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Woord van de voorzitter

Beste mensen, 

Vandaag stond ik in onze tuin al het laatste gevallen oude blad bij elkaar te 
harken. Al werkend ben je al gauw weer bezig met het maken van nieuwe 
plannen en goede voornemens; komende lente moet die klimplant meer 
aandacht, enkele  vaste planten zijn overwoekerd door andere en zullen beter 
vrijgezet moeten worden, krijgt de ruilbeurs weer een mooi aanbod zodat 
ik die gaten weer kan vullen, met welke tuinreis ga ik eens mee om ook een 
nieuwe idëen op te doen. Enzovoort. Voor je het weet sta je in je tuin rond te 
kijken in plaats van te werken. Gedachten maar weer uitgezet en weer druk 
aan het harken.  Iedereen zal dit herkennen. Of je nu een grote tuin hebt, een 
kleine tuin of alleen een plantenbak. 

Ik start het nieuwe jaar wederom mijn motto van vorig jaar: 
Elkaar ontmoeten en samen veel activiteiten beleven zodra het weer kan. 

We hebben helaas een heel aantal mooie activiteiten moeten annuleren 
vanwege de corona-maatregelen. Echter, met name gedurende de 
zomerperiode zijn ook veel mooie activiteiten doorgegaan. Elkaar sinds een 
tijdje weer kunnen treffen en nieuwe ideeën uitwisselen. Maar we hebben 
ook een aantal minder leuke zaken meegemaakt. Helaas hebben wij afscheid 
moeten nemen van ons erelid en oud-voorzitter Jan Brouwer. Hij heeft zich 
jaren ingezet voor zijn vereniging KMPT. 

Wij worden ook geconfronteerd met het wegzakken van het “verenigings”-
gevoel in de Groei&Bloei regio’s om ons heen. Ik houd het er op dat 
dat binnen onze afdeling nog niet speelt en laten we er met z’n allen de 
schouders onder zetten. Gelukkig zien wij bij onze buur-verenigingen 
voorzichtige initiatieven om elkaar regio-overstijgend op te zoeken en te 
leren kennen. Erg positief waarbij wij ons als bestuur in de eerste plaats  
blijven focussen op onze eigen leden, vrijwilligers en bijbehorende prachtige 
initiatieven. 
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Woord van de voorzitter

Met verbazing sta ik weer te kijken hoe er ook voor 2022 een jaarprogramma 
tot stand is gekomen. Met niet aflatend enthousiasme weten de diverse 
commissies weer te zorgen voor een gevulde agenda met tal van mooie, leuke 
en interessante activiteiten. 
Ik vind dat van respect getuigen in deze bijzondere tijden. Ook dank ik de 
adverteerders voor het vertrouwen in onze afdeling.

In het jaarprogramma ziet u dat er weer veel herkenbare onderdelen op de 
agenda staan. Enkele met een frisse inhoud maar we kennen ook aanvulling 
op het programma. Wat dacht u van een cursus Bodem en Water. Hier leert 
u wat uw grondslag en waterhuishouding voor de plantengroei in uw tuin 
betekenen. Maar we beraden ons ook op het aanbieden van andere leerzame 
onderdelen zoals het snoeien van fruitbomen, enten van hout. Maar wellicht 
heeft u ook leuke ideëen. We willen eens kijken hoe dat verloopt en of er 
ruimte is om dat jaarlijks te herhalen met wellicht een wisselende inhoud. 
We delen deze initiatieven vooralsnog via de nieuwsbrieven.

Ik wens u veel leesplezier en hoop van harte dat wij elkaar dit jaar op tal van 
activiteiten kunnen ontmoeten. 
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Inhoud  Activiteiten 2022

Blz. 2
Blz. 4
Blz. 5
Blz. 7
Blz. 8
Blz. 10
Blz. 12
Blz. 14
Blz. 16
Blz. 28
Blz. 34
Blz. 36
Blz. 37
Blz. 38
Blz. 42
Blz. 43
Blz. 45
Blz. 46
Blz. 48
Blz. 50
Blz. 52
Blz. 57

Voorwoord voorzitter
Inhoudsopgave
Acitiviteiten 2022
Bestuur & commissies
Algemene ledenvergadering
Lezing Frans Meek
Lezing Kars Veling van de Vlinderstichting Wageningen
Lezing Tuinerie
Tuinreizen
Bloemschikken
Gardenista
Slachtvisite Noordijk
Vacature secretaris
Open Tuinen Weekend
Voorjaarsruilbeurs
Najaarsruilbeurs
Recept
Prijsuitreiking tuinkeuring Ruurlo en Borculo
Lenteweekend Eibergen
Mooie spullen beurs
In memoriam Jan Brouwer
Notities

