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‘Het gaat goed met mijn balkontuintje …
de tuinbonen zijn al 

op de vijfde verdieping’
 (Loesje)

datum activiteit blz

februari Bloemschikken jeugd 29
februari Bloemschikken volwassenen 30 
10 februari Eric Meijer: 1+1=3
 Wat maakt dat een plantcombinatie werkt? 12 
3 maart alv, aansluitend lezing 8
3 maart Gerrie Veenstra: Bijzondere vaste planten 9
9 april Marieke Nolsen: Onze bloementuin op het 
 Landgoed 14
4 april Paasworkshop 32
18 april Voorjaarsruilbeurs bij Scharenberg 42
23 april 1-daagse busreis ‘Oostelijke Bloembollenroute’  20
2-3 mei Lenteweekend 46
12 mei NK Gardenista arrangementen inleveren 34
13-17 mei Gardenista 34
12-15 juni 4-daagse Vlaanderen (België)   22
20-21 juni Opentuinen weekend 38
7 augustus Middag Twentse tuinen Wierden & Vriezenveen 24
september Bloemschikken jeugd 29
september Bloemschikken volwassenen 30
3 september Haaksbergen: tuinen Ten Hag en Scharenberg 26
3 oktober O-Ned Kampioenschap Bloemschikken 35
6 oktober Martje van den Bosch: 
 Mooie borders, prachtige combinaties 16
15 oktober Tuinkeuring Ruurlo 44
17 oktober Najaarsruilbeurs bij Heutinck 43
20 oktober Tuinkeuring Borculo 45
21 november Slachtvisite Noordijk 36
26 november Kerstshow 37
29 november Mooie spullen beurs 50
19 december Kerstworkshop 33
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Van de voorzitter

Na twaalf jaar als voorzitter en secretaris legden Jan en Terry 
Schravesande vorig jaar hun functies neer. Jan heeft veel tijd gesto-
ken in het mede op poten zetten van Gardenista, waarvan we vorig 
voorjaar de eerste en geslaagde editie hebben gezien. 

We danken Jan en Terry voor hun langdurige en enthousiaste 
inzet voor onze club. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
2019 werden zij beiden onderscheiden, Jan met een gouden speld 
en Terry met een zilveren speld met robijn. Deze insignes werden, 
met oorkonde en toespraak, uitgereikt door Frank Naber, landelijk 
voorzitter van Groei en Bloei. 

Christine Peter en ik zijn vorig jaar begonnen als secretaris en 
voorzitter van onze afdeling. We zouden deze klus gaan klaren als 
een team. Het heeft niet zo mogen zijn. Binnen enkele weken nadat 
bij Christine een ernstige ziekte werd ontdekt, is zij overleden. We 
verloren haar niet alleen als secretaris, maar ook als een enthou-
siaste vrijwilliger bij veel van onze activiteiten. Persoonlijk verlies 
ik in haar een lieve vriendin en tuinmaatje. 

Daarnaast heeft Ria Vermeer in de loop van dit jaar te kennen 
gegeven om persoonlijke redenen haar benoeming als penning-
meester niet te willen verlengen. Ik dank haar voor haar inzet als 
betrouwbare en accurate penningmeester in de afgelopen jaren, en 
hoop dat zij net als vroeger betrokken zal willen blijven bij andere, 
minder veeleisende activiteiten. 

Het is nou eenmaal zo dat, als je geen secretaris en penning-
meester hebt, je eigenlijk niet kunt functioneren als vereniging. 
Bestuurstechnisch niet, maar ook door de vele taken die zo op één 
schouder terecht komen. We zien te veel afdelingen worstelen met 
dit probleem en we willen voorkomen dat wij ook deze kant uit 
gaan.

Gelukkig heb ik Jan Schravesande bereid gevonden om tijdelijk 
terug te komen als interim secretaris. We zoeken intussen naar een 
nieuwe penningmeester en secretaris. Denk met ons mee.

Tot vorig jaar waren sommige commissies in het bestuur verte-
genwoordigd door dubbelfuncties van Ria, Terry en Jan. Dat wordt 

nu anders en dat is aanleiding om meer te koersen op een dagelijks 
bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester met daar-
naast zelfstandige commissies met elk hun eigen contactpersoon 
naar het dagelijks bestuur. 

Jan en Terry lieten een goed georganiseerde vereniging na. In 
het afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met tal van enthousias-
te vrijwilligers die onze activiteiten organiseren. Je kunt een korte 
samenvatting hiervan vinden in dit Jaarprogramma. Ons Jaarpro-
gramma 2020 ziet er weer veelbelovend uit. Soms wijzigt er door 
onverwachte omstandigheden in de loop van het jaar toch iets in 
het programma. We geven dat dan door in onze Nieuwsflits en/of 
op onze website en Facebookpagina. 

Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun voortdurende 
inzet. Ook zijn we blij met onze adverteerders, die dit programma-
boekje mede mogelijk maken.

We hopen dat er op dinsdag 3 maart 2020 veel mensen naar onze 
Algemene Ledenvergadering komen. We worden die avond ver-
wend met een lezing over bijzondere vaste planten door Gerrie 
Veenstra. 

Mia van der Palen
Voorzitter van de afdeling Berkelland-Haaksbergen 

Bloemstuk van Dika en Ada voor Christine
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Bestuur & Commissies

voorzitter
Mia van der Palen
06-551 147 24
info@berkelland.groei.nl

secretaris
Vacature

penningmeester
Vacature

tuinreizen
Martina Groothuis
0547-333 979
maljgroothuis@gmail.com

open tuinen / ruilbeurs
Herman Scharenberg
06-515 588 65
hy.scharenberg@gmail.com

bloemschikken/workshops
Ada Willemsteijn
053-574 1173
adanelw@kpnmail.nl

lenteweekend
Jan Schravesande 
0545-276 653
jschrave@caiway.nl
Ria Vermeer 
0573-452 334
riavermeer@concepts.nl

lezingen 
Ria Groen & Terry Schravesande
alrigroen@gmail.com
0545-276 653 (Terry)

tuinkeuringen 
Borculo: Roy Italiaander
06-253 431 35
Ruurlo: Marcel Borkus
06-152 919 71

mooie spullen beurs
Marcel Borkus
06-152 919 71

ledenadministratie
Mia van der Palen
06-551 147 24
info@berkelland.groei.nl

webmaster
Karel Tamboer
www.berkelland.groei.nl
webmasterGB@kareltamboer.nl

facebook
Betty Morsinkhof
06-154 400 98
betty@skriefwark.nl

redactie & vormgeving
Roel Jansweijer     
06-551 147 24
roel@jansweijer.com
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Algemene Ledenvergadering (alv)

