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We zijn in de huidige tijd veel thuis en hebben meer tijd voor de tuin. Zo zie ik 
het in ieder geval. Geldt dit ook voor u? Of wordt dit het moment om de handen 
uit de mouwen te steken en die klus of klusjes toch eens aan te pakken? U houdt 
er ‘groene vingers’ aan over of in ieder geval een voldaan gevoel nu het werk 
toch maar gedaan is. Zet hem op en houd mij op de hoogte van de vorderingen.

Voor u ligt gelukkig weer een nieuw jaarprogramma boordevol groene                
activiteiten. Met dank aan de inzet van weer veel vrijwilligers. Zonder hen is het 
onmogelijk om het jaarprogrammaboekje goed gevuld en gemaakt te krijgen. Het 
bevat weer een divers palet aan interessante activiteiten waarvan we hopen dat 
we er in 2021 veel van mogen en kunnen bezoeken. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van:  
• Open Tuinen Weekend (OTW) met inmiddels meer dan 35 deelnemende tuinen
   verdeeld over de regio Haaksbergen – Lochem.
• Voor het komende jaar meerdere interessante lezingen. 
• Er is weer een mooi aantal tuinreizen opgetekend. 
• Meerdere momenten om zelf (beter) te leren bloemschikken of te    
   kijken naar creaties die de bloemschikcommissie met de deelnemers    
   zal presenteren. 
• De tuinkeuringen in Borculo en Ruurlo. Een jaarlijks terugkerende activiteit die
   in beide plaatsen sinds jaren met overtuiging wordt opgepakt en een vaste plek
   heeft verworven. 
 
In 2021 bestaat Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen (GBBH) 85 jaar.
Een mijlpaal! Dit moment willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij     
denken nog na over de invulling;  een tipje van de sluier wordt opgelicht op      
pagina 51.  Ik hoop u dan te ontmoeten. 

Ik wens u veel leesplezier en hoop van 
harte dat dit jaar veel van de geplande 
activiteiten door kunnen gaan. 

Jeroen Moes Voorzitter

Uit de bestuurskamerWoord van de voorzitter
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Het jaar 2020 was wel een zeer bijzonder jaar om meerdere redenen: een vervelende    
situatie waarbij het zittende bestuur opstapte, gevolgd door het benoemen van een 
nieuw bestuur en daarnaast het uitbreken van een coronapandemie met grote gevolgen 
voor het verenigingsleven.

Elke vereniging krijgt vroeg of laat een keer te maken met een situatie waarin samen- 
werken niet goed meer mogelijk is. Vaak wordt dat veroorzaakt doordat mensen elkaar 
niet voldoende ruimte geven om hun werk te doen of doordat mensen elkaar niet goed 
verstaan of elkaar niet goed liggen. Zo gebeurde dit ook hier bij onze afdeling, nog ver-
sterkt door de situatie dat het zittende bestuur al lang nieuwe bestuursleden zocht maar 
niet kon vinden; daarmee werd hun taak erg (te) zwaar met het gevolg dat het bestuur 
uiteindelijk opstapte en het landelijke hoofdbestuur in Zoetermeer de verantwoordelijk-
heid overnam.

Gelukkig zijn er bij G&B zeer betrokken mensen en is het gelukt om een bestuur te       
vormen van zes bestuursleden die op 22 september zijn benoemd in een bijzondere      
Algemene Ledenvergadering. Dat kon nog net tussen de eerste en tweede coronagolf. 
Het hoofdbestuur uit Zoetermeer was daarbij vertegenwoordigd door de algemeen
secretaris. Een goede bijeenkomst met leden die graag willen dat de afdeling blijft voort-
bestaan. En dat hebben we als nieuw bestuur nodig! Wij hebben daarbij in ieder geval de 
blik vooruit. 
Veel nieuwe gezichten in het bestuur, een enkeling sinds jaar en dag bekend voor velen. 
U mag er op vertrouwen dat wij spoedig kennismaken bij de eerste activiteiten zodra de 
omstandigheden dit weer toelaten. Elders in dit boekje wordt het nieuwe bestuur voor-
gesteld. Wij gaan voor u vol energie aan de slag. GBBH is een grote actieve afdeling met 
dank aan al onze voorgangers. En dat willen wij behouden voor de toekomst. Een stabiel 
ledenaantal of zelfs een lichte stijging daarvan zou geweldig zijn. 

Het nieuwe bestuur is nog niet helemaal ingewerkt en we zijn nog niet allemaal toegerust 
voor onze taak. We hopen dat jullie als leden begrip kunnen opbrengen als zaken nog 
niet helemaal verlopen zoals jullie het gewend zijn. Want één ding moet gezegd worden: 
het vorige bestuur heeft de afdeling zeer goed geleid; wij zullen hard moeten werken om 
dat te kunnen evenaren!

Nu de maatregelen rondom Corona - ondanks de start van het vaccinatieprogramma 
– voortduren, hebben wij helaas moeten besluiten het Lenteweekend editie 2021 te        
annuleren. Wij houden nog wel hoop op een activiteit in het najaar. Wij houden u hier-
van uiteraard op de hoogte.

Wij hopen dat we met elkaar een fijne, betrokken en uiteraard groene afdeling zullen 
blijven.

Uit de bestuurskamer
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Inhoud Activiteiten 2021

Blz. 2  Woord van de voorzitter
Blz. 4  Inhoudsopgave
Blz. 5  Activiteiten 2021
Blz. 6  Het bestuur stelt zich voor
Blz. 9  Bestuur & commisies
Blz. 10  Algemene ledenvergadering
Blz. 12  Lezing Marieke Olsen
Blz. 14  Lezing Bart van der Schoot
Blz. 16  Lezing Martje van den Bosch
Blz. 18  Tuinreizen 
Blz. 28  Gardenista
Blz. 30  Bloemschikken volwassenen
Blz. 31  Bloemschikken jeugd
Blz. 32  Slachtvisite Noordijk
Blz. 33  Bloemschikken
Blz. 34  Paasworkshop
Blz. 35  Kerstworkshop
Blz. 36  Open tuinen weekend
Blz. 40  Voorjaarsruilbeurs
Blz. 43  Najaarsruilbeurs
Blz. 44  Tuinkeuring Ruurlo
Blz. 45  Tuinkeuring Borculo
Blz. 46  Mooie spullen beurs
Blz. 48  Lenteweekend (uitgesteld naar 2022)
Blz. 51  Groei&Bloei 85 jarig bestaan

Covid-19: Voor alle activiteiten gelden de         
richtlijnen van het RIVM.