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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Inhoud  Activiteiten 2022

maart

maart

15 maart

7 april

9 april 

16 april

21 april

30 arpil en 1 mei

25 mei

10 juni

18 en 19 juni

5 augustus

2 september

8 september

6 oktober

13 en 18 oktober

15 oktober

19 november

24 november

27 november

17 december

Bloemschikken jeugd

Bloemschikken Volwassenen

ALV/Lezing Frans Meek  ‘Lopen op Hout’.

Lezing Kars Veling ‘Meer kleur rond je tuin’.

Paasworkshop

Voorjaarsruilbeurs bij Yvonne en Herman Scharenberg

1-daagse tuinreis Oostelijke bloembollenroute

Lenteweekend

NK bloemschikken - Gardenista

4-daagse tuinreis Vlaanderen

Open Tuinen Weekend

1-daagse rondje Deventer

Tuinbezoek familie Kleine Wiecherink

Lezing en tuinbezoek landgoed Zonnebeek

Lezing de Tuinerie ‘Bollen in de border’. 

Prijsuitreiking tuinkeuring Borculo en Ruurlo

Najaarsruilbeurs bij Peter Heutinck

Slachtvisite Noordijk

Kerstshow

Mooie spullenbeurs

Kerstworkshop
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Bestuur & commisies
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Bestuur & commisies

VOORZITTER    LENTEWEEKEND en  SPULLEN BEURS
Jeroen Moes    MOOIE SPULLEN BEURS
06-512 926 19    Marcel Borkus
voorzittergbbh@gmail.com  06-152 919 71
     marcelruurlo@gmail.com
SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE 
vacature    TUINREIZEN
     Martina Groothuis/
PENNINGMEESTER    Peter v.d. Vondervoort
André Groothuis   0547-333 979 
06-250 635 24    maljgroothuis@gmail.com
penningmeestergbbh@gmail.com   
     OPEN TUINEN/RUILBEURZEN
BESTUURSLID    Herman Scharenberg
Willem van der Heeden   06-515 588 65
06-502 143 99    hy.scharenberg@gmail.com
wnheeden@xs4all.nl
     TUINKEURINGEN
BESTUURSLID    Borculo: Roy Italiaander  
VERTEGENWOORDIGER COMMISSIES 06-253 431 35
COMMISSIE BLOEMSCHIKKEN,  Ruurlo: Marcel Borkus
WORKSHOPS    06-152 919 71
Ada Willemsteijn   
06-390 460 88    WEBMASTER
adanelw@outlook.com   Karel Tamboer 
     webmasterGB@kareltamboer.nl
BESTUURSLID    www.berkelland.groei.nl
COMMISSIE ACTIVITEITEN EN
LEZINGEN    VORMGEVER
Alexandra Roelink   Dorien Moes   
06-167 668 55    06-238 012 94
info@roelink.com   jeroendorien@kpnmail.nl
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Algemene Ledenvergadering (ALV)   
   

AGENDA

1. OPENING
2. VASTSTELLEN VERSLAG ALV dd 9 september 2021
3. TERUGBLIK 2021
4. FINANCIEEL VERSLAG 2021 EN BEGROTING 2022
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
6. SLUITING

WANNEER

Datum: 15 maart 2022

Aanvang: 19:00 uur

Met aansluitende lezing van Frans Meek ‘Lopen op Hout’.
(na een korte pauze)

Aanvang: 20:30 uur

WAAR

HCR Prinsen
Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo
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Algemene Ledenvergadering (ALV)   
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Lezing: ‘Lopen op Hout’
 
door Frans Meek

Tijdens deze avond zal Frans Meek van het Internationaal Klompenmuseum te 
Eelde zijn zeer brede kennis van klompen onder de aandacht brengen. Ook de 
geschiedenis van klompen komt aan bod. Voor heel veel mensen is de klomp 
uiteraard een bekend gebruiksvoorwerp, de presentatie wordt dan ook vaak 
als een stukje nostalgie ervaren omdat men er soms zelf op heeft gelopen. 
Maar klompen hebben inmiddels ook waarde als werk- en kunstobject. 
Klompen als kunstobject maken een belangrijk deel uit van de collectie 
in het museum. Sedert 2009 zijn er veel Franse klompen aan de collectie 
toegevoegd die stuk voor stuk ware kunstvoorwerpen zijn. De lezing is 
dan ook een presentatie van bijna 100 beelden van uitzonderlijke mooie 
en kunstige klompen met een verhaal. In de pauze en na afloop is er de 
mogelijkheid om een boek of souvenir aan te schaffen. 