3 maart 2020 9

Gerrie Veenstra: Bijzondere vaste planten

agenda

1 opening
2 verslag alv 5 maart 2019
3 terugblik 2019
4 financieel verslag 2019 en begroting 2020
5 verslag kascommissie
6 mutaties bestuur
7 rondvraag

 

wanneer
3 maart 2020, 19:30 uur
Aansluitend na korte pauze
presentatie Gerrie Veenstra (hiernaast)

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13 
7273sp Haarlo

bijzondere vaste planten het hele jaar door

Gerrie Veenstra runt samen met Carla van Lieshout De Botter-
hutte in het Gelderse plaatsje Halle. Hier draait alles om planten. 
De Botterhutte omvat een prachtige sfeertuin die tijdens het sei-
zoen enkele dagen per week opengesteld is. Daarnaast is De Bot-
terhutte ook een kleine kwekerij die op verschillende plaatsen in 
Nederland haar planten kweekt. 

Tijdens de lezing zal Gerrie aan de hand van een powerpoint-
presentatie verschillende bijzondere planten bespreken. Gerrie zal 
deze avond ook planten bij zich hebben voor de verkoop.

lees verder op blz. 10
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Gerrie Veenstra
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Bijzondere vaste planten het hele jaar door

wanneer
3 maart 2020, 20:30 uur

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13
7273sp Haarlo

prijs
Leden gratis
Niet leden € 5,00
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Eric Meijer: 1+1 = 3

10 februari 2020 13

Wat maakt dat een plantcombinatie werkt?

deze lezing gaat over plantcombinaties

Welke plantgroep plaats ik naast de andere zodat het resultaat 
meer is dan de som der delen?

Wat is het dat een bepaalde plantgroep soms als een grijze muis 
overkomt en nauwelijks opvalt in een border, terwijl als je hem 
naast een andere zet hij plots gaat schitteren en een combinatie 
vormt die de ander laat schitteren?

Dit heeft veel te maken met harmonie en contrast van de habitus, 
(vorm) en kleur. Wanneer je een border inplant of beplantingsplan 
wilt maken is dit een belangrijk aspect om mee te nemen.

Aan de hand van allerlei aansprekende voorbeelden wordt ge-
toond wat het effect is van planten op elkaar en welk mechanisme 
hiervoor verantwoordelijk is.

• Wat is bijvoorbeeld het effect van een aarvorm naast een aar-
vorm, vergeleken met een aar naast een schermbloem…?

• Wat doet een paarse bloem naast een gele; en wat naast een 
paarse?

Kom het beleven bij “1+1=3”.
Er is een kleine vorm van interactie met het publiek om dit effect 

te ervaren.

spreker
Eric Meijer van het gelijknamige Tuin-
ontwerp & Adviesburo te Wageningen, 
gespecialiseerd in prairiebeplanting en 
siergrassen.

Meer info: www.meijertuinontwerp.nl

wanneer
10 februari 2020, 19:30 uur. Zaal open 19.00 uur

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13, 7273sp Haarlo

prijs
Leden gratis, niet leden € 5,00
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Marieke Nolsen

9 april 2020 15

Onze bloementuin op het Landgoed

onze bloementuin op het landgoed

Tijdens deze inspiratieavond neemt Marieke Nolsen u vier seizoe-
nen mee de tuin in, met prachtige beelden van haar tuin, tuinbloe-
men en het daarbij behorende bloemwerk. Sinds 2002 woont zij 
op een deel van het Landgoed den Treek-Henschoten, bij Utrecht, 
met een heerlijke grote tuin. 

In de afgelopen jaren heeft zij hier om de prachtige Landgoedwo-
ning een  tuin aangelegd met weelderig bloeiende borders. In het  
vroege  voorjaar met heel veel bollen, opgevolgd door vaste plan-
ten, allemaal aangepast aan de kleuren van het Landgoed. Sinds 
2016 is de tuin vergroot met een decoratieve pluktuin, geïnspireerd 
door Engeland. Heel veel Dahlia’s en andere eenjarigen in oranje/
rood/rose tinten zorgen voor een geweldig kleurig najaarsfeestje.  

Als bloemiste geeft zij les in het maken van tuinachtig bloemwerk 
en m.b.v. al haar tuinbloemen hoopt zij een ieder te inspireren. 

Marieke neemt dahliaknollen van www.kwekerijschipper.nl mee 
voor de verkoop.

wanneer
9 april 2020 19:30 uur. Zaal open 19.00 uur

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13 
7273sp Haarlo

prijs
Leden gratis
Niet leden € 5,00



6 oktober 202016

Martje van den Bosch 

mooie borders, prachtige combinaties

Wat je mooi vindt is natuurlijk persoonlijk. Wat je in een tuin 
graag ziet hangt daarnaast ook af van wat je graag terug vindt in de 
tuin. De één wil in een tuin tot rust komen, de ander zoekt er juist 
levendigheid.

Toch kunnen we stellen dat een tuin bevredigend voor het oog is 
als er sprake is van een zekere harmonie. Tijdens deze lezing hoort 
u welke aspecten daarin een rol spelen, zoals kleur, vorm, herha-
ling, stijl, opbouw en functies van beplanting.

Martje geeft daarbij handi-
ge tips and tricks voor zowel 
nieuw te ontwerpen als be-
staande borders om in uw eigen 
tuin mee aan de slag te gaan. Zij 
illustreert haar verhaal met veel 
foto’s van De Tuinen in Demen.

Martje van den Bosch stu-
deerde filosofie en was jaren-
lang docent aan onder andere Avans Hogeschool. Sinds 2006 is zij 
fulltime met tuinen bezig: zij schrijft er over, ontwerpt voor ande-
ren en zij werkt in de Tuinen in Demen, die zij met haar man heeft 
ontworpen en aangelegd.

