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't begunt weer
Het is alweer een tijd geleden, dat de geplande activiteiten van
Groei&Bloei door konden gaan. Maar liefst een half jaar hebben we
niets kunnen ondernemen.
 
Maar we zijn van plan om langzamerhand de activiteiten weer op te
starten. Uiteraard met inachtneming van de bij iedereen wel bekende
maatregelen in verband met corona.
 
De eerste activiteit die we gepland hebben is een excursie naar tuin “De
Zumpe”, een natuurreservaat in Doetinchem. Verdere informatie over
deze excursie vind u verderop in deze nieuwsbrief.
 
De volgende activiteit is ook in de buitenlucht. Een oude bekende na
melijk de plantenruilbeurs. Deze keer in Dinxperlo.
 
Vervolgens hebben we een lezing gepland op dinsdag 27 oktober. Deze
lezing is onder voorbehoud van de mogelijkheden in het Kulturhus te
Dinxperlo om dit coronaproof te kunnen doen.
 
Ook het bloemschikken gaat weer beginnen. Natuurlijk met inachtne
ming van de coronaregels, waardoor het alleen mogelijk is om deze
lessen in Aalten te houden.
 
Het bestuur

Middagexcursie
 
Op zaterdag 19 september gaan we 's middags op bezoek bij Ton en Agnes Peer van tuin "De Zumpe".
Aan de rand van Doetinchem ligt dit 2500 vierkante meter groene paradijs.
 
Ton Peer bekend als kweker / eigenaar van tuincentrum Peer in Dichteren heeft 5 jaar geleden het bedrijf
overgedragen en sindsdien heeft hij deze prachtige weelderige tuin gecreëerd.
De tuin staat vol prachtige bomen, struiken en vaste planten. Een groot assortiment met bloei in alle seizoe
nen.
 
Deze middag zijn we welkom om 14.00 uur en Ton zal ons dan iets vertellen over de tuin.
Daarna kan er vrij rondgelopen worden om de tuin te ontdekken. Bovendien word er koffie / thee en iets
lekkers aangeboden.
Het bezoek adres is: Rekhemseweg 24, 7004 GL Doetinchem.
 
Komt u 19 september de tuin bezoeken, dan graag even aanmelden bij Judith zodat gastvrouw Agnes re
kening kan houden met het zetten van het aantal kopjes koffie of thee en het lekkers.
Kosten bedragen € 3,00 per persoon.
 
Aanmelden kan tot 17 september bij: Judith.
Email: pr.gbaalten@gmail.com of telefoon: 06-23249223
 
Vervoer is op eigen gelegenheid. Het bezoek is op eigen risico en we geven elkaar de ruimte volgens de
maatregelen voor corona.
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Herfst met paddenstoelen.
Een lezing door Jos Ketelaar. 
 
Plaats:  Kulturhus te Dinxperlo
Datum: 27 oktober a.s. Aanvang: 19.30 uur.
Entree voor leden vrij. Niet-leden betalen € 3,00
 
De herfst is een periode waar in de natuur zich voorbereid op de komen
de winter. Tevens is het een jaargetijde die gekenmerkt wordt nevel en
mist. Dit is het ideale moment voor de paddenstoelen die massaal in het
bos in vele vormen en kleuren te voorschijn komen. Bomen en wilde
planten vormen zaden om het volgende jaar wederom te kunnen
bloeien.
 
Maar ook de edelherten bereiden zich voor op het komende voorjaar,
in het bos is het burlen dan ook te horen. De wilde zwijnen eten zich
helemaal vol om de komende winter te kunnen overleven en om vervol
gens in het voorjaar jonge biggen (frislingen) te werpen. Een groepen
wilde zwijnen wordt ook wel rotten genoemd. De mannetjes leven buiten
de paartijd doorgaans solitair en worden keiler genoemd.
 