Wijzigingen in het programma verneemt u via de 
website of de nieuwsflitsen.
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februari  Start bloemschikken jeugd voorjaar

februari  Start bloemschikken volwassenen voorjaar

27 maart Paasworkshop

8  april  Lezing Marieke Nolsen: Onze op Engeland geïnspireerde pluktuin

17 april  Voorjaarsruilbeurs bij Yvonne en Herman Scharenberg

22 april  1-daagse busreis  Oostelijke Bloembollenroute

11 juni  4-daagse Vlaanderen (België)

19-20 juni Open Tuinen Weekend

6 augustus middag: Twentse tuinen in Wierden en Vriezenveen

2 september Haaksbergen: tuin Scharenberg en verrassingsafsluiting

9 september ALV en aansluitend: 

  Lezing Bart van der Schoot, tuinbaas ‘De Wildenborch’ 

September Start bloemschikken jeugd najaar

September Start bloemschikken volwassenen najaar

22-26 sept Gardenista

2 oktober Oost-Ned.Kampioenschap Bloemschikken 

 5 oktober Lezing Martje van den Bosch

14 oktober Tuinkeuring Ruurlo

16 oktober Najaarsruilbeurs bij Peter Heutinck

19  oktober Tuinkeuring Borculo

20 november Slachtvisite Noordijk

25 november Kerstshow

28 november Mooie spullenbeurs

18 december Kerstworkshop 

Activiteiten 2021
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Het nieuwe bestuur stelt zich voor ....

Jeroen (voorzitter)

Inmiddels al bijna 18 jaar woonachtig in Haaksbergen met 
mijn vrouw Dorien en onze drie kinderen.  Sinds 2013      
wonen wij op een prachtige stek met ruime tuin aan de 
rand van Haaksbergen. Hier kunnen we ons uitleven met 
onze hobby’s. Als gezin samen buiten zijn, bezig met van 
alles wat groeit en bloeit in de tuin of moestuin. Aange-
stoken door onze buren Herman en Yvonne Scharenberg 
hebben wij in 2018 voor het eerst meegedaan met het 
Open Tuinen weekend en maakten wij kennis met de eerste Tuinruilbeurzen. 
Leuk en gezellig om te bezoeken maar zeker ook leuk om plantmateriaal in te 
brengen en nieuw materiaal weer mee naar huis te nemen. 

Ik heb zin om met een volledig nieuw bestuur de schouders onder de vereniging 
te zetten en te behouden voor de toekomst. 

Elly (secretaris)

Ik woon in Boekelo. We zijn met Groei&Bloei in contact 
gekomen via de Open Tuinendagen. We waren bij Her-
man en Yvonne Scharenberg op bezoek en zijn toen lid 
geworden. Ik ben benaderd om de secretarisfunctie te 
gaan doen, waar ik eerst niet zo happig op was omdat 
ik ook nog werk en een grote tuin heb met mijn partner 
Lambertus, die mij gelukkig veel helpt in de tuin.

Ik werk al bijna 43 jaar bij Nouryon, voorheen Akzo No-
bel, bij de Beveiligingsdienst aan de hoofdpoort. 

Mijn hobby’s zijn de tuin en wandelen, liefst in de bergen. Wat ik eenmaal per 
jaar doe met mijn wandelvriendin. Helaas dit jaar niet. Dit voorjaar zou ik ook 
met de reisclub met de 4-daagse naar Vlaanderen mee, wat helaas ook niet 
doorging.

Ik hoop dat 2021 weer een fijn jaar wordt met activiteiten en Open Tuindagen, 
misschien zie ik jullie daar. 
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Het nieuwe bestuur stelt zich voor ....

 

André (penningmeester)

Mijn naam is André Groothuis en heb de rol van penning-
meester aanvaard bij Groei&Bloei Berkelland/Haaksbergen 
op 22 september 2020. Ben getrouwd met Martina, bij ve-
len bekend van de reiscommissie. Wij hebben een dochter 
(Lena 23) en een zoon (Jan 21) en wonen in Hengevelde. 

 
Zelf ben ik werkzaam bij de Grolsche Bierbrouwerij bij de 
financiële administratie. De tuin is de grote hobby van   Martina en door de tuin-
reizen ken ik de vereniging al vele jaren. Ik ben blij dat de vereniging blijft voort-
bestaan na het turbulente 2020. Wij gaan vol goede moed beginnen aan 2021 
met het nieuwe bestuur.

Willem 

Opgegroeid op een boerderij in het Gooi en 
opgeleid in de civiele techniek ben ik mijn 
hele leven werkzaam geweest “in het water” 
en “in het milieu”: waterschappen, provincies 
en RWS waren mijn werkgevers en later, van-
uit mijn eigen ingenieursbureau, mijn vaste 
opdrachtgevers. 

In Bennebroek (onder Haarlem) ben ik meer 
dan 10 jaar voorzitter geweest van de afdeling van Groei & Bloei. Bij ons was de 
meeste belangstelling voor de lezingenavonden in de winter en tuinbezoeken 
waren in trek.  
In de Achterhoek wonen we in een klein boerderijtje in het buitengebied van 
Ruurlo. Daar zijn mijn vrouw Tilly en ik vaak druk in de tuin. Zoals vaker bij 
boerderijen hebben we een flinke lap grond met veel oudere bomen en mooie 
doorkijkjes door de parkachtige tuin. We proberen de laatste jaren met een            
bloemenweide meer vogels en insecten te trekken; alleen hebben die het nog 
niet allemaal in de gaten dat er een rijke tafel voor hen gedekt is. Hopelijk de  
volgende jaren meer succes.

boekje 14122020.indd   7 03-02-21   13:23



Jaarprogramma 2021 Groei&Bloei Berkelland/Haaksbergen e.o.
8

Het nieuwe bestuur stelt zich voor ..... Bestuur & commisies

Alexandra

Ik ben Alexandra Roelink van der Molen en ben sinds 1982 lid van de Groei & 
Bloei Berkelland/Haaksbergen.

Als kind ging ik al met mijn moeder mee naar bloem-
schikken in Geesteren, achter de kerk in de Stoave, 
waar we les kregen van Jos Helmink. Ik deed met de              
volwassenen mee, want kinder-bloemschikken bestond 
toen nog niet.

Mijn ouders hadden in de jaren 80 een droogbloe-
menkwekerij in het Noordijkerveld en het was vanzelf-
sprekend dat ik in de vrije uurtjes mee moest helpen. 
Bloemen plukken voor de drogerij en voor de veiling   
Aalsmeer en Naaldwijk.

Mijn kennis van bloemen en planten heb ik verder opgedaan bij Fleuregio in   
Hengelo een groothandel in bloemen/ planten. Hier heb ik 15 jaar met plezier 
gewerkt waarna ik gestopt ben om verder te gaan met het bedrijf van ons zelf, 
een groothandel in kaas.