6 oktober 2020 17

Mooie borders, prachtige combinaties

wanneer
6 oktober 2020, 19:30 uur
Zaal open 19.00 uur

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13, 7273sp Haarlo

prijs
Leden gratis, niet leden € 5,00
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Tuinreizen 2020
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Een echte tuinier is net onkruid …
niet uit de tuin weg te krijgen

beste tuinvrienden en vriendinnen,

Al is de eigen tuin of keuken nog zo vertrouwd, om de zoveel 
tijd krijgt de  mens het op de heupen en wil verandering. Wat is er 
dan leuker als na ‘gluren bij de buren’ blijkt, dat het groenere gras 
daar soms kunstgras is? Alle gekheid op een stokje, ook wij waren 
enkele jaren geleden toe aan iets nieuws. 

Het vinden van nieuwe onbekende Nederlandse tuinjuweeltjes 
kostte steeds meer moeite, reden dat we trots zijn dat we nu al voor 
het derde jaar een vierdaagse tuinreis naar het buitenland kunnen 
aanbieden. 

Ook in ons jubileumjaar gaan wij weer met jullie op pad. Thuis 
blijven is voor ons geen optie, want …verandering van spijs doet 
eten.   

Martina Groothuis en Peter van de Vondervoort 

wat biedt de reiscommissie in 2020 aan?
• do 23 april 1-daagse busreis ‘Oostelijke Bloembollenroute’ 
• vr 12 juni  4-daagse Vlaanderen (België)     
• vr 7 aug Twentse tuinen in Wierden en Vriezenveen 
• do 3 sept Haaksbergen: tuinen Ten Hag en Scharenberg 

Reiscommissie …  
25 jaar tuinreizen!

groepsfoto 4-daagse reis Normandië 2019
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1-daagse ‘Oostelijke Bloembollenroute’

23 april 2020 21

De grootste tulpentuin ter wereld ligt in het westen van Neder-
land en is ongeëvenaard. De reiscommissie heeft echter in het oos-
ten ook een aantal tuinen gespot met 
veel bloembollen. 

De eerste tuin die we bezoeken ligt 
in Demen (Noord-Brabant), aan de 
Maas. ‘De Tuinen in Demen’ poot-
te in het najaar liefst 15.000 bollen. 
Vorig jaar bezochten we de tuin van 
Martje van den Bosch op 25 juli tij-
dens het hitte-record.  Nu laat deze 
1,7 ha. grote tuin met voorjaarsbloei-
ers zich van een heel andere kant 
kennen.  

Daarna door naar de Lim-
burgse tuin ‘Brookersgarden’ 
in Hout-Blerick. Ons gastpaar 
Loek en Annemarie Gubbels 
deden maar liefst 20.000 bol-
len de grond in. Hier bieden 
we jullie een voortreffelijke 
lunch aan, want ook dat is een 
vast én lekker onderdeel van 
onze tuin-uitjes. 

 
We sluiten af in het Duitse Bedburg 

Hau, waar we de moeder-dochter tuin 
van Elisabeth & Silke Imig gaan be-
wonderen. In 2013 verrasten we ieder 
met deze zomer-tuin, nu is de eer aan 
de voorjaarsbloeiers. 

vertrek
Donderdag 23 april 2020  7.00 uur 
parkeerplaats bij zwembad De Wilder
Scholtenhagenweg 32, 7481vp Haaksbergen (terug 18.30 uur)

prijs
Leden € 64,00. Niet-leden € 69,00 per 
persoon.
Dit is inclusief busreis, ontvangst met 
koffie/thee met wat lekkers, 
rondleiding door geselecteerde tuinen 
en een lunch.
    

opgave
Zo spoedig mogelijk bij Martina 
Groothuis, 0547-333 979 
of 06-209 458 51
maljgroothuis@gmail.com
     
betaling
De reissom dient overgemaakt 
te worden op rabo-rek.nr. 
nl77 rabo 0138 1664 39 
ten name van kmtp Neede 
Tuinreizen onder vermelding van naam deelnemer(s).  
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4-daagse busreis Vlaanderen

12 t/m 15 juni 2020 23

België

In samenwerking 
met Garden Tours 
organiseren we een 
mooie tuinreis naar 
Vlaanderen. Met als 
uitvalsbasis het uit-
stekende vier sterren 
Hotel Keizershof in 
Aalst, bezoeken we 
tijdens de gehele reis 
in totaal tien tuinen. 
Reisleidster is de van 
de Normandië-reis 

al bekende Margreet Diepeveen uit Enter.
Ook dit keer streven we er naar dat  we zoveel aanmeldingen 

krijgen dat Haaksbergen onze opstapplaats wordt.

In Nederland bezoeken we De Walburg, Tielens & Tielens en 
De Dijkgaerd, in Vlaanderen De Patershoeve, Tuin van Carlos en 
Marie-Jeanne, tuin van Régine, kasteeltuin Oostkerke, Bijsterveld, 

Krompoelhof en De 
Pokertuin. Daar-
naast maken we een 
uitstapje naar het 
historische centrum 
van de middeleeuw-
se stad Gent. 

Na afloop gaan we 
als afsluiting van 
deze interessante 
reis gezamenlijk di-
neren in het Wapen 
van Beckum. 

Heen vrijdag 12 juni, terug 
maandag 15 juni 2020.

vertrek uit beckum 
12 juni 8:00 uur vanaf 
het Wapen van Beckum
Beckumerkerkweg 20, 7554pv

prijs
€ 475,00. Incl. busreis, drie over-
nachtingen (half pension) en deskundige begeleiding. We verzoe-
ken om voor de eerste dag zelf een lunchpakketje mee te nemen.
Niet inbegrepen: entrees tuinen, twee lunches en rondleiding in 
Gent, totaal € 85 per persoon. 
Toeslag eenpersoonskamer  € 70,00.

opgave 
Zo spoedig mogelijk bij Martina Groothuis 
0547-333 979 of  06-209 458 51, maljgroothuis@gmail.com
Reserveringen: https://www.gardentours.nl/gbhaaksbergen/



7 augustus 2020 middag24

‘De Haarboershof ’ Wierden     

7 augustus 2020 middag 25

en Familie Harms Vriezenveen

Sommige tuinen nemen je beet. Zo ook bij ‘De Haarboershof ’. 
Want als je langs de wit beplante voortuin en verbouwde woning 
loopt, verrast de veelkleurige tuin achter het huis. De tuin is niet 
zo groot (2000 m2), maar heeft volop elementen om bij stil te staan. 
Dat komt ook door gastvrouw Ina, die overal een verhaal bij kan 
vertellen; sommige blijven je bij. We verklappen niks, maar je zult 
merken dat in de tuin van familie ter Haar wordt geleefd.