Al deze typische herfst verschijnselen komen aan de orde. Wel zal de
hoofdmoot werden opgeëist door de paddenstoelen want dit is wel het
symbool van de herfst. Natuurlijk de bekende vliegenzwam maar ook
de minder bekende bekerzwam en aardster worden besproken. Aan de
hand van de vele paddenstoelen wordt er over het verborgen leven van
dit boeiend natuurverschijnsel verteld.

Bestuursleden gezocht.
 
Zoals u ongetwijfeld weet is Lies Kämink in maart 2019 afgetreden als voorzitter. Sinds die tijd zijn we verder
gegaan als voorzittersloos bestuur. Tot nu toe gaat dit allemaal goed maar we zouden toch weer graag een
voorzit(s)ter hebben om het bestuur te completeren.
 
Ondertussen is ook Hannie Rauwerdink tussentijds opgestapt als coördinator workshops & bloemschikken.
Gelukkig hebben we Gerda Drent bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen. Maar het volgende
probleem dient zich alweer aan. Onze secretaris Gerda van der Greft heeft aangegeven te stoppen als be
stuurslid tijdens de eerstkomende jaarvergadering. Deze zal – mits corona dit toelaat – gehouden worden in
maart 2021. Ook Judith Sluiter-Boomkamp zal dan stoppen als bestuurslid P.R. Dit betekent, dat het bestuur
dan gereduceerd wordt tot 3 personen. Een ongewilde en onwerkbare situatie.
 
Daarom de vraag: wie oh wie komt ons bestuur versterken? Er zullen in onze vereniging toch wel mensen zijn
die hun steentje willen bijdragen binnen het bestuur? Aanmelden kan bij één van de bestuursleden. Ook als
u informatie wilt over de openvallende plaatsen in het bestuur kunt u bij deze mensen terecht.
 
Het bestuur.
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NIEUW SEIZOEN BLOEMSCHIKCURSUSSEN.
In September starten de bloemschikcursussen weer. Vanwege het corona virus en de daarvoor geldende
regels worden de lessen dit seizoen alleen gegeven in Aalten bij de HOFNAR aan de Polstraat.
 
Jolien Ebbeskamp is helaas dit seizoen uitgeschakeld. Ze wordt vervangen door Petra te Ronde.
 
De lessen worden gegeven op dinsdag-en woensdagavond. Van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur.
Te beginnen op dinsdag 22 september.
Op de eerste avond wordt er geen koffie en/of thee geschonken. Dus zelf iets meebrengen om de dorst tijdens
deze avond te lessen. De toiletten zijn wel geopend en er zijn voldoende parkeerplaatsen.
 
Beginners, gevorderden en ver-gevorderden kunnen deelnemen aan de cursussen die bestaan uit zeven
lessen. Het cursusseizoen is van september t/m april. Tijdens de cursus worden er verschillende type schik
kingen gemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillende seizoenen, Kerst en Pasen. Tevens
wordt er aandacht besteed aan welke materialen uit de tuin gebruikt kunnen worden maar ook welke
bloemen geschikt zijn om te gebruiken in een bloemstuk. Ervaring is niet vereist, aan het eind van de avond
gaat iedereen met een mooi bloemstuk naar huis.
 
Deelnamekosten bedragen: € 65,00 voor leden van Groei & Bloei.
Niet-leden van Groei & Bloei betalen € 80,00.
 
Aanmelden kan via Email: coordinator.gbaalten@gmail.com. 
Let op! Er zijn reeds 20 aanmeldingen. Dus de kans bestaat, dat er geen plaats meer beschikbaar is op één
van de avonden.

ZNK Bloemschikken
Grote interesse voor deelname aan de drive-thru-wedstrijd op zondag 1 november.
De wedstrijd plaatsvindt in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik. Het voldoet
aan al onze wensen. Vanaf vele plaatsen in de regio's Zuid, Oost en West is Waspik al in een uur te bereiken.
Het centrum ligt dicht bij de snelweg en niet te vergeten, we krijgen alle medewerking van de locatie om er
een mooi evenement van te maken volgens de COVID-richtlijnen.