www.klompenmuseum.nl

Wanneer: dinsdag 15 maart 2022 om 20.30 uur 
  (zaal open om 20.15 uur)
Waar:  HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo
Prijs:   Leden gratis
  Niet leden € 5,00  
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Lezing: ‘Lopen op Hout’
 
door Frans Meek
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 Lezing: ‘Meer kleur rond je tuin’
 
door Kars Veling van Vlinderstichting Wageningen

De dagvlinders staan in Nederland onder druk. Van de 70 soorten die ons land 
rijk was zijn er 17 uitgestorven terwijl dertig van de overgebleven soorten op 
de Rode lijst staan als ernstig bedreigd tot kwetsbaar. Ook in de omgeving van 
je tuin zijn soorten achteruit gegaan of verdwenen. Toch is er nog genoeg om 
van te genieten. 
De Vlinderstichting zet zich in voor behoud en herstel van de vlinders en 
libellen in ons land. Niet alleen voor die dieren zelf, maar omdat vlinders en 
libellen vreselijk verwende en kritische dieren zijn betekent een verbetering 
voor deze soorten ook dat veel andere planten en dieren daarvan zullen 
profiteren.

Tijdens de lezing zal onder andere worden ingegaan op:
. Welke eisen stellen vlinders?
. Hoe leven ze en wat hebben ze nodig?
. Hoe kunnen wij zorgen dat er meer vlinders en libellen in onze omgeving   
voorkomen?
. Hoe kunnen wij zorgen dat onze tuin een thuis voor vlinders wordt?
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 Lezing: ‘Meer kleur rond je tuin’
 
door Kars Veling van Vlinderstichting Wageningen

WANNEER: 7 april 2022

AANVANG: 19:30 uur

WAAR: HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo

PRIJS:  Leden gratis
  Niet leden € 5,00
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door de TuinerieLezing: ‘Bollen in de border’

Voor veel tuinders is het een sport de tuin zo lang mogelijk attractief te laten 
zijn. En zo vroeg en zo lang mogelijk de kleuren in de tuin te hebben en te 
behouden.

Natuurlijk horen voorjaarsbollen hierbij maar dan wel op de ‘nieuwe’ manier. 
Geen strakke rode tulpen in zwarte aarde op een rijtje, maar prachtige 
kleurcombinaties met opkomende vaste planten en een natuurlijk effect. U 
kunt het seizoen enorm veel eerder laten beginnen met bekende maar ook 
met minder bekend bloembollen. Er is zoveel meer dan een narcis of een 
tulp.

Ook de techniek komt aan de beurt, wat willen bollen en misschien wel het 
belangrijkste voor tuinders, hoe zorg je dat het afstervend loof niet in de weg 
zit?  Door b.v. slimme combinaties met opkomende vaste planten te maken. 
Diverse voorbeelden zullen de revue passeren. 
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door de Tuinerie

De nieuwe manier van werken met bloembollen is veel minder bewerkelijk en 
verwilderingsbollen geven meer bollen elk jaar. Nieuwe soorten bollen krijgen 
aandacht waarbij je ontdekt dat het seizoen van de bol begint in februari en 
doorgaat tot diep in juni.

Er komen prachtige beelden voorbij waarvan je zelf de herfst/ en voorjaars- 
kriebels krijgt! 

WAAR:  HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo

WANNEER: 6 oktober 2022 

AANVANG: 19:30 UUR

PRIJS:  Leden gratis

  Niet leden € 5,00

Inspiratiesite: www.de-tuinerie.nl of www.tuinerieshop.nl 

Lezing: ‘Bollen in de border’
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Reiscommissie ….  alle goeds in drieën!

Beste tuinvrienden en vriendinnen,
2022 staat voor ons symbool voor het driekleurigheidsbloempje of het wil-
de viooltje (Viola tricolor). Drie is een magisch getal, denk aan de
uitdrukkingen “Alle goede dingen in drieën” en “Driemaal is scheeprecht”.
Dingen die je drie keer doet, hebben effect. 