Ada 

Na het ingaan van mijn pensioen, 15 jaar geleden, ben 
ik actief geworden binnen Groei & Bloei Berkelland/
Haaksbergen als coördinator van de bloemschikcom-
missie en de workshopcommissie, alsmede in het    
bestuur als afvaardiging van beide commissies.

Het  samenwerken binnen de commissies met twee 
fijne teams geeft veel vreugde en voldoening. 

Ik heb deze jaren veel geleerd voor wat betreft het 
werken met bloemen en planten en beleef er plezier aan om dit in mijn eigen 
huis en tuin in praktijk te brengen.

Na het helaas tragische einde van het vorige bestuur heb ik als enige 
overgeblevene uit dat bestuur gemeend mijn steentje ook in dit nieuw gevormde 
bestuur te moeten bijdragen.
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Bestuur & commisies

VOORZITTER   
Jeroen Moes    
06-512 926 19
voorzittergbbh@gmail.com

COACH
Willem van der Heeden
06-502 143 99
wnheeden@xs4all.nl

SECRETARIS en LEDENADMINISTRATIE
Elly Roelvink
06-230 697 55
info@berkelland.groei.nl
secretarisgbbh@gmail.com

PENNINGMEESTER
André Groothuis
06-250 635 24
penningmeestergbbh@gmail.com

BESTUURSLID 
VERTEGENWOORDIGER COMMISSIES
COMMISSIE BLOEMSCHIKKEN,WORKSHOPS
Ada Willemsteijn
06-390 460 88
adanelw@outlook.com

BESTUURSLID 
COMMISSIE ACTIVITEITEN EN LEZINGEN
Alexandra Roelink
06-167 668 55
info@roelink.com

LENTEWEEKEND en
MOOIE SPULLEN BEURS
Marcel Borkus
06-152 919 71
marcelruurlo@gmail.com

TUINREIZEN
Martina Groothuis/
Peter v.d. Vondervoort
0547-333979 
maljgroothuis@gmail.com

OPEN TUINEN/RUILBEURZEN
Herman Scharenberg
06-515 58865
hy.scharenberg@gmail.com

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

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

VORMGEVING
Dorien Moes 
06-238 01294
jeroendorien@kpnmail.nl
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Algemene Ledenvergadering (ALV)

AGENDA

1 OPENING

2 VASTSTELLEN VERSLAG ALV 22 SEPTEMBER 2020

3 TERUGBLIK 2020

4 FINANCIEEL VERSLAG 2020 EN BEGROTING 2021

5 VERSLAG KASCOMMISSIE

6 SLUITING

WANNEER

Datum: 9 september 2021

Aanvang: 19.00 uur

Met aansluitende lezing van 
Bart van der Schoot. 

(na een korte pauze)  

Aanvang 20:30 uur

WAAR

HCR Prinsen

Eibergseweg 13

7273SP Haarlo
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Bijna voorjaar
 

Dorre takken, kale bomen 
doen je van de lente dromen. 

Is het voorjaar in het land? 
Schuif je dromen aan de kant. 

Stop ze in een heel klein doosje 
en bewaar ze daar een poosje. 

dan eerst schoffelen en snoeien, 
zaaien, maaien en besproeien. 

Zere rug, kapotte handen- 
nu het snoeisel nog in manden. 

Ziezo, klaar en dat is dat.

Roelien
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Lezing: Marieke Olsen

De commissie Lezingen bestaat uit Alexandra Roelink en Hermien Bannink.

Onze op Engeland geïnspireerde Pluktuin

Tijdens deze inspiratieavond neemt Marieke Nolsen u vier
seizoenen mee de tuin in, met prachtige beelden van haar tuin, tuinbloemen 
en het daarbij behorende bloemwerk. Sinds 2002 woont zij op een deel van het 
Landgoed den Treek-Henschoten, bij Utrecht, met een heerlijk grote tuin. 
In de afgelopen jaren heeft zij hier om de prachtige Landgoed-woning een tuin 
aangelegd met weelderig bloeiende borders. In het vroege voorjaar met heel 
veel bollen, opgevolgd door vaste planten, allemaal aangepast aan de kleuren 
van het Landgoed. 
In deze lezing wil Marieke met name haar decoratieve pluktuin in het zonnetje 
zetten, waarvoor ze inspiratie opdeed in Engeland. 
Om alvast te smullen: 
https://mariekenolsen.blogspot.com/2020/04/pluktuin-2019.html

Super actueel: bloemenpluktuin spreekt jongeren aan!
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Onze bloementuin op het landgoed

Als bloemiste geeft zij les in het maken van tuinachtig bloemwerk en met behulp 
van al haar tuinbloemen hoopt zij een ieder te inspireren. Marieke neemt zaden, 
dahlia-knollen en aanverwante pluktuinartikelen mee voor de verkoop. 

WANNEER
Datum: do. 8 april 2021
Aanvang: 19.30 uur 
(zaal open om 19:00 uur)

WAAR
HCR Prinsen Eibergseweg 13 
7273 SP Haarlo
Tel. 0545-261232 

PRIJS
Leden gratis 
Niet-leden € 5,00 
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De tuinbaas van Buitenplaats ‘De Wildenborch’ te Vorden

Op  donderdag  9 september 2021 neemt Tuinbaas Bart van der Schoot u, als het 
ware mee in zijn dagelijkse bezigheden in de Tuinen, het Park en het Bos, rond 
‘Kasteel de Wildenborch’.

Wat is dat eigenlijk een Tuinbaas?  

Bart vertelt u hier  van alles over maar verhaalt ook over de Geschiedenis, de  
Tuinen, het Parkbos en het Waterbeheer rond  ’Kasteel de Wildenborch’.  
Alle seizoenen en bijbehorende werkzaamheden zullen langs komen in zijn 
verhaal.  En meer dan dat!!

WANNEER donderdag 9 september 2021; 20.30 uur
  (zaal open om 20:15 uur)
WAAR  HCR Prinsen , Eibergseweg 13, Haarlo
PRIJS  Leden entree gratis, niet-leden entree €5,00

Lezing: Bart van der Schoot
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Lezing: Martje van den Bosch

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, herhaling, stijl, opbouw en functies van beplanting.