Zoals aangekondigd is het hoofdthema van de wedstrijd Halloween en voor de vier subthema's hebben wij
ons laten inspireren door de omgeving en de geschiedenis van Waspik. En ............
Jij mag kiezen!  Lees de beschrijvingen in het wedstrijdreglement. Zie bijlage.
Gezien het grote aantal geïnteresseerden gaan we de deelnemers verdelen in drie groepen met, om in de
Halloween sfeer te blijven, de namen: Pompoen, Spinnenweb en Vogelverschrikker. De indeling in deze
groepen vindt plaats op basis van jouw antwoorden op het inschrijfformulier. In elke groep zullen twee prijzen
worden uitgereikt, de eerste prijs en een Uitblinkers/Originaliteit prijs. Voor iedereen is er natuurlijk een certi
ficaat van deelname met daarop de beoordeling, tips en tops van de jury.

Het inschrijven voor de wedstrijd is begonnen en de eerste 40 aanmeldingen zijn zeker van deelname aan
de wedstrijd, de overige aanmeldingen komen op de reservelijst te staan. Hier een link: Inschrijfformulier
Drive-Thru-Bloemschikwedstrijd
Let op! Jouw aanmelding is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. Zodra wij het inschrijfformulier
hebben ontvangen, krijg je binnen 2 dagen een reactie met daarin de gegevens om de inschrijfkosten €7,50
over te maken. De inschrijving sluit op maandag 12 oktober.

Het verloop van de wedstrijd:
Per tijdslot worden er drie deelnemers ontvangen. Dit tijdslot duurt 40 minuten waarvan 5 minuten zijn voor
het opstellen van het werkstuk en 5 minuten voor het leegruimen van de presentatietafel. Elke deelnemer
krijgt een eigen presentatietafel die op minimaal 1,5 m afstand van de andere tafels staat. Je krijgt een kopje
koffie of thee met iets lekkers aangeboden en neemt vervolgens plaats naast je werkstuk. De jury komt langs
en heeft per deelnemer 10 minuten om interactief het werkstuk te beoordelen. Er worden twee jureer ruimten
ingericht waardoor we telkens in de gelegenheid zijn om de ruimten te ontsmetten.

Eventuele begeleiders kunnen in het foyer plaats kunnen nemen. Zij kunnen koffie en thee bestellen bij de
bar van het centrum.
Aangezien sommige mensen van ver komen, zijn we in gesprek met Den Bolder over het bieden van een
lunch. Tevens wordt er nagedacht over hoe deze dag tevens een inspiratiedag kunnen laten zijn voor de
thuisblijvers. Deze informatie volgt nog. 
Alle informatie over de Drive-thru-bloemschikwedstrijd staat op de website www.bloemschikken.groei.nl/zuid.
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Stem op ons in  

de Rabo App  

of op 

rabobank.nl/ 

clubsupport

de coöperatieve Rabobank

Goed voor jouw club & 
  geweldig voor de buurt

Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer een actie om de clubkas van verenigingen te vullen. Ook  wij als
Groei&Bloei afd. Aalten hebben hiervoor ingeschreven.
 
Maar let op! Onze Rabo rekening is overgeschreven van Rabobank Graafschap naar Rabobank Noord- en
Oost-Achterhoek. Dit betekent, dat alleen onze leden die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
hun stem kunnen uitbrengen. Ben je wel klant maar nog geen lid, dan kun je het lidmaatschap aanvragen
via www.rabobank.nl/leden.
 
De stemperiode van dit jaar is van 5 tot en met 25 oktober. Dus ben je lid van Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek vergeet dan niet te stemmen om daarmee de financiële positie van onze vereniging te versterken.

Open tuinen
Toen dit voorjaar in verband met corona alle verenigingsleven tot stilstand kwam, moesten wij als Groei&Bloei
ook alles afzeggen. Geen tuinreis, voorlopig geen lezingen meer, geen ruilbeurs enz. niks.
Om toch nog enige activiteit te ontplooien, hebben wij aan onze leden gevraagd of er interesse was om de
eigen tuin één of meerdere dagen open te stellen. Het resultaat was ca. 12 aanmeldingen. 