Ook de tuin van Herman en Stijntje 
Harms verrast, want waar begroeten je 
papagaaien? Het paar bouwde in twaalf 
jaar tijd een weiland om in een fraaie 
tuin (8400 m2). Hierin vijvers die met el-
kaar in verbinding staan door overlopen. 
De oevers zijn aangeplant met gewas dat 
van natte voeten houdt. Halverwege de 
tuin, die met een zigzag naar een naast-
gelegen weg loopt, ligt een heuvel als uit-
zichtpunt. Je kunt dwalen tussen beelden 
en glaswerk, maar ook lekker uitrusten 
op de vele bankjes.     

vertrek
Vrijdag 7 augustus 2020 

carpoolen
13:30 uur vertrek Zwembad De Wilder, Haaksbergen 
Bij opgave aangeven of je rechtstreeks 
gaat of wilt carpoolen. 

adres 1 14:00-15.15 uur 
Jan & Ina ter Haar,  ‘De Haarboershof ’ 
Rijssensestraat 116, 7642nm Wierden 

adres 2: 15.30-17.00 uur 
Herman & Stijntje Harms
Wierdenseweg 35, 7671jj Vriezenveen

prijs
€ 8,00 per persoon entree
incl. op beide adressen koffie/thee en 
iets lekkers 

opgave
Martina Groothuis
0547-333 979 of 06-209 458 51
maljgroothuis@gmail.com 
Zij kan ook bemiddelen in gezamenlijk meerijden. 
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Afsluiting reisseizoen in tuinen Ten Hag  en Scharenberg

In 2015 kreeg de vijver in de tuin 
van de familie Ten Hag van onze 
afdeling Groei & Bloei de mees-
te punten met als juyrapport: “Een 
prachtige heldere vijver waar plant 
en dier zich heel erg thuis voelen. 
Vanuit het huis is het een mooi ge-
zicht om naar de vijver te kijken. De 
tuin is landschappelijk aangelegd 
met hier en daar een glimp van de 
omgeving. Ook hier grote borders 
met grote groepen vaste planten.” 
Dit jaar gaan we kijken of de familie 
Ten Hag dit hoge niveau vast heeft 
kunnen houden.

Yvonne & Herman Scharen-
berg laten zien dat je met eigen 
tuin-ideeën ver kunt komen. In 
2001 begon het paar met de aan-
leg van een grote ronde border 
centraal gelegen in de achtertuin. 
“Paaltje in de grond, met een touw 
een cirkel met een diameter van 
10m maken en aan de slag.” Gro-
te bomen moesten wijken, prach-
tige borders kregen hun plek. Een 
cursus ‘Boerderij & erf en tuin’ van 
Landschap Overijssel leverde ad-
viezen voor een betere aansluiting 
op de agrarische omgeving. En zo 
zie je: er zijn geen tuinfouten, al-
leen experimenten.

datum
donderdag 3 september 2020

adres 1: 16:30 uur adres 2: 18:00 uur
Familie Ten Hag Yvonne & Herman Scharenberg
Korenmolenweg 5 Sonderenstraat 44
7481vc Haaksbergen 7481hc Haaksbergen 
 www.yvonnescharenberg.nl
prijs
€ 8 per persoon entree incl. koffie/thee, wat lekkers 
Hoe we de ‘afscheidsborrel’ aankleden  is nog een verrassing.

opgave
Martina Groothuis, 0547-333 979 of 06-209 458 51
maljgroothuis@gmail.com
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Bloemschikken

februari en september 29

Bloemschikken jeugd

de bloemschikcommissie organiseert:
• februari  Bloemschikken jeugd/volwassenen 
• za 4 apr  Paasworkshop     
•  mei   Nederlands Kampioenschap Bloemschikken   

    Gardenista 
• september  Bloemschikken jeugd/volwassenen
• za  3 okt Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 
• za 21 nov  Slachtvisite Noordijk     
• do 26 nov  Kerstshow    
• za 19 dec  Kerstworkshop    

Voor de jeugd vanaf ongeveer 6 jaar zijn er leuke lessen. Ze wor-
den gegeven in het voor- en najaar in blokken van vier lessen. 
Naast Marianne, de docente, is Dika voor extra hulp aanwezig. Op 
de foto links  is te zien dat onze jeugdige schikkers veel plezier be-
leven aan het creatief bezig zijn met groen en bloemen.

Cursisten ontvangen een persoonlijke uitnodiging met data en 
opdrachten voor de lessen.  Tijdens het Lenteweekend in Eibergen 
worden er ook creaties van de jeugd tentoongesteld. 

wanneer
Vrijdagmiddag om de vier weken 
van 16.00 – 18.00 uur

waar
Hanna Lutke Willink 
Bloemenboerderij de Scholte 
Horstweg 3, 7274ge Geesteren

prijs per cluster van vier lessen
€ 20,00 inclusief steekschuim en draad. Ook voor drinken met iets 
erbij wordt gezorgd. Bloemen, ondergronden en bij-materialen 
worden door de deelnemers zelf meegenomen.

opgave en inlichtingen
Dika Koeslag 0545-431 575
Nadere informatie over de data volgt in de loop van het jaar via de 
website, facebook en nieuwsflits.

betalingen
nl96 rabo 0316 4930 31 tnv kmtp Neede ovv bloemschikcursus 
en naam cursist



februari en september30

Bloemschikken volwassenen

februari en september 31

Elk voor- en najaar worden er vier lessen gepland onder leiding 
van ervaren docenten, met in het voorjaar een extra les vooraf-
gaand aan het Lenteweekend. Met de naar een thema gemaakte 
creaties wordt een tentoonstelling ingericht  die tijdens het Lente-
weekend door duizenden belangstellenden wordt bezocht en be-
wonderd.