Martje geeft daarbij handige tips and tricks voor zowel nieuw te ontwerpen als 
bestaande 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 studeerde filosofie en was jarenlang docent aan onder an-
dere Avans Hogeschool. Sinds 2006 is zij fulltime met tuinen bezig: zij schrijft er 
over, ontwerpt voor anderen en zij werkt in de Tuinen in Demen, die zij met haar 
man heeft ontworpen en aangelegd. (www.detuinenindemen.nl)

WANNEER
Datum: dinsdag 5 oktober 2021
Aanvang: 19:30 uur
(zaal open om 19:00 uur)

WAAR
HCR Prinsen, Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo

PRIJS
Leden entree gratis
niet-leden entree € 5,00

Mooie borders, prachtige combinaties
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Mooie borders, prachtige combinaties
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Tuinreizen 2021

‘De beste meststof is de tuinman’s schaduw’

Groepsfoto 2019 tijdens 4-daagse tuinreis Normandië

Reiscommissie …  tig jaar tuinreizen!

Beste tuin-vrienden en vriendinnen,

In 2020 schreven we: “Thuis blijven is geen optie”! 
Tja, hoever kun je er naast zitten in een jaar, wanneer een virus wereldwijd
alles lam legt? Op dit moment weten we voor 2021 nog niet de uitkomst, 
maar actief plannen maken kan altijd. 
We hebben besloten het mooie programma van 2020 een herkansing te 
geven. Tuinen die afhaakten kregen een waardige vervanger. En verder 
doen we nog steeds of we een feestje te vieren hebben omdat we tig jaar
met elkaar op pad gaan om nieuwe tuinen te verkennen.  
Tuinliefhebbers die vorig jaar de 4 daagse tuinreis naar Vlaanderen 
(aan)betaalden en daarvoor een reisvoucher ontvingen, kunnen deze 
waardebon bij Garden Tours voor dezelfde óf een andere reis inzetten. 
Ook in 2021 zeggen we met een knipoog en onverbeterlijk, naar nu 
coronaproof: “Thuis blijven is geen optie”!

Tuinreizen 2021
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Tuinreizen 2021

Wat biedt de reiscommissie in 2021 aan?

Do. 22 april  1-daagse busreis ‘Oostelijke Bloembollenroute’ 

Vr.  11 juni   4-daagse Vlaanderen (België)     

Vr.    6 aug.  middag: Twentse tuinen in Wierden en Vriezenveen 

Do.  2 sept.  Haaksbergen: tuin Scharenberg met verrassings-afsluiting
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Tuinreizen 2021

1-daagse ‘Oostelijke Bloembollenroute’, 22 april

De grootste tulpentuin ter wereld ligt in het westen van Nederland en 
is ongeëvenaard. De reiscommissie heeft echter in het oosten 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’, pootte in het najaar liefst 15.000 bollen. In 2019 
jaar bezochten we de tuin van Martje van den Bosch op 25 juli tijdens het
hitte-record.  Nu laat deze 1,7 ha. grote tuin met voorjaarsbloeiers zich van een 
heel andere kant kennen.  

Daarna door naar de Limburgse tuin ‘Brookersgarden’ in Hout-Blerick.
Ons gastpaar Loek en Annemarie Gubbels deden maar liefst 20.000 bollen 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 Wolfheze bij De Boschhoeve, waar we de kwekerij en tuin  
van Dineke Logtenberg gaan bewonderen. In 2014 waren we er in de zomer, nu 
is de eer aan de voorjaarsbloeiers. 

Tuinreizen 2021
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Tuinreizen 2021

Vertrek: Donderdag 22 april 2021  

  Vertrek om 7.00 uur vanaf parkeerplaats bij zwembad De  
  Wilder, Scholtenhagenweg 32, 7481 VP Haaksbergen   
  Terug ca. 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 Martina Groothuis, tel. 0547-333 979 
  of tel. 06 - 2094 5851, of E: maljgroothuis@gmail.com        

Betaling: De reissom dient overgemaakt te worden op
  ING-rek.nr. NL68 INGB 0007 0014 20 ten name van   
  KMTP Neede Tuinreizen onder vermelding van naam   
  deelnemer(s).  
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Datum: 11 t/m 14 juni 2021

Ook dit jaar organiseren we met Garden Tours een aantrekkelijke Tuinreis 
naar Vlaanderen. Mocht je nog een reisvoucher bezitten, dan kan deze ingezet       
worden. Met als uitvalsbasis het uitstekende vier sterren Hotel Keizershof in 
Aalst, bezoeken we tijdens de hele reis in totaal tien tuinen. Reisleidster is de ons 
van de ‘Normandië-reis 2019’al bekende Margreet Diepeveen uit Enter.
We gaan er van uit dat Haaksbergen de opstapplaats wordt en in verband 
met corona nemen we nu al maatregelen: we gaan maar met maximaal 25            
deelnemers op stap. Wel zo veilig!

In Nederland bezoeken we Tuinen aan het boord, Tielens & Tielens en 
De Dijkgaerd. In Vlaanderen zijn dat De Patershoeve, Tuin van Carlos en 
Marie-Jeanne, tuin van Régine, kasteeltuin Oostkerke,  Bijsterveld, Krompoelhof 
en De Pokertuin. Daarnaast maken we een uitstapje naar het historische centrum 
van het middeleeuwse Gent. 
Als afsluiting van deze interessante reis gaan we gezamenlijk dineren in het     
Wapen van Beckum. 

Tuinreis: 4-daagse busreis Vlaanderen Tuinreis: 4-daagse busreis Vlaanderen
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Reis:            
Heen vrijdag 11 juni, 
Terug maandag 14 juni 2020. 

Opstappen: 
Vertrek rond 8:00 uur vanaf het 
Wapen van Beckum,
Beckumerkerkweg 20,
7554 PV Beckum.

Prijs:
€ 560,00;
toeslag een-persoonskamer  
€ 70,00.
De reissom is inclusief busreis, 
drie overnachtingen in genoemd 
hotel incl. ontbijt en diner en 
deskundige begeleiding. 
Daarnaast entree tuinen
en een gereserveerde lunch. Het 
verzoek om voor de eerste dag 
zelf een lunchpakketje mee te 
nemen.

Opgave:      Zo spoedig mogelijk bij Martina Groothuis 
                     tel. 0547-333 979 of tel. 06 - 2094  5851, of 
                     e-mail: maljgroothuis@gmail.com; 
                     Website link voor reserveringen: 

                     https://www.gardentours.nl/vereniging/groei-bloei-haaksbergen

Tuinreis: 4-daagse busreis Vlaanderen
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Sommige tuinen nemen je beet. Dat is bij ‘De Haarboershof’ het geval, want als 
je langs de wit beplante voortuin en verbouwde woning loopt, verrast de veel-
kleurige 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 in welke tuin word je door 
papagaaien begroet? Het paar bouwde in 
dertien jaar tijd een weiland om in een fraaie 
tuin (8400 m2). Hierin vijvers die met elkaar 
in verbinding staan door overlopen. De oe-
vers zijn aangeplant met gewassen die van 
natte voeten houden. Halverwege de tuin, 
die met een zigzag naar een naastgelegen 
weg loopt, ligt een heuvel als uitzichtpunt. 
Je kunt dwalen tussen beelden en glaswerk, 
maar ook lekker uitrusten op de vele bankjes.