Drie zorgt voor een ritme dat onze hersenen kietelt. Maar wat valt er te
kietelen als in 2020 onze tuinreis-uitstapjes geheel en in 2021 voor ruim
de helft uitvielen door corona? Blijven we herhalen waar we in geloven? 
Driewerf ja!  We ontlenen onze veerkracht simpelweg aan de natuur, 
want deze haast zich niet en toch wordt iedere keer alles afgerond. 

   

‘Als ik mijn zegeningen tel ….. 
                                          zit mijn tuin er altijd bij’
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Daarom plannen we voor het derde (!) jaar de Oostelijke bollenroute en 
de 4-daagse tuinreis naar Vlaanderen. Maar vernieuwen doen we ook.
In ‘Rondje Deventer’ dient zich een kersverse tuin aan, en Thea & Gerrit 
ontwikkelen in Usselo een groen paradijsje. Tot slot koesteren we 
voor het eerst een gezamenlijk uitstapje met onze lezingen-collega’s, 
waarvoor speciale dank aan Alexandra Roelink.

Martina Groothuis en Peter van de Vondervoort

Wat biedt de reiscommissie in 2022 aan?
Do. 21 april 1-daagse busreis ‘Oostelijke Bloembollenroute’ 
Vr. 10 juni 4-daagse busreis Vlaanderen (België)     
Vr. 5 aug. 1-daagse ‘Rondje Deventer auto of bus 
Vr. 2 sept. (vooravond) tuin Kleine Wiecherink (Usselo)
Do. 8 sept. (middag) lezing+tuin Landgoed Zonnebeek (Usselo)
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 Tuinreizen 2022Tuinreizen 2022

1-daagse ‘Oostelijke Bloembollenroute’, 21 april 2022
De Keukenhof, grootste tulpentuin ter wereld ligt in het westen van 
Nederland en is ongeëvenaard. De reiscommissie heeft echter in het zuid-
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 2021 ruim 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 (moes-)
tuin van Dineke Logtenberg en haar vrijwilligers gaan bewonderen.
We waren er al eerder in de zomer, nu is de eer aan de voorjaarsbloeiers. 
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 Tuinreizen 2022Tuinreizen 2022

Vertrek: 
Donderdag 21 april 2022  
Vertrek om 7.00 uur vanaf  
parkeerplaats bij zwembad De Wilder, 
Scholtenhagenweg 32, 7481 VP
Haaksbergen (terug 18.30 uur).
Prijs:
Leden € 67,50;
Niet leden € 72,50 per persoon.
Dit is inclusief busreis, ontvangst met 
koffie/thee met wat lekkers, 
rondleiding door geselecteerde tuinen 
en een smaakvolle lunch.    
Opgave:
Zo spoedig mogelijk Martina Groothuis, 
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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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

4-daagse busreis Vlaanderen, 10 t/m 13 juni 2022

Ook dit jaar nemen we ons weer voor om met Garden Tours de 
aantrekkelijke Tuinreis naar Vlaanderen, ook daadwerkelijk uit te 
voeren. 
Met als uitvalsbasis het uitstekende vier sterren Hotel Keizershof
in Aalst, bezoeken we tijdens de hele reis in totaal tien tuinen. 
Reisleidster is de van de Normandië-reis 2019 al bekende Margreet 
Diepeveen uit Enter.
We gaan er weer van uit dat Haaksbergen de opstapplaats wordt. 
Voor wat betreft corona, nemen we de dan door RIVM aanbevolen
maatregelen. Wel zo veilig!

In Nederland bezoeken we Tuin aan het boord, Buitengoed Albert
Tielens en De Dijkgaerd (bijzondere taart in 2009!). In Vlaanderen 
zijn dat De Patershoeve, Tuin van Carlos en Marie-Jeanne, 
tuin van Régine, kasteeltuin Oostkerke, Domein Bijsterveld, 
Meirlaenhof en De Pokertuin. 
Daarnaast maken we een uitstapje naar het historische centrum
van het middeleeuwse Gent, al of niet met stadgids. 
Als afsluiting van deze interessante reis trakteert Groei & Bloei ons
vanwege de door corona verlate viering in 2020 van ‘25 jaar 
Tuinreizen’, op een gezamenlijk diner bij HCR Prinsen in Haarlo 
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Reis:            Heen vrijdag 10 juni, terug maandag 13 juni 2022. 

Opstappen: Vertrek om 08:00 uur vanaf HCR Prinsen,
                     Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo.