wanneer
Eenmaal per 4 weken van 20.00 tot 22.00 
uur
Beginners op maandag, gevorderden op 
donderdag, vergevorderden op maandag 
en dinsdag

waar
“De Stoave”, achter de pkn-kerk in Geesteren (Gld)
Kerkplein 1,  7274ak Geesteren

prijs per cluster van vier lessen
Beginners en gevorderden: leden €30,00. Niet leden € 40,00
Vergevorderden: leden € 32,00. Niet leden € 42,00

opgave en inlichtingen
Dika Koeslag 0545-431 575
Nadere informatie over de data volgt in de loop van het jaar via de 
website, facebook en nieuwsflits.

betalingen
nl96 rabo 0316 4930 31 tnv kmtp Neede ovv bloemschikcursus 
en naam cursist
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Paasworkshop en

19 december 2020 33

Kerstworkshop

wanneer
4 april  -  Aanvang: 10.00 uur  -  zaal open 09.30 uur
er is plaats voor 25 personen.

waar
“De Stoave”, achter de pkn-kerk in Geesteren (Gld)
Kerkplein 1,  7274ak Geesteren

opgave en inlichtingen
Marianne Ezendam 06-577 495 51                                                                                                                        
Christien Emsbroek 0545-471 135                                                                                                  
Nadere informatie volgt in de loop van het jaar via de website, 
facebook en nieuwsflits.

betalingen
nl41 rabo 0125 5704 73  tnv kmtp workshops ovv de persoon die 
ook de opgave heeft gedaan.

De bloemschikcommissie bestaat uit zes leden: Ada, Christien, 
Dika, Ina,  Marcel en Marianne. Zij bedenken met elkaar stukken 
die zeker een uitdaging zijn, maar ook geschikt voor minder erva-
ren deelnemers.

Voor mensen die wel van werken met bloemen houden, maar 
niet over al te veel tijd beschikken of voor wie het moeilijk is om 
materiaal te verzamelen is een workshop uitermate geschikt.

De voorbereidingen worden door de commissie gedaan. Onder 
begeleiding maakt u in een groep het bedachte bloemstuk met rui-
me gelegenheid voor eigen creatieve inbreng. Er wordt hoofdzake-
lijk gewerkt met verse, natuurlijke materialen.

Wat u zelf meeneemt is een snoeischaar, tangetje (om draad te 
knippen), een scherp mesje en een doekje.

wanneer
19 december 2020  -  Aanvang: 10.00 uur  -  zaal open 09.30 uur
19 december 2020  -  Aanvang: 14.00 uur  -  zaal open 13.30 uur
er is plaats voor tweemaal 25 personen.
Deze gezellige knutseluurtjes worden begonnen met koffie, thee en 
wat lekkers, later op de ochtend /middag wordt u voorzien van een 
hapje en een drankje.

plaats, opgave,  inlichtingen en betalingen
Zie paasworkshop linkerbladzijde.
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Gardenista

3 oktober 2020 35

Oost Nederlands Kampioenschap

Wie wordt er in 2020 bloemschikkampioen van het festival Gar-
denista?

Op 12 mei kunnen de wedstrijdstukken worden ingeleverd en 
gepresenteerd. Die worden geëxposeerd op Gardenista. Op zondag 
17 mei is er de finale op het podium voor de nummers 1, 2 en 3 van 
elke categorie. Het thema is: “festival”. Zie www.gardenista.nl.

Het Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken in Eefde 
is een jaarlijks evenement. In 2019 werd Dika Koeslag uit Rekken 
1ste. Tevens is zij verzekerd van een plaats op het podium van Gar-
denista!

wanneer
zaterdag 3 oktober 2020

waar
Dorpshuis Het Hart
Jolinkweg 2, 7211dm Eefde
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Slachtvisite Noordijk

26 november 2020 37

Kerstshow

Ter plekke worden er door de dames van de bloemschikcommis-
sie bloemstukken gemaakt en verkocht.  Tevens zullen de inmid-
dels vertrouwde, met groen en vogelvoer versierde stokken niet 
ontbreken.

waar
De Oale Schole aan de Schoolweg in de buurtschap Noordijk
10.00 – 15.30 uur

Op 26 november 2020 organiseren we weer een kerstshow met 
een gerenommeerde bloemschikker. We weten nu nog niet wie we 
daarvoor zullen contracteren, maar wel dat het een mooie show zal 
worden. Nadere info volgt in de loop van het jaar via de website, 
facebook en nieuwsflits.

De Kerstshow van 2019 werd verzorgd door Miranda ter Voorde 
van Meesterlijk Geschikt uit Apeldoorn. Zij gaf als Meesterbinder 
een mooie show en zeven van de door haar verlote creaties werden 
enthousiast ontvangen, evenals de overige creaties gemaakt door 
de dames van de bloemschikcommissie. 
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Open Tuinen Weekend 
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Doelstelling van het Open Tuinen Weekend (otw) is het promo-
ten van tuinieren in de breedste zin van het woord. Diverse leden 
van onze afdeling zijn bereid om in dit weekend hun tuin open 
te stellen voor publiek. De laatste jaren zit er een stijgende lijn in 
het aantal deelnemers doordat ook tuinen uit omliggende plaatsen 
zich graag bij ons aansluiten. 

Het otw wordt voorafgegaan aan de Nationale Tuinweek. Het 
thema van de Nationale Tuinweek is bij het drukken van dit jaar-
programma nog niet bekend.

presentatie
Sinds 2016 presenteren we 

elke tuin op één pagina in 
het otw boekje. Alle tuinen 
worden op dezelfde wijze 
omschreven. Een foto geeft 
een goed beeld van wat er 
te zien is. Verder is de pagi-
na voorzien van symbolen 
voor extra informatie zoals 
de omvang van de tuin, is er 
een toilet, worden er plant-
jes verkocht, enz. Gezien 

de reacties wordt dit zeer gewaardeerd. Naast het otw kan men 
ook aangeven welke andere dagen en of avonden men open is. Zo 
wordt het een boekje voor het hele zomerseizoen. 

voorbereiding
Eind januari beginnen we met de voorbereidingen. De tuineige-

naar zorgt zelf voor de informatie en foto’s van de tuin. Adverteer-
ders worden door ons benaderd. Zij presenteren zich in het boekje 
en leveren zo een belangrijke bijdrage in de financiering van de 
drukkosten. Wij zijn alle adverteerders dan ook zeer dankbaar. 