‘De Haarboershof ’ Wierden en Familie Harms Vriezenveen ‘De Haarboershof ’ Wierden en Familie Vriezenveen
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‘De Haarboershof ’ Wierden en Familie Vriezenveen

Vertrek: Vrijdag 6 augustus 2021 

Adres 1: 14:00-15.15 uur ‘De Haarboershof’, Rijssensestraat 116,    
  7642NM Wierden 
Adres 2: 15.30-17.00 uur  Herman & Stijntje Harms,
  Wierdenseweg 35,
  7671JJ Vriezenveen

Carpoolen: 13:15 uur vertrek Zwembad De Wilder, Haaksbergen 
  Bij opgave aangeven of je rechtstreeks gaat of wilt
  carpoolen.         
Prijs:  € 8,00 p.p. entree, incl. op beide adressen koffie/thee en   
  iets lekkers.

Opgave bij: Martina Groothuis,
  tel. 0547-333 979 of tel. 06 – 2094 5851, 
  of e-mail: maljgroothuis@gmail.com 
  Zij kan ook bemiddelen in gezamenlijk meerijden.
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Afsluiting reisseizoen

Yvonne & Herman Scharenberg laten zien dat je met eigen tuin-ideeën 
ver kunt komen.  In 2001 begon het paar met de aanleg 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.” 
Grote bomen moesten wijken, prachtige borders kregen hun plek. 
Een cursus ‘Boerderij-erf & tuin’ van Landschap Overijssel leverde
adviezen voor een betere  aansluiting op de agrarische omgeving. En zo
zie je: er zijn geen tuinfouten, alleen experimenten.  
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Datum:  donderdag 2 september 2021 om 16:30 uur

Adres :  Yvonne & Herman Scharenberg,
  Sonderenstraat 44, 7481 HC Haaksbergen, 
  www.yvonnescharenberg.nl 

Prijs:  € 8 p.p. entree, koffie/thee, wat lekkers 

Hoe we de ‘afscheidsborrel’ aankleden is nog een verrassing
Opgave bij Martina Groothuis, tel. 0547-333 979 of tel. 06- 2094 5851
of mail naar: maljgroothuis@gmail.com
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Gardenista

2021

 

TICKETS ONLINE TE KOOP!

SEPTEMBER

22-26
 

Waar: Laag Zuthem op de historische buitenplaats Den Alerdinck

Meer informatie via www.gardenista.nl

Volg ons op: Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube

'Leef'Leef    in het Groen'in het Groen'
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2021

 

TICKETS ONLINE TE KOOP!

SEPTEMBER

22-26
 

Waar: Laag Zuthem op de historische buitenplaats Den Alerdinck

Meer informatie via www.gardenista.nl

Volg ons op: Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube

'Leef'Leef    in het Groen'in het Groen'
 

Wie wordt er in 2021 Nederlands Kampioen Bloemschikken op 
festival Gardenista?
Zaterdag 26 oktober 2019 werd het Oost Nederlands Kampioenschap Bloem-
schikken in Eefde gehouden en daar werd Dika Koeslag uit Rekken 1e, tevens was 
zij verzekerd van een plaats op het podium van Gardenista in 2020, dit kon helaas 
i.v.m. de coronapandemie niet doorgaan. Dika krijgt nu  een podiumherkansing 
op zondag 26 september tijdens Gardenista 2021. 

Dit unieke groene festival vindt plaats op de Historische Buitenplaats Den Aler-
dinck in Laag-Zuthem.

Op 22 september kunnen de wedstrijdstukken van alle deelnemers worden inge-
leverd en gepresenteerd. Van 23 t.e.m. 26 september expositie voor het publiek 
met op 26 september de finale op het podium voor de nummers 1,2 en 3 van 
elke categorie.  

  

                                                                                                           

Het Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken in Eefde zal worden gehou-
den op zaterdag 2 oktober 2021. De eerste prijswinnaar van dit Kampioenschap 
zal weer op het podium prijken van Gardenista 2022.

Gardenista
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Bloemschikken volwassenen

De bloemschikcommissie bestaat uit drie personen: Ada, Alexandra en Dika.

Elk voor- en najaar worden er vier bloemschiklessen gepland onder leiding van 
ervaren docenten. Met de daar gemaakte creaties, naar een  vooraf bekendge-
maakt thema, willen wij een tentoonstelling ingerichten. Hoe wij dat vorm gaan 
geven volgt in de loop van het jaar via de website, facebook en nieuwsflits.

Door de coronapandemie hebben tot onze grote spijt de lessen het afgelopen 
jaar voor het grootste gedeelte in De Stoave in Geesteren geen doorgang kunnen 
vinden.

Bij het ter perse gaan van dit Jaarprogramma zijn de ontwikkelingen rond het 
coronavirus nog zo onzeker dat verdere informatie over de lessen in 2021 niet 
gegeven kan worden.

Tijd, plaats en verdere bijzonderheden kunnen derhalve (nog) niet worden be-
kendgemaakt.

Zodra de omstandigheden het toelaten zullen de cursisten per mail op de hoogte 
gebracht worden van het weer opstarten van de cursussen. 
Tevens zullen op de website alle nieuwe ontwikkelingen worden gemeld.                                                                                                                                          
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Dika Koeslag, tel. 0545-431575
Bank en rekeningnummer is gewijzigd; zie bloemschikken jeugd.

Bloemschikken Jeugd
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Bloemschikken Jeugd

Ook voor de jeugd v.a. ongeveer 6 jaar zijn er leuke lessen. In voor- en najaar 
worden er vier lessen gegeven op de vrijdagmiddag om de vier weken van 
16.00 – 18.00 uur in dorpshuis De Stoave, achter de PKN-kerk in Geesteren.

Naast Marianne, de docente, is Dika voor extra hulp aanwezig.  

De prijs per vier lessen bedraagt 22,00 Euro en is inclusief steekschuim en 
draad. Ook voor drinken met iets erbij wordt gezorgd. Bloemen, ondergronden 
en bij-materialen worden door de jongelui zelf meegenomen.

Cursisten ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging met data en opdrachten 
voor de lessen, ook op de website en 
via de scholen wordt melding gemaakt 
wanneer de cursus van start gaat.

Op bijgaande foto is te zien dat onze 
jeugdige schikkers veel plezier beleven 
aan het creatief bezig zijn met groen en 
bloemen.