Prijs:            € 575,00; toeslag een-persoonskamer  € 70,00.
                     De reissom is inclusief busreis, drie overnachtingen
                     in genoemd hotel incl. ontbijt en diner en
                     deskundige reisbegeleiding. Daarnaast entree´s 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. 06 - 2094  5851, of e-mail: maljgroothuis@gmail.com; 
 
                     De link naar het aanmeldformulier is:  
                     www.gardentours.nl/gbhaaksbergen
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

1-daagse ‘Rondje Deventer’, 5 augustus 2022

De eerste tuin die we bezoeken ligt in Kring van Dorth, horend onder de 
gemeente Lochem. Gastvrouw Lily de Boer heeft de afbraak van een stal
benut voor een opvallend zitje en een fraai begroeide wal rond een vijver.

Aan de rand van Gorssel, achter een modern huis, ligt tuin ‘De Hoefslag’. 
Hans en Mieke Geerlink ontwierpen hun tuin in landschapsstijl 
welke rust uitstraalt. Een kunstwerk in cortenstaal trekt passend de aandacht.

Bij een uitje hoort lekker lunchen. In Gorssel hebben we een prima restaurant
gevonden om te smikkelen en op verhaal te komen.

Tuin Buut’n(h)of  in Lettele, wil zich vanaf 2022 op de kaart zetten. De 
reiscommissie was meteen verkocht van vele zitjes en de 
mooie gemetselde bogen en muurtjes waarmee Ans en 
Gerard Bijvank hun tuin verfraaiden.
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Vertrek: Vrijdag 5 augustus 2022
  Vertrek om 8.00 uur vanaf parkeerplaats bij zwembad
  De Wilder, Scholtenhagenweg 32, 7481 VP Haaksbergen   
  (terug 18.00 uur).
Prijs:  In verband met de prijsstijgingen en de groepsgrootte zijn we 
  genoodzaakt de volgende keuze te maken tussen bus of auto.
  Bij 35 en meer aanmeldingen regelen we een bus.
  Kosten dan: Leden € 73,00; niet-leden € 78,00 per persoon.
  Bij 34 en minder deelnemers regelen we auto’s.
  Kosten dan: Leden € 44,00; niet-leden € 49,00 per persoon.
  De passagiers regelen per auto de vervoerskosten.

Genoemde bedragen zijn inclusief entree tuinen, koffie/thee met traktatie, 
rondleiding door geselecteerde tuinen en een middaglunch. 
   
Opgave: Zo spoedig mogelijk Martina Groothuis, 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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Tuinreizen 2022
 

Tuinreizen 2022 

Tuinbezoek familie Kleine Wiecherink

Thea en Gerrit Kleine Wiecherink namen vorig jaar voor het eerst aan het 
Open Tuinen Weekend deel. In 2019 kochten ze het huis met een enorme 
achtertuin van Benno Huve, eigenaar van een bloemenwinkel. Het eerste jaar 
hielden ze hun tuin alleen bij en sproeiden flink, want het was kurkdroog. 
Ondertussen dachten ze na over wat beiden mooi vonden.
Het stel wilde meer openheid. De beukenhagen werden fors ingekort zodat 
een vrijer uitzicht ontstond. De basisvorm bleef hetzelfde, met zichtlijnen op 
de landelijke omgeving. Een loofgang is opgeknapt, verder wilden ze alleen 
vaste planten. Thea en Gerrit werken het liefst in projecten, alles in één keer 
aanleggen is niet hun stijl.

Datum:  vrijdag 2 september 2022
Adres:  16:30 uur, tuin Thea en Gerrit Kleine Wiecherink,
  Teesinklandenweg 90, 7548 PG Enschede
Totaalprijs: €8,00 p.p. entree, koffie/thee en traktatie
  Entree tuin, afscheidsborrel en warme hap.
Opgave: bij Martina Groothuis, tel: 06-20945851
  Of E: maljgroothuis@gmail.com
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Tuinreizen 2022
 

Tuinreizen 2022 
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Lezing + bezichtiging park & tuin op Landgoed Zonnebeek 