Wij hadden ons ook aangemeld en we deden mee op 25 en 26 juli jl. Het was voor ons de eerste keer dat
wij de tuin openstelden.
Sinds ik met pensioen ben - nu al weer 4 jaar - heb ik meer tijd om eens aandachtig door de tuin te lopen en
te kijken waar doet wat het goed, waar doet het iets minder goed. Wat staat er mooi te wezen en wat niet.
Waar kan ik iets verbeteren en waar kan ik het beter zo laten staan. Dit openstellen was dus een goede reden
om mee te doen en om eens te horen wat er verbeterd of veranderd zou kunnen worden. 

Helaas.... over verbeteringen of veranderingen heb ik weinig gehoord. 
Wel waren beide dagen erg gezellig en we kregen op deze dagen veel bezoek. Ook hebben we veel leuke
gesprekken gehad.
Misschien iets om vaker te doen? 

Willemien ter Haar
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Ons bestuur:
Voorzitter: Vacant,
Tel.: 
e-mail: voorzitter.gbaalten@gmail.com
Secretaris: Gerda van der Greft,
Tel.: 0315-653892
e-mail: secretaris.gbaalten@gmail.com
Penningmeester: Willemien ter Haar,
Tel.: 0543-474827,
e-mail: penningmeester.gbaalten@gmail.com
P.R. : Judith Sluiter-Boomkamp
Tel. : 06-23249223
e-mail: pr.gbaalten@gmail.com
Coördinator Workshops & Bloemschikken: Gerda Drent
Tel.: 06-11117551
e-mail: coordinator.gbaalten@gmail.com
Bestuurslid: Alfons Wagener
Tel.: 0543-474521
 
Ledenadministratie:
aanmelden: www.groei.nl
opzeggen: leden@groei.nl
 
Redactie Nieuwsblad:  Alfons Wagener                      
e-mail: ajth.wagener@kpnmail.nl
 

Jaarprogramma  2020  Groei & Bloei afd. Aalten
Onder voorbehoud van wijzigingen.
 
September:                           Middagexcursie.
 
September:                           Start Bloemschikseizoen.
 
Zaterdag 3 oktober:             09.00 tot 10.30 uur: Najaarsplantenruilbeurs.
                                               Bij Hovenier Van Langen te Dinxperlo.
 
Dinsdag 27 oktober:            Lezing door Jos Ketelaar in het Kulturhus te Dinxperlo.
                                                  Onderwerp: Paddestoelen.
 
Donderdag 26 november:   Lezing door Hengeveld in Partycentrum 't Noorden te Aalten.
                                                  Onderwerp: Het enten van bomen.
 
Woensdag 9 december:      Lezing door Ruud Knol in De Radstake te Varsseveld.
                                                  Onderwerp: Stinzenplanten.

Plantenruilbeurs.
 
Zaterdag 3 oktober houden we
weer onze traditionele ruilbeurs.
Hebt u teveel plantjes, neem ze
mee. U doet er een ander een
plezier mee.
 
Ook gedeelde vaste planten of
planten die u kwijt wilt uit uw tuin
zijn van harte welkom , er zijn altijd
wel liefhebbers voor. En verder na
tuurlijk zaad en stekjes van
kamerplanten…………
 
De ruilbeurs vindt deze keer plaats 
bij Hoveniersbedrijf van Langen 
in Dinxperlo aan het Demkespad
3.
 
We willen u wel vragen de overge
bleven planten, dozen etc. weer
mee te nemen mee naar huis.
Groei en Bloei zorgt voor de koffie
en vraagt er een vrije gift voor.
 
De ruilbeurs duurt van 09.00 tot
10.30 uur.

ZNK Bloemschikken
Het wedstrijdreglement van het ZNK Bloemschikken is verkrijgbaar bij onze bestuursleden.

Indien onbestelbaar retour: Judith Boomkamp, Oldenhofsdijk 3, 7095 AP De Heurne

www.editoo.nl