Verdere inlichtingen en opgave:   Dika 
Koeslag tel. 0545-431575. 

LET OP:
Bank en rekeningnummer is gewijzigd:
NL41INGB 0007802447 t.n.v. K.M.T.P. 
Neede, bloemschikken        
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Slachtvisite Noordijk

Slachtvisite Noordijk zal worden gehouden op zaterdag 20 november 2021 van 
10.00 – 15.30 uur.

Ter plekke worden er door de dames van de bloemschikcommissie bloemstukjes 
gemaakt en verkocht.  Tevens zullen de, inmiddels vertrouwde, met groen en 
vogelvoer versierde  vogelstokken niet ontbreken.                                                                         

Bloemschikken
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Bloemschikken

De Kerstshow van 2021 zal worden gehouden op donderdag 25 november.
Nadere info volgt in de loop van het jaar via de website, facebook en nieuwsflits.
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Workshops

BLOEMSCHIKWORKSHOPS:
Paasworkshop: 27 maart 2021
Kerstworkshop: 18 december 2021

Er worden twee workshops per jaar georganiseerd:
in het voorjaar (Pasen} en winter (Kerst) 

De commissie bestaat uit zes leden: Ada, Christien, Dika, Ina, Marcel en 
Marianne. Zij bedenken met elkaar creatieve stukken die zeker een uitdaging    
betekenen, maar ook geschikt zijn voor minder ervaren deelnemers.
Voor mensen die wel van werken met bloemen houden, maar niet over al te veel 
tijd beschikken of voor wie het moeilijk is materiaal te verzamelen is een work-
shop uitermate geschikt.
De voorbereidingen worden door de commissie gedaan. Onder begeleiding 
maakt u in een groep het bedachte bloemstuk met ruime gelegenheid voor eigen 
creatieve inbreng. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met verse, natuurlijke 
materialen.

In het  komende voorjaar staat voor de workshop het maken van een 
verrassende paascreatie op het programma.
Alles was het afgelopen jaar gereed voor een gezellige paasworkshop, ontzettend 
jammer was het om iedereen af te moeten bellen wegens corona.
Nu staan de benodigde materialen in de opslag te wachten op betere tijden. We 
hopen het komend jaar weer mooie bloemstukken samen te kunnen maken en 
elkaar gezond weer te zien!

Workshops
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Workshops Workshops

Tevens wordt de kerstworkshop in het 
programma opgenomen, ook hiervoor 
geldt: Nadere informatie volgt. 

Tijdens deze gezellige bloemschikuurtjes 
wordt ook de inwendige mens niet 
vergeten. 
De plaats waar de workshops zullen 
worden gehouden is op dit moment nog 
niet bekend. Zoals de verwachting nu is 
zal ook het komend jaar de 1,5 m nog 
in acht moeten worden genomen en 
onze vertrouwde plek de Stoave niet in 
aanmerking komen. Wij kijken uit naar 
een ruimere locatie waar we elkaar weer 
veilig kunnen ontmoeten. Wij houden u 
op de hoogte via de website, facebook en 
nieuwsflits.

Inlichtingen en aanmelden bij:
Marianne Ezendam tel: 06-577 495 51
Christien Emsbroek tel: 0545-471 135                                                     

LET OP: Bank en rekeningnummer van de workshops is gewijzigd,
het nieuwe nummer is: NL64INGB 0007995742 t.n.v. K.M.T.P. Neede, Workshops.
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Open Tuinen Weekend

Corona. 

Korte terugblik 2020. Vorig jaar heeft het landelijk bestuur het OTW afgelast. Om-
dat de omstandigheden in juli enigszins waren gewijzigd, hebben we alsnog een 
OTW kunnen plannen. Ongeveer de helft van het aantal tuinen (18) hebben hun 
poorten geopend. Ondanks de beperkingen, maar dankzij het mooie weer, was 
dit een succes. Vele bezoekers hebben onze tuinen bezocht. Ze waren zeer blij 
dat er toch nog een activiteit doorgang kon vinden.

Open Tuinen Weekend 

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021

Het Open Tuinen Weekend is een activiteit die  steeds meer bezoekers trekt. Ook 
van buiten de regio is de belangstelling groot. Doelstelling van het Open Tuinen 
Weekend (OTW) is het promoten 
van tuinieren in de brede zin van het 
woord.

Diverse leden van de afdeling Berkel-
land/Haaksbergen en omstreken, zijn 
bereid om hun tuin open te stellen 
voor publiek in dit weekend. Na jaren 
van een stijgende lijn, stabiliseert het 
aantal op ongeveer 35 deelnemers. 
Naast de tuinen uit Berkelland / 
Haaksbergen sluiten ook steeds meer 
tuinen uit omliggende plaatsen zich 
graag bij ons aan. Reden hiervoor is 
onder andere de wijze van presente-
ren van de tuinen in het OTW boekje. 
Naast het OTW weekend kan men 
ook aangeven welke andere dagen 
en of avonden men open is. Dit boek-
je wordt eind april gedrukt en is o.a. 
bij de lokale VVV’s gratis af te halen.

Corona en het niet doorgaan van 
het Lenteweekend kan een reden 
zijn dat het boekje pas in mei wordt            
gedrukt. Dit kan van invloed zijn op  
de planning.
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Presentatie.

Sinds 2015 presenteren we alle tuinen in het OTW boekje. Elke tuin wordt op 
dezelfde wijze omschreven en gepresenteerd op één pagina. Een foto geeft een 
beeld van hetgeen er te zien is. Verder is de pagina voorzien van symbolen voor 
extra informatie zoals; de omvang van de tuin, is er een toilet aanwezig, worden 
er plantjes verkocht, eventuele extra openingsdagen enz. Gezien de reacties 
wordt dit zeer gewaardeerd. Zo wordt het een boekje voor het hele zomer-
seizoen.
 
Voorbereiding.

Eind januari beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuin is er dus één 
pagina beschikbaar om zich te presenteren. De opzet van de pagina’s zijn qua 
vormgeving steeds meer gelijk. Door gebruik te maken van symbolen ontstaat er 
een rustiger beeld. De tuineigenaar zorgt zelf voor de informatie en foto’s van de 
tuin. Adverteerders 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 hiervoor. Alle 
potentiële deelnemers worden per mail benaderd. In de loop van het jaar 
krijgen we tips van nieuwe tuinen en ook spontane aanmeldingen komen voor. 
De tips worden persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan 
en wat men kan verwachten. De laatste jaren hebben er ongeveer 35 tuin-
eigenaren deelgenomen aan het OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken 
en 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 interessant 
genoeg is? We komen graag om u te adviseren. Aangezien het boekje moet 
worden samengesteld en gedrukt, hanteren we 1 maart als uiterste datum voor 
het aanleveren van de benodigde informatie. 
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Open Tuinen Weekend

Informatie bijeenkomst voor deelnemende tuineigenaren.