Op landgoed Zonnebeek staat Huis Zonnebeek. Dit is het voormalige 
woonhuis van textiel-fabrikant Jan Bernard van Heek (1863-1923) en zijn 
Amerikaanse vrouw Edwina Burr Ewing (1872-1945). Het Huis werd gebouwd 
in 1906 en is een rijksmonument. Sinds 1946 zijn het Huis, bijbehorend 
koetshuis en andere opstallen, omliggend park en het aangrenzend 
natuurgebied (in totaal 10 hectare) in eigendom en beheer van Stichting 
Edwina van Heek. De parkaanleg in landschapsstijl uit de bouwtijd van het 
Huis is naar ontwerp van P.H. Wattez. Schuin achter het Huis liggen een 
boomgaard, een ommuurde moestuin, een bloementuin en een fraaie 
theekoepel. De (oorspronkelijke) moestuin is nu grotendeels in gebruik als 
kwekerij van bijzondere soorten vaste planten. 
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Tuinreizen 2022 Tuinreizen 2022

Datum:       donderdag 8 september 2022

Adres:        14:00 uur, Landgoed Zonnebeek, 
                    Zonnebeekweg 110-114, 7546 RH Enschede
                    Ontvangst + Lezing + Bezichtiging park + tuin

                    Met medewerking van beheerder Zonnebeek
                    Ben van Sark en hovenier Leo Schoolkate

Prijs:           €8,50 p.p. Entree, koffie/thee, traktatie 
                    lezing + rondleiding tuin & park                    

Opgave:     bij Martina Groothuis, tel. 06- 2094 5851
                   of E: maljgroothuis@gmail.com
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Bloemschikken Bloemschikken jeugd

DE BLOEMSCHIKCOMMISSIE ORGANISEERT:

•	 Maart  Bloemschikken jeugd/volwassenen
•	 9 april  Paasworkshop
•	 25 mei  Nederlands Kamioenschap Bloemschikken Gardenista
•	 September Bloemschikken jeugd/volwassenen
•	 19 november Slachtvisite Noordijk
•	 24 november Kerstshow
•	 17 december Kerstworkshop

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

Voor de jeugd vanaf 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 Zunnekamp, Zonnekamp 11 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 deelnemers zelf 
meegenomen.
Cursisten ontvangen een persoonlijke uitnodiging met data en opdrachten 
voor de lessen. Nadere informatie volgt in de loop van het jaar via de website, 
facebook en nieuwsflits.
Tijdens het Lenteweekend in Eibergen worden er ook creaties van de jeugd 
tentoongesteld. 

Op bijgaande foto is te zien dat onze jeugdige schikkers veel plezier beleven 
aan het creatief bezig zijn met groen en bloemen.
Inlichtingen en opgave bij: Dika Koeslag tel. 0545-431575,
mobiel: 06-45933448.
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Bloemschikken volwassenen Bloemschikken volwassenen  

Elk voor- en najaar worden er vier lessen gepland onder leiding van 
ervaren docenten, met in het voorjaar een extra les voorafgaand aan 
het Lenteweekend. Met de op die extra les gemaakte creaties wordt een 
tentoonstelling ingericht die tijdens het Lenteweekend door duizenden 
belangstellenden wordt bezocht en 
bewonderd.
De lessen starten in maart en september, 
eenmaal per 4 weken van 20.00-22.00 uur, op 
de dagen dinsdag en donderdag in Dorpshuis 
De Zunnekamp, Zonnekamp 11 in 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     
De prijs is inclusief is inclusief steekschuim, 
draad, koffie en thee.
LET OP: BANK EN REKENINGNUMMER IS GEWIJZIGD:
IBAN: NL41 INGB 0007802447 t.n.v. afd. Neede van de Koninklijke 
Maatschappij Tuin en Plantkunde, o.v.v. bloemschikken + naam cursist.
Via de website wordt u op de hoogte gehouden.                                                                                                                                        
Inlichtingen en opgave bij: Dika Koeslag, tel. 0545-431575/06-45933448. 
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Bloemschikken volwassenen Bloemschikken volwassenen  
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Bloemschikworkshop Pasen Bloemschikworkshop Kerst

Paasworkshop: 9 april 2022

De commissie wrokshops bestaat uit zes leden: Ada, Christien, Dika, Ina,  
Marcel en Marianne. 
Zij bedenken met elkaar creatieve stukken die zeker een uitdaging zijn, maar 
ook geschikt zijn voor minder ervaren deelnemers.
Voor allen die van werken met bloemen houden, maar niet over al te veel 
tijd beschikken of voor wie het moeilijk is 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 ruime gelegenheid voor 
eigen creatieve inbreng. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met verse, natuurlijke 
materialen. 
We gaan er van uit dat drie keer scheepsrecht is en de paasworkshop 2022 
wel door kan gaan en corona niet voor de derde keer roet in de workshop 
gooit. De aardewerk schalen staan klaar om er samen met u een mooie 
paascreatie van te maken zodat u trots met het resultaat naar huis kunt gaat. 
Wat u zelf meeneemt is een snoeischaar, tangetje (om draad te knippen), een 
scherp mesje en een doekje.
Deze gezellige knutseluurtjes worden begonnen met koffie, thee en wat 
lekkers, later gevolgd  door een hapje en een drankje.
De plaats waar de workshop zal worden gehouden is op dit moment nog 
niet bekend. Via de website, facebook en nieuwsflits wordt u op de hoogte 
gehouden.
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Bloemschikworkshop Pasen Bloemschikworkshop Kerst