Alle potentiële deelnemers worden per mail benaderd. In de loop 

van het jaar krijgen we tips voor nieuwe tuinen en spontane aan-
meldingen. De tips worden persoonlijk benaderd. We geven dan 
uitleg hoe we te werk gaan en wat men kan verwachten. De laatste 
jaren hebben er tussen de 25 en 36 tuineigenaren deelgenomen 
aan het otw. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken en zullen 
er nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een gedeeltelijk 
nieuw aanbod van opengestelde tuinen.

In principe kan iedereen zijn of haar tuin openstellen, maar er 
moet natuurlijk wel wat te zien zijn. Twijfelt u of uw tuin interes-
sant genoeg is? We komen graag om u te adviseren. Aangezien het 
boekje wordt gedrukt, hanteren we 1 maart als uiterste datum voor 
het aanleveren van de benodigde informatie. We streven er naar 
het boekje tijdens het Lenteweekend (eerste weekend van mei) be-
schikbaar te hebben.

informatiebijeenkomst deelnemers
Deze bijeenkomst wordt voorafgaand aan het otw op dinsdag 2 

juni gehouden bij één van de deelnemers. Er wordt dan aangegeven 
hoe de organisatie is verlopen en er wordt gecheckt of alles volgens 
afspraak is geregeld. Tevens worden otw bordjes en boekjes uitge-
reikt. Natuurlijk is er die 
avond ook ruimte om de 
tuin waar we te gast zijn 
te bezichtigen. Contac-
ten worden aangehaald 
en er worden onderling 
vaak afspraken gemaakt 
elkaars tuin te bezoeken. 

Het weer is zeer be-
langrijk tijdens het otw. 
Gelukkig hebben we 
daar geen invloed op. 
Meestal valt het wel mee 
en is het prima tuinweer.
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Open Tuinen Weekend 

publiciteit
Publiciteit is zeer belangrijk voor het otw. Naast de boekjes die 

we verspreiden bij de plaatselijke vvv, ondernemers, campings, 
etc., proberen we een redactioneel artikel te krijgen in de dagblad 
Tubantia, editie Berkelland en Haaksbergen. Daarnaast worden 
de huis aan huisbladen van informatie voorzien. De laatste jaren 
worden de regionale bladen bij onze oosterburen benaderd waar-
door er steeds meer Duitse bezoekers komen. Betty Morsinkhof, 
free lance journalist voor Tubantia, coördineert de publiciteit naar 
Facebook en de media.

evaluatie
Na het otw wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De er-

varingen worden uitgewisseld en er is ruimte voor opbouwende 
kritiek. Indien mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende otw. 

De evaluatie vindt plaats op 7 juli, 
ook weer bij een deelnemer van het 
otw. Er is ook nu weer ruimte om 
die tuin te bezichtigen. 

informatie
Heeft u een tip voor een mooie 

tuin, of heeft uzelf belangstelling 
en overweegt u als tuineigenaar uw 
tuin open te stellen? Laat het ons 
weten. Voor vragen, opmerkingen, 
tips, etc., bel, app of mail ons op 
06-515 588 65 of hy.scharenberg@
gmail.com

 
De otw commissie, 
Herman Scharenberg



18 april 202042

Voorjaarsruilbeurs bij Scharenberg

17 oktober 2020 43

Najaarsruilbeurs bij Heutinck

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en kunnen de ingebrachte 
planten worden gepresenteerd. 

Om klokslag 10.00 uur wordt het sein gegeven dat het ruilen kan 
beginnen. Na het startsein kan iedereen uitzoeken wat hij of zij 
graag wil hebben. Ook als u geen planten heeft ingebracht, kunt u 
deelnemen aan de ruilbeurs. Handig als u de tuin nog moet inrich-
ten of hebt uitgebreid met een nieuwe border. Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk, staat de kwekerij van Peter Heutinck garant voor ex-
tra aanbod van planten.

Na het ruilen kunt u de tuin bekijken, die dan, na de lange win-
terperiode, begint te ontwaken. Gezelligheid en bijpraten staat zo-
als altijd weer voorop. 

wanneer
18 april, aanvang: 9.30 uur. Start ruilen 10.00 uur.

waar
Yvonne en Herman Scharenberg 
Sonderenstraat 44, 7481hc Haaksbergen
053-572 1096

Op 17 oktober zijn we te gast bij de kwekerij van Peter Heutinck 
voor de najaarsruilbeurs. Peter Heutinck staat als sponsor, garant 
voor extra aanbod van planten. De spelregels zijn gelijk aan de 
ruilbeurs die in het voorjaar wordt gehouden (Zie hiernaast).

wanneer
17 oktober, aanvang: 9.30 uur. Start ruilen 10.00 uur

waar
Kwekerij Peter Heutinck
Wessel van Eyllaan 3, 7271nt Borculo 
053-572 1096



15 oktober 202044

Prijsuitreiking tuinkeuring Ruurlo

20 oktober 2020 45

Prijsuitreiking tuinkeuring Borculo

De mooiste tuinen in verschillende categorieën krijgen een prijs. 
Alle voortuinen aan de openbare weg komen in aanmerking voor 
het oordeel van een deskundige jury. Ook is er altijd weer een ver-
loting zodat dankzij onze trouwe sponsor Peter Heutinck iedereen 
met een of meer planten naar huis gaat. 

wanneer
15 oktober, aanvang 19.30 uur.

waar
Café Restaurant de Tapperij
Julianaplein 4, 7261bb, Ruurlo

informatie
Marcel Borkus 06-152 919 71        de mooiste tuin van 2019

wanneer
20 oktober, aanvang 19.30 uur

waar
Café Restaurant Peters
Steenstraat 7, 7271bn  Borculo

informatie
Roy Italiaander 06-253 431 35
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Lenteweekend in Eibergen
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Zoals ieder jaar wordt ook in 2020 in het eerste weekend van 
mei het Lenteweekend Eibergen gehouden. De 17e versie van het 
evenement is deze keer op 2 en 3 mei. De organiserende commis-
sie bestaat uit leden van Kruidenhof te Mallum en leden van onze 
Groei & Bloei afdeling. Het prachtige terrein rondom de Mallumse 
Molen, de Kruidenhof en het Muldershuis vormt het decor voor 
het evenement.

