijzonder jaar. We vierden ons 100-jarig jubileum. We kijken er met plezier op terug. Nu
is het jaar 2017 begonnen, we gaan weer over tot de orde van de dag en presenteren u een nieuw
jaarprogramma.
Wij, het bestuur en de leden van al onze commissies, hebben weer ons best gedaan een aantrekkelijk
programma te maken. U vindt het jaarprogramma in deze nieuwsbrief, maar u kunt het ook op onze
website vinden en daar kunt u ook het hele jaar door over alle activiteiten lezen.
Natuurlijk hopen we u weer te ontmoeten op onze informatieavonden en bij de activiteiten.
Informatieavond 25 januari
We beginnen met een informatieavond. Zoals u weet worden de informatieavonden altijd op de vierde
woensdagavond van de maanden januari, februari, maart, september, oktober en november gehouden in
De Schouw op het Kerkplein in Almelo.
In een tijd dat er nog niet zoveel te beleven valt in de tuin, is het erg leuk om toch even in zomerse sferen
te komen.
Alie Stoffers van ‘De Tuinerie’ uit Kolham in Groningen is onze eerste spreker. Zes jaar geleden was ze
ook te gast in Almelo en vertelde zij het verhaal van het ontstaan van ‘De Tuinerie’. Een bijzonder
inspirerende tuinvrouw met een heel eigen stijl. Deze keer neemt zij ons mee naar Engeland en laat ons

een aantal prachtige tuinen zien. We weten allemaal dat Engeland de bakermat is van tuinieren, zowel van
formele tuinen, maar ook van de huidige moderne tuinen. Ik ben benieuwd!
Aankondiging
Volgende maand, op woensdag 22 februari houden we onze Jaarvergadering. In de pauze is er een
fotoquiz, na de pauze een lezing van de enthousiaste vakman/kweker Geert Borgonje uit Raalte. Dit laatste
deel is ook toegankelijk voor niet-leden.
Begin februari ontvangt u alle gegevens in een nieuwsbrief gewijd aan de jaarvergadering. In het bestuur
gaat er nogal wat veranderen. Ondergetekende o.a. geeft de bestuurshamer na 11 jaar door. Dit is dus een
van mijn laatste voorzitterpraatjes. In de volgende nieuwsbrief hoort u alles over opvolging, wisseling en
vacatures.
Anne Nijs

INFORMATIEAVOND WOENSDAG 25 JANUARI
spreker:

Alie Stoffers, tuinontwerpster en eigenaar van De Tuinerie te Kolham (Groningen)

onderwerp: ‘Great British Gardens’
locatie:

De Schouw (0546 454207), Kerkplein 3, 7607 BT Almelo (parkeren op ’t Kolkje)

aanvang:

20.00 uur

toegang:

leden € 1,-, niet-leden € 3,-

Alie zelf heeft een romantisch tuin met een Engelse sfeer in het Groningse Kolham. In haar tuin van
1200m² zijn geweldige borders en een moestuin op kleur. Ze kweekt veel planten zelf. In haar moestuin
staan ook veel vaste planten in prachtige combinaties. Haar tuin is tweemaal tot mooiste tuin van
Groningen verkozen!
Ze geeft cursussen in het maken van een tuinontwerp, van borders op kleur, maar ook over mooi
moestuinieren. Ook kunt u bij haar kant en klare borderpakketten bestellen!
Ze heeft vele tuinreizen gemaakt in binnen- en buitenland. Deze avond neemt ze ons mee naar Engeland.
Haar kennende laat ze ons prachtige, bijzondere tuinen zien. En niet onbelangrijk, ze zal ook veel tuintips
geven en haar grote kennis met ons delen. Het is een zeer toegankelijke enthousiaste tuinvrouw die
aanstekelijk inspirerend haar verhaal vertelt.
Moet ik nog meer reclame maken?

JAARPROGRAMMA 2017 GROEI & BLOEI AFDELING ALMELO E.O.
JANUARI
woensdag 25 januari

FEBRUARI
woensdag 22 februari

MAART
zaterdag 11 maart
woensdag 22 maart

APRIL
zaterdag 8 april

Informatieavond: Alie Stoffers van De Tuinerie te Kolham,
‘Great British Gardens’

Jaarvergadering; na de pauze Geert Borgonje uit Raalte,
‘Tuinen en hun planten’

Voorjaarsexcursie naar De Dinkeltuin in Denekamp
Informatieavond: Kweker Coen Jansen uit Dalfsen,
‘Bijzondere Planten’

zaterdag 22 april

Bloemschikken ‘Voorjaar’
o.l.v. Annelieke Huurneman en Henny van der Veen
Plantenruil bij Stadsboerderij Beeklust, Almelo