Kerstworkshop: 17 december 2022

De Kerstshow van 2022 zal worden gehouden op donderdag 24 november 
door Frits Hoogers.
Nadere info volgt in de loop van het jaar via de website, facebook en 
nieuwsflits. 

Inlichtingen en aanmelden bij:

Marianne Ezendam tel. 0657749551
Christien Emsbroek tel. 0545471135                                                                                                 
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Gardenista

Wie wordt er in 2022 Nederlands bloemschikkampioen van 
het festival Gardenista?

Op 25 mei kunnen de wedstrijdstukken worden ingeleverd en gepresenteerd. 
Van 26 t.m. 29 mei expositie voor het publiek met op 29 mei de finale op het 
podium voor de nummers 1, 2 en 3 van elke categorie.

Zaterdag 26 oktober 2019 werd het Oost Nederlands Kampioenschap 
Bloemschikken in Eefde gehouden en daar werd Dika Koeslag uit Rekken 1e. 
Hierdoor was zij verzekerd van een plaats op het podium van Gardenista 
2020, helaas kon dit i.v.m. de coronapandemie niet doorgaan en ook in 2021 
kon dit festival niet doorgaan. Dika krijgt nu  een podiumherkansing  op 
zondag 29 mei. Wij hopen dat Gardenisa en het Bloemschikkampioenschap 
nu in volle glorie zal plaatsvinden en wensen haar veel succes. 

ardenista

advGB_195x264.indd   1advGB_195x264.indd   1 24-01-2022   15:0324-01-2022   15:03
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Gardenista

ardenista
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Slachtvisite Noordijk Vacature secretaris

Slachtvisite Noordijk zal worden gehouden op zaterdag 19 november 2022.

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.  
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Slachtvisite Noordijk Vacature secretaris

Beste leden,

Door persoonlijke omstandigheden heeft onze secretaris zich terug moeten 
trekken uit deze bestuursfunctie. Dat is erg jammer en wij zijn daardoor 
beperkt in het uitoefenen van onze bestuurstaken. Daarom zoeken wij een 
nieuwe secretaris. Is dit iets voor jou? Je vervult als secretaris een belangrijke 
rol als spin in het web en hebt daarmee flinke invloed op onze activiteiten. 
Het is handig als je wat administratieve ervaring hebt en met een computer 
overweg kunt. Heb je nog vragen? 
Dat kan per mail voorzittergbbh@gmail.com of bel mij 
op nummer 06-51292619.

Groeten Jeroen Moes
Voorzitter 
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Open Tuinen Weekend Zaterdag 18 en Zondag 19 juni 2022

Corona. 
Hierbij even een korte terugblik op 2021. De OTW commissie start altijd 
eind januari met de voorbereidingen. Begin 2021 was het niet duidelijk 
of het OTW weekend door kon gaan. Gelukkig is het een buitenactiviteit 
waardoor de risico’s op besmettingen gering waren. Verder waren er aan de 
voorbereidingen geen kosten verbonden tot het moment dat het OTW boekje 
gedrukt was. Daarnaast maakten de tuineigenaren ieder een eigen afweging 
of zij het verantwoord vonden hun tuin open te stellen voor publiek. Al met 
al kunnen we terug kijken op een geslaagd OTW seizoen 2021 mede door het 
prachtige weer.