Deze bijeenkomst wordt op dinsdag 1 juni, voorafgaand aan het OTW, bij één van 
de deelnemers gehouden. Er wordt die avond o.a. aangegeven hoe de 
organisatie is verlopen en er wordt gecheckt of alles volgens afspraak is geregeld. 
Tevens worden OTW bordjes en boekjes uitgereikt. Natuurlijk is er die avond ook 
ruimte om de tuin, waar we te gast zijn, te bezichtigen. Contacten worden aan-
gehaald en er worden onderling vaak afspraken gemaakt elkaars tuin te 
bezoeken. Het weer is zeer belangrijk tijdens het OTW. Gelukkig hebben we daar 
geen invloed op. Meestal valt het wel mee en is het prima tuinweer.

Publiciteit.

Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW. Naast de boekjes die we verspreiden 
via de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen we een 
redactioneel artikel in de dagblad Tubantia, editie Berkelland en Haaksbergen te 
krijgen. 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 de sociale media.
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Evaluatie. 

Na het OTW wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De ervaringen 
worden uitgewisseld en er is ruimte voor opbouwende kritiek. Indien mogelijk 
wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt op dinsdag 29 juni 
plaats, ook weer bij een deelnemer van het OTW. Er is ook nu weer ruimte om 
die tuin te bezichtigen. 
Heeft u een tip voor een mooie tuin, of heeft uzelf belangstelling en overweegt 
u uw tuin open te stellen? Laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, tips, 
etc., bel, app of mail ons op 06-51558865 of hy.scharenberg@gmail.com

We hebben met de organisatie van het OTW geen rekening kunnen houden met 
de ontwikkeling van het coronavirus in 2021. Zo nodig wordt het programma 
aangepast.

Nationale Tuinweek.

Het OTW wordt voorafgegaan aan de Nationale Tuinweek.

Het thema van de Nationale Tuinweek is bij het drukken van dit jaarprogramma 
nog niet bekend.
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Voorjaarsruilbeurs bij Scharenberg

Op 17 april is het zover. Dan is het weer tijd 
voor de voorjaarsruilbeurs. Deze vindt ook 
dit jaar weer plaats bij Yvonne en Herman      
Scharenberg. Vanaf 9.30 uur staat de koffie 
klaar. Dan kunnen de door u eventueel 
ingebrachte planten worden gepresenteerd. 
Om klokslag 10.00 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 
inrichten of hebt uitgebreid met een nieuwe 
border. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
staat de kwekerij van Peter Heutinck, garant 
voor extra aanbod van planten.
Na het ruilen kunt u de tuin bekijken, die dan, na de lange winterperiode, begint 
te ontwaken. Gezelligheid en bijpraten staat zoals altijd weer voorop.

P.s. Er zal rekening gehouden worden met de richtlijnen van het RIVM. 

Locatie:

Yvonne en Herman 
Scharenberg 

Sonderenstraat 44 

7481 HC Haaksbergen

Tel: 06-51558865

Datum: 17 april 2021

Aanvang: 9.30 uur. 

Start ruilen 10.00 uur. 
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Najaarsruilbeurs bij HeutinckVoor bij de koffie .......

BENODIGDHEDEN: 
• 150 gr ongebrande walnoten

• 100 gr roomboter

• 200 ml milde (olijf)olie of zonnebloemolie

• 300 gr witte basterdsuiker

• 4 middelgrote eieren

• 300 gr peen julienne

• 250 gr zelfrijzend bakmeel

• 2 el koekkruiden

• 1 tl vanillesuiker

• 250 gr verse roomkaas, bijv monchou

• 100 ml verse slagroom

BEREIDING:
https://www.lekkerensimpel.com/carrot-cake-recept
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Najaarsruilbeurs bij Heutinck

Op 16 oktober zijn we weer te gast bij de kwekerij van Peter Heutinck, voor de 
najaarsruilbeurs. De spelregels zijn gelijk aan de ruilbeurs die in het voorjaar 
wordt gehouden. Ook nu beginnen we 9.30 uur met de inbreng van planten die 
u over heeft. We starten klokslag 10.00 uur met uitzoeken van de planten die u 
graag wil hebben. Peter Heutinck staat als sponsor garant voor extra aanbod van 
planten.
Na het ruilen kunt u de kwekerij, die dan nog uitbundig in bloei staat met       
herfstplanten, bekijken. Eventueel kunt u tot aankoop overgaan van de plant die 
u al zolang zocht.

Locatie:

Kwekerij Peter Heutinck, Wessel van Eyllaan 3, 7271 NT Borculo 

Info Tel: 06-51558865

Datum: 16 oktober 2021

Aanvang: 9.30 uur. 

Start ruilen 10.00 uur. 

Voor bij de koffie .......
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Prijsuitreiking tuinkeuring Ruurlo

Het keuren van tuinen wordt door onze afdeling al vele jaren gedaan. Elk jaar 
weer gaan twaalf tuinliefhebbers en groen gerelateerde vakmensen op pad om 
tuinen te keuren.
Daar zijn richtlijnen voor, o.a. eerste indruk, verhoudingen, onderhoud en 
assortiment. Ook moet de tuin aan de voorzijde liggen en zichtbaar zijn vanaf het 
trottoir. Dit betekent dat bijvoorbeeld een haag niet veel hoger mag zijn dan 100 
cm. Alle drie de keren krijgen de tuinkeurders een andere wijk, zodat de tuinen 
door zes verschillende keurmeesters worden beoordeeld.
Ieder jaar worden we weer verrast met leuke, nieuwe en bijzondere ontwerpen, 
die ons als keurders ook elk jaar weer inspireren.

Daarnaast gaan wij gezamenlijk ook andere tuinen en kwekers bezoeken om zo 
op de hoogte te blijven van trends en nieuwigheden.