Het is zowel voor Groei & Bloei als de Kruidenhof een van de 
grootste activiteiten van het jaar. Er gaat een lange periode van 
voorbereidingen aan vooraf en alle mensen binnen de commissie 
hebben hun eigen taak. De logistiek, de deelnemers, de folders, 
de vrijwilligers, de catering en ga zo maar door, zijn allemaal be-
langrijke onderwerpen die tot in de puntjes georganiseerd moeten 
worden.

De rode draad van het Lenteweekend blijft natuurlijk bloemen, 
planten, tuin en alles wat hier mee te maken heeft. Het mag geen 

braderie worden, maar er moet natuurlijk wel een aantrekkelijk 
aanbod zijn. De organisatoren zijn al druk in de weer om kwekers, 
bloemisten, maar ook kunstenaars en verzamelaars van groen 
(verenigingen en hobbyisten) naar het evenement te trekken.

Dit jaar wordt er voor het eerst geen gebruik gemaakt van toe-
gangskaartjes. Dat scheelt weer een aardige stapel papier en hande-
lingen bij de kassa. Bezoekers die het terrein even willen verlaten 
om bijvoorbeeld iets naar de auto te brengen, kunnen bij de kassa 
een stempeltje vragen, zodat ze daarna weer het terrein op kunnen 
zonder nogmaals te betalen.

Dit jaar gaat er wat betreft opbouw en indeling het een en ander 
veranderen. Tegenwoordig ben je verplicht als organisatie om spe-
ciale aandacht te geven aan veiligheid. En dat is maar goed ook. Er 
komen jaarlijks tussen de 3000 en 3500 bezoekers naar het Lente-
weekend. Daarvoor is er een veiligheidsplan nodig voor het geval 
zich een calamiteit voordoet. Toegangswegen voor hulpdiensten 
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Lenteweekend in Eibergen
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moeten vrij zijn, brandblusapparaten moeten snel te vinden zijn 
en ook moeten de doorgangswegen ruim genoeg zijn om gro-
te groepen mensen tegelijk te kunnen evacueren. De organisatie 
heeft zich goed laten informeren en adviseren. Daardoor is er op 
het terrein hier en daar informatie te vinden over veiligheid. De 
commissie gaat ervan dat er geen incidenten zullen zijn, maar het 
is goed om voorbereid te zijn!

Meestal is het prachtig weer rond de tijd van het Lenteweekend. 
Veel mensen hebben plantjeskoorts en zijn druk bezig in de tuin. 
Laat je inspireren op het Lenteweekend en kom kijken naar het 
prachtige aanbod en geniet van de gezelligheid van het Lenteweek-
end.

We zien je graag op het Lenteweekend op 2 en 3 mei!

wanneer
2 en 3 mei, 10.00 tot 17.00 uur

waar
Mallumse Molenweg 39, 7152at Eibergen

prijs
€ 4,00. Leden en donateurs €3,00
Kinderen tot 12 jaar en parkeren gratis

informatie
Jan Schravesande 0545-276653, jschrave@caiway.nl
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Mooie spullen beurs, 6de editie

bezoekers
Een beurs met spullen die te maken hebben met o.a. bloemschik-

ken, kerst, brocante, interieur, terras en andere leuke tuinspullen. 
Wij organiseren hiervoor een beurs door particulieren. Het is geen 
rommelmarkt. Ook willen we geen bedrijven. Leden van Groei en 
Bloei Berkelland/Haaksbergen krijgen een attentie. 

verkopers
Op uw zolder, in kasten en in uw schuurtje vindt u zeker mooie 

spullen die een tweede leven waard zijn. Spullen die gebruikt of 
zelfs nieuw zijn maar niet (meer) gebruikt worden of niet meer 
passen in uw interieur of terras.

Geen verkoop van planten. Wij verwachten dat de spullen schoon 
en breukvrij zijn. Gebruik geen water i.v.m. knoeien op de zaal-
vloer. Het is handig als uw spullen geprijsd zijn. Ook erg leuk als u 
creatief bent en zelf gemaakte kerststukken of andere leuke spullen 
maakt.

U kunt zich nu al opgeven onder vermelding van uw volledige 
naam, adres en telefoonnummer en of u Groei en Bloei lid bent. 
Dan krijgt u alle informatie toegestuurd. Geef in de aanmelding 
aan waarmee uit de stand inricht. Een tafel/stand mag worden aan-
gevuld met brocante, maar brocante mag niet de hoofdmoot zijn. 

Tijdens de beurs 2 verlotingen!
wanneer
zondag 29 november 2020, 10.30-14.00 uur

informatie & opgave
Marcel Borkus, marcelruurlo@gmail.com, 06-152 919 71

waar
hrc Prinsen
Eibergseweg 13 
7273sp Haarlo

prijs
Vrije entree 
voor bezoekers

Verkopende 
deelnemers:
€ 12,50 per tafel
(180x55cm)
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Een terugblik op 2019
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lenteweekend
We begonnen met het Lenteweekend op 4 en 5 mei, het koudste 

van de 16 edities tot nu toe. Desondanks kregen we net voldoen-
de bezoekers om uit de kosten te komen. Zoals elk jaar kiest een 
deskundige jury de mooiste stand uit voor een prijs. De eerste prijs 
werd toegekend aan de Bonsaivereniging. Een ter plekke ingestel-
de tweede prijs aan Cactusvereniging Succulenta. 