MEI
zondag 7 mei

Lentefair in het Beeklustpark

begin mei

Consumententoets: beoordelen nieuwe planten

JUNI
zaterdag 10 t/m zo.18 juni

Nationale Tuinweek Groei & Bloei

zaterdag 24 & zo.25 juni

Open Tuinen Weekend (geen landelijke datum)

JULI
zaterdag 1 juli

Dagexcursie: met de bus naar omgeving Nijmegen

SEPTEMBER
datum volgt

Avondexcursie

woensdag 27 september

OKTOBER
zaterdag 7 oktober
zaterdag 14 oktober
woensdag 25 oktober

NOVEMBER
woensdag 22 november

DECEMBER
zaterdag 9 december

Informatieavond: Pieter van Manen uit Ederveen,
‘Happy Bee Plant’

Bloemschikken ‘Kalebas’
o.l.v. Annelieke Huurneman en Henny van der Veen
Plantenruil bij Stadsboerderij Beeklust, Almelo
Informatieavond: Kwekerij Joosten uit Rutten, over
‘Hemerocallissen en Irissen’

Informatieavond: Ton Blokvoort uit Deventer, over
‘Tuinieren in De Uiterwaard’

Bloemschikken 'Kerst'
o.l.v. Annelieke Huurneman en Henny van der Veen

VOORJAARSEXCURSIE NAAR ‘DE DINKELTUIN’
datum:

zaterdag 11 maart

aanvang:

13.30 uur

locatie:

De Gervelink 30, 7591 DT Denekamp

vervoer:

op eigen gelegenheid of carpoolen (informatie volgt per flitsmail)

kosten:

leden € 2,50 / niet-leden € 4,00

Tuinbeschrijving door de eigenaren Cor en Maria van Bakel

GROEI EN BLOEI
Afdeling Almelo e.o.
www.almelo.groei.nl
info@almelo.groei.nl
bankrekening
NL71 RABO 0354 8190 54
t.n.v. KMTP

BESTUUR
Voorzitter
Anne Nijs
0546 824353

In 1978 is ons huis gebouwd. In het begin was de tuin, zoals toen de mode
was, voor het grootste gedeelte een heidetuin en gras. Al met al zo’n 1400 m².

anne@nijsonline.nl

Langzamerhand ging de heide er uit en zijn we begonnen met de grote opzet
van de tuin. Door schade en schande werden we steeds wijzer.

0546 571816

Zo’n 30 jaar lang is Cor bezig met het kweken en vermeerderen van
Helleborussen. Sinds 2006 zijn we sneeuwklokjes aan het verzamelen. We
hebben daarvan nu meer dan 130 variëteiten. Maar ook rozen, Hydrangea’s en
Hemerocallissen zijn belangrijk in de tuin.

Secretaris
Annelieke Huurneman
info@almelo.groei.nl
Penningmeester
Hanna Blom
0546 681516

hannablom@solcon.nl
Algemeen bestuurslid
Johan Meenhuis

In de voortuin, met een mooie Magnolia tripetala, ziet men al aan de
naambordjes dat hier echte verzamelaars wonen. Zowel in de voortuin als in de
zij- en achtertuin treft men een grote variatie aan sneeuwklokjes (meer dan 100
variëteiten) en helleborussen aan. In de achtertuin is de blikvanger een grote
Cercidiphyllum japonicum. In een kasje wordt het hele jaar door gekweekt.

0546 573546

Verder is er nog een schaduwgedeelte met bijzondere voorjaarsplanten en
Hydrangea’s. Opzij van het huis staan meer dan 100 soorten Helleborus. Voor
de liefhebber een absolute aanrader in het voorjaar. Voor meer informatie zie
ook www.dedinkeltuin.nl.

COMMISSIES
Activiteiten
Annelieke Huurneman
Annie Mulder
Elise Meijer
Gerda Ooms
Henny van der Veen
Willy Kosters

meenhuis15@hotmail.com
Marcel Mulder
marcelmulder@t-online.de
Laura Veenstra
0541 680710

lauraenandre@live.nl

Informatieavonden
Anne Nijs
Open Tuinen
Bini van der Meulen
Marcel Mulder
Jos Segers
Harriët Snippe
Laura Veenstra
Plantenruil
Annemarie van Hofwegen
Johan Meenhuis

Wij heten van harte welkom als nieuw lid van Groei & Bloei
afdeling Almelo en omstreken:

M. VAN LEEUWEN
H. LIMBEEK

WIERDEN
VROOMSHOOP

Graag tot ziens bij onze activiteiten!

LEDENADMINISTRATIE
Hanna Blom
info@almelo.groei.nl
WEBSITE & NIEUWBRIEF
Jeanet van Wezel
j.v.wezel@outlook.com
VRAAG EN AANBOD
vraagaanbod@outlook.com