WANNEER: 14 oktober, aanvang 19.30 uur

WAAR:  Locatie nog niet bekend

INFORMATIE: Marcel Borkus 06-152 919 71

Prijsuitreiking tuinkeuring Borculo
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Prijsuitreiking tuinkeuring Borculo

WANNEER: 19 oktober, aanvang 19.30 uur

WAAR:  Café Restaurant Peters, Steenstraaat 7, 7271 BN Borculo

INFORMATIE: Roy Italiaander 06-253 431 35

Foto: Tuin Bertha en Anton Memelink, 1e prijs

Jaarlijks worden de tuinen in Borculo gekeurd door keurmeesters van Groei & 
Bloei Berkelland/Haaksbergen. In 2020  is alles anders dan anders gegaan door 
de omstandigheden rondom corona. De keuring verliep anders, maar ook de 
prijsuitreiking, die helaas niet als gebruikelijk kon plaatsvinden bij 
café-restaurant Peters. Toch zijn de prijzen uitgereikt. In juli zijn 93 geselecteerde 
tuinen voor de eerste keer gekeurd, in augustus vond de tweede keuring plaats. 
Aan de hand van een aantal criteria zijn de tuinen door verschillende keurders 
beoordeeld. Hiervan zijn 20 tuinen in verschillende categorieën in 
aanmerking gekomen voor een prijs.
Met een beperkt aantal keurmeesters kon Groei & Bloei de winnaars van de 
mooiste tuinen feliciteren met het resultaat.

Met dank aan Vaste-planten-kwekerij Heutinck kon men ook dit jaar weer de 
winnaars blij maken met een bijzonder plantenassortiment.

Dankzij Hoveniersbedrijf Krabbenborg konden de prijzen op veilige afstand 
worden bezorgd en kon men de planten op voldoende afstand uitzoeken.
     Uit: Nieuws uit Berkelland, 6-11-2020.
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Mooie spullen beurs

Op zondag 28 november 2021 organiseert Groei & Bloei Berkelland/        
Haaksbergen sinds enkele jaren een mooie spullen - en brocante beurs.
Deze beurs is bedoeld door en voor particulieren, dus niet voor bedrijven.
Deelnemers aan de beurs verkopen spullen die te maken hebben met o.a. 
bloemschikken, kerst, brocante, interieur en tuin. Ook zelfgemaakte producten 
zoals kerststukjes en vogelvoer worden aangeboden.
Er worden spullen verkocht die gebruikt of zelfs nieuw zijn, maar het is geen 
rommelmarkt en er worden ook geen planten verkocht.
                                                           ::::::::::::
Huur een tafel en verkoop je eigen mooie spullen.
U kunt zich nu al opgeven als deelnemer.
Er is een beperkt aantal tafels beschikbaar en vol is vol!                                                               

Wanneer u interesse heeft om één of meerdere tafels te huren, kunt u zich per 
mail opgeven bij Marcel Borkus :  marcelborkus@gmail.com
Wij bieden tafels aan van 180 cm bij 55 cm of 120 cm bij 80 cm voor € 12,50 per 
tafel.

Leden/donateurs van Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen krijgen een attentie.
Vermeld uw naam,  adres,  tel.nr. en of u lid bent van Groei & Bloei, geef aan 
waarmee u de stand inricht en of u één of meer tafels wilt reserveren.
Voor vragen kunt u bellen met Marcel Borkus 06-15291971
Een tafel/stand mag aangevuld worden met brocante, maar brocante mag niet de 
hoofdmoot zijn, we zijn wel Groei & Bloei.
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Wij verwachten dat de spullen schoon en breukvrij zijn en het is handig wanneer 
de producten geprijsd zijn. In de zaal mag geen water gebruikt worden i.v.m. 
knoeien op de vloer.

TIJDENS DE BEURS  2 VERLOTINGEN !!

Wanneer :   Zondag 28 november 2021,  10.30-14.00uur
Informatie & opgave : Marcel Borkus,
    marcelruurlo@gmail.com  tel. 06-05291971
Waar :    HRC Prinsen, Eibergseweg 13, 7273SP Haarlo
Prijs :    vrije entree voor bezoekers
Verkopende deelnemers : € 12.50 per tafel
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Lenteweekend

Al jaren organiseert onze afdeling in samenwerking met de Kruidenhof te Mallum 
het Lenteweekend in Eibergen. Het is altijd een succes, een prachtige planten-
markt in een schitterende omgeving waar we duizenden mensen een plezier mee 
doen. Elk jaar met bekende en nieuwe exposanten, met leuke en bijzondere 
materialen, zodat het voor het publiek ook elk jaar weer aantrekkelijk is om 
begin mei naar Eibergen te komen. In 2020 kwam er een kink in de kabel en kon 
onze groenmarkt, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan.
Ieder jaar komt de Lenteweekendcommissie in oktober - november voor het 
eerst bijeen om de voorbereiding voor het volgende Lenteweekend op te 
starten. Wij hebben nog een tijd gehoopt op verbetering van de situatie rondom 
het coronavirus. De richtlijnen geven echter nog steeds weinig ruimte of uitzicht 
op ruimschootse verbetering. Inmiddels wordt duidelijk dat de gewone man en 
vrouw pas in de periode maart- juli van 2021 gevaccineerd kan worden waarbij 
het vermoeden bestaat dat dan pas rond de zomervakantie evenementen met 
veel bezoekers zonder restricties plaats kunnen vinden. 
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Dit gegeven is voor ons reden geweest alle activiteiten achter de schermen niet 
op te starten en het evenement uit te stellen naar 2022. Erg jammer voor ons 
allemaal. 

Ondertussen hebben we ook afscheid genomen van twee commissieleden, 
penningmeester Ria Vermeer en voorzitter Jan Schravesande. Wij zijn hen erg 
dankbaar voor het vele werk dat zij verzet hebben binnen onze commissie. We 
zullen ze missen. We zijn op zoek naar nieuwe commissieleden ter ondersteuning 
van de organisatie. Misschien iets voor u? Wij zoeken een commissie-voorzitter 
en een penningmeester voor het Lenteweekend.

Als Lenteweekendcommissie laten we onze gedachten alvast voorzichtig naar 
2022 gaan en we hopen u en veel andere bezoekers dat voorjaar weer te zien 
rondom de Mallumse Molen en Kruidenhof in Eibergen. 
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Groei & Bloei Berkelland / Haaksbergen 1936 - 2021
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De vereniging Groei&Bloei Berkelland-Haaksbergen viert in 2021 haar 85-jarig 
jubileum. 

Mede door het annuleren van het Lenteweekend is er een gedachte ontstaan 
toch nog een ‘bescheiden’ activiteit voor de leden te organiseren op 11 septem-
ber 2021. Wij hopen dat wij dan met z’n allen elkaar weer vrij kunnen ontmoeten 
waardoor een activiteit ook tot zijn recht kan komen. 

Het verenigingsbestuur denkt nog na over de mogelijkheden en de wijze van in-
vulling. Bent u geïnteresseerd om hieraan mee te werken, beschikbaar te zijn of 
een bijdrage te leveren dan stellen wij dat zeer op prijs. 

Wij houden u op de hoogte!

Groei & Bloei Berkelland / Haaksbergen 1936 - 2021
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