Het Open Tuinen Weekend
De regio van tuinen wordt elk jaar groter, met afgelopen jaar 

nieuwe tuinen in de omgeving van Lochem. Ook over de grens bij 
Vreden, in Duitsland, doen tuinen met ons mee. De meeste bezoe-
kers kwamen dit jaar in de tuinen van Haaksbergen en omgeving. 
Daar was het aanbod van tuinen dan ook het grootst. 

ruilbeurzen
De ruilbeurzen bij Peter Heutinck en bij Herman en Yvonne 

Scharenberg in het voor- en najaar werden als altijd goed bezocht. 
Het is niet verplicht om dingen mee te brengen, maar het gebeurt 
telkens weer op grote schaal. Peter Heutinck gaf met een donatie 
uit zijn kwekerij een significante bijdrage. Als om klokke 10.00 uur 
het sein gaat voor het uitzoeken van planten gaan de deelnemers 
los met een zelden vertoonde hebberigheid. 

tuinreizen
De reiscommissie had in 2019 een breed aanbod van ver & dicht-

bij. De tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart zijn dichtbij genoeg 
om bereisbaar te zijn en ver genoeg om bijzonder te zijn. Het bleek 
een groot en gevarieerd terrein.

De busreis naar Noord-Brabant startte met de tuinen in Demen 
en Molenhoek. Een grote tuin van maar liefst 1,7ha in Demen met 
veel kleur en een mediterrane tuin in Molenhoek, waarvoor bijpas-
send weer (hittegolf) was meegenomen. De warme lunch was niet 
alleen warm geserveerd met als gevolg dat sommige deelnemers 

nog maar matig konden genieten van de derde tuin in St Anthonis. 
Hoogtepunt was de 4-daagse busreis naar Normandië met onder 

andere de beroemde tuin met de waterlelies van Monet. Ook de 
andere 6 tuinen waren met zorg geselecteerd en boden een bijna 
Britse sfeer.

Als afsluiting van het tuinjaar hadden Elly en Lambertus Roel-
vink en Bertus en Willemien Lubberink hun tuinen nogmaals 
opengesteld voor een bezoek en gezellig samenzijn. 

bloemschikken en workshops
Onze bloemschikkers zijn amateurs die in heel Nederland be-

kend staan om hun hoge kwaliteit. Ze deden in 2019 mee aan wed-
strijden bij Gardenista en in Eefde (Oost Nederlandse Kampioen-
schappen). Bij Gardenista won Hermien Bannink de publieksprijs. 
In Eefde werd Dika Koeslag eerste. 

We hadden ook dit jaar weer goed bezochte cursussen en work-
shops, en in november presenteerden we onze Kerstshow met 
toparrangeur Miranda ter Voorde van Meesterlijk Geschikt uit 
Apeldoorn. Onze vrijwilligers maakten prachtige bloemstukken 
voor het Lenteweekend en de Slachtvisite in Noordijk.

lezingen
We hebben een succesvol jaar achter de rug dat van start ging 

met een lezing van Brian Kabbes over nieuwe vaste planten. Niet 
alle nieuwe cultivars maken hun beloften waar, leerden we. 

Ook de lezing van Frits Hoogers bij de alv over de plannen van 
Gardenista was buitengewoon inspirerend en heeft zeker bijgedra-
gen aan de werving van vrijwilligers en bezoekers voor Gardenista.

Henny van der Wilt vertelde in een lezing over de vier jaargetij-
den in de tuin van kasteel-museum Sypesteyn. Zo’n grote tuin be-
staat uit tal van onderdelen die er elk seizoen weer anders uitzien. 

Sander Sanders gaf een presentatie over de toepassingen van 
pompoenen. Die zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook 
basis voor allerlei recepten voor soep, ovengerechten of jam. 
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Nieuwsflitsen

de mooiespullen- en brocante beurs
Elk jaar wordt de beurs beter bezocht, dit jaar meer dan 200 be-

zoekers. De tafels waren begin november al helemaal uitverkocht. 

tuinkeuringen
Vrijwilligers gingen de tuinen langs om ze in verschillende jaar-

getijden aan een kritisch oordeel te onderwerpen. In Ruurlo en 
Borculo werd een grote hoeveelheid prijzen uitgereikt voor de ver-
schillende categorieën tuinen. Dankzij de bijdragen van de kweke-
rij van Peter Heutinck ging uiteindelijk niemand met lege handen 
naar huis. In Ruurlo werd het programma aangevuld door Marcel 
Borkus die niet alleen de tuinen van welwillend commentaar voor-
zag, maar ook tips had hoe de droogte de baas te blijven. In Borcu-
lo leerde Suze Peters ons van alle plaagdieren te houden.

nieuwe website
De landelijke website van Groei & Bloei is volledig vernieuwd. 

Daardoor hebben ook de websites van de afdelingen nieuwe func-
tionaliteiten gekregen. Dat ging niet vanzelf. Er waren vertragin-
gen en kinderziektes. Karel Tamboer, onze webmaster, was actief 
in een werkgroep die de transitie ondersteunde. Dat heeft Karel 
veel werk gekost en hier en daar een rusteloze nacht. We mogen 
hem dankbaar zijn. www.berkelland.groei.nl

facebookpagina
Door het overlijden van Wim Geurink was de toegang tot de be-

staande pagina onherstelbaar verloren gegaan. We hebben in Betty 
Morsinkhof een goede opvolger gevonden. Zij heeft een mooi ont-
werp gemaakt. Onze vrijwilligers leveren actuele informatie aan.

Vind ons via www.berkelland.groei.nl of in uw facebook-app: 
groei en bloei Haaksbergen/berkelland

Of op de browser van uw PC: 
www.facebook.com/Groei-en-Bloei-
HaaksbergenBerkelland-324225564898396

Interessante gebeurtenissen van onze afdeling worden via de 
e-mail aangekondigd in een Nieuwflits. Die heet Nieuwsflits (en 
geen Nieuwsbrief) omdat het onregelmatige korte berichtjes zijn 
over een aanstaand evenement. Desondanks staat hij op de website 
om technische redenen soms onder de naam Nieuwsbrief.

Lang niet al onze leden hebben een email-adres doorgegeven 
in de ledenadministratie. Als u de Nieuwsflitsen wil ontvangen, 
dan kunt u uw mailadres doorgeven op de website onder aan de 
home-pagina:

U krijgt absoluut geen reclame toegezonden. En uiteraard kunt u 
zich daar ook weer afmelden als u de Nieuwsflitsen niet meer wil 
ontvangen.