Open Tuinen Weekend 2022
Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022
Het Open Tuinen Weekend is een activiteit die steeds meer bezoekers trekt. 
Ook van buiten onze 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 Groei & Bloei Berkelland Haaksbergen zijn 
bereid om hun tuin open te stellen voor publiek in het open tuinen weekend. 
Na jaren van toenemende belangstelling stabiliseert het aantal deelnemers 
op ongeveer 35 tuinen. Naast de tuinen uit Berkelland Haaksbergen sluiten 
ook steeds meer tuinen uit omliggende plaatsen zich aan. Reden hiervoor 
is onder meer de wijze van presenteren van de tuinen in ons OTW boekje. 
Naast het OTW weekend kan men ook aangeven op welke andere dagen en 
of avonden men open is. Het boekje wordt in april gedrukt en is o.a. op het 
Lenteweekend gratis af te halen bij de G&B stand. Actieve leden zorgen voor 
verspreiding per plaats en ook bij de VVV’s in Berkelland, Haaksbergen en 
Lochem zijn de OTW boekjes verkrijgbaar.

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 ect. 
Gezien de vele reacties hierop wordt dit zeer gewaardeerd. Zo is het OTW 
boekje een naslagwerk voor het hele tuinseizoen. 
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Open Tuinen Weekend Zaterdag 18 en Zondag 19 juni 2022

Voorbereiding.
Eind januari 2022 beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuin 
is er 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 
ieder jaar krijgen we tips voor nieuwe tuinen en ontvangen wij spontane 
aanmeldingen. De tips worden opgepakt en de tuineigenaren worden 
persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan en wat 
men kan verwachten. De laatste jaren hebben er ongeveer 35 tuineigenaren 
deelgenomen aan het OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken 
en nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een 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 langs om u te adviseren. Aangezien het OTW 
boekje moet worden gedrukt hanteren we 1 maart 2022 als uiterste datum 
voor het aanleveren van de benodigde informatie. We streven er naar het 
OTW boekje tijdens het Lenteweekend (30 april en 1 mei) beschikbaar te 
hebben.
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Open Tuinen Weekend Zaterdag 18 en Zondag 19 juni 2022

Informatie bijeenkomst voor deelnemende tuineigenaren.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022 voorafgaand aan het 
OTW weekend bij één van de deelnemers. Die avond wordt de organisatie 
besproken en er wordt gecheckt of alles volgens afspraak is geregeld en 
voorbereid. Tevens worden OTW bordjes en boekjes uitgereikt. Natuurlijk is 
er die avond ruimte om de tuin waar we te gast zijn te bezichtigen. Er is tijd 
om de contacten te onderhouden en er worden onderling afspraken gemaakt 
om elkaars tuin te bezoeken. Het weer is zeer belangrijk tijdens het OTW. 
Gelukkig hebben we daar geen invloed op. De weergoden hebben het tot nu 
toe vaak goed met ons voor tijdens het OTW weekend.

Publiciteit.
Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW weekend. Naast de boekjes die we 
verspreiden via de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen 
we ook een artikel in dagblad Tubantia editie Berkelland en Haaksbergen te 
krijgen. Daarnaast worden de huis aan huisbladen van informatie over het 
OTW weekend voorzien. De laatste jaren worden ook de regionale bladen 
bij onze oosterburen benaderd waardoor er steeds meer Duitse bezoekers 
komen. Betty Morsinkhof, free-lance journalist voor Tubantia schrijft de 
interviews en coördineert de publiciteit naar de social media.

Evaluatie. 
Na het OTW weekend wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De 
ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor feedback. Indien 
mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt plaats 
op dinsdag 5 juli 2022 wederom bij een van de  deelnemers. Ook hier is er tijd 
om die tuin te bezichtigen. 
Misschien heeft u een tip voor een mooie tuin of heeft uzelf belangstelling 
om uw tuin open te stellen? Laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, 
tips, etc., bel, app of mail ons op 06-51558865 hy.scharenberg@gmail.com. 
We gaan ervan uit dat Corona geen invloed meer heeft op het OTW. Mocht 
dat wel zo zijn dan houden wij daar weer rekening mee bij de organisatie van 
het OTW weekend!
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Open Tuinen Weekend Zaterdag 18 en Zondag 19 juni 2022
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Voorjaarsruilbeurs bij Scharenberg Najaarsruilbeurs bij Kwekerij Heutinck

Op zaterdag 16 april 2021 net voor Pasen is het weer tijd voor de 
voorjaarsruilbeurs. Net als afgelopen jaar vindt deze plaats in de tuin van 
Yvonne en Herman Scharenberg. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. 
Eventueel door u meegebrachte planten worden verdeeld over de tuin 
gepresenteerd. Deze wijze van presenteren was afgelopen jaar noodzakelijk 
i.v.m. de Corona maatregelen. Dit is zo goed bevallen dat we dit jaar de 
presentatie op dezelfde wijze doen. Zo heeft Corona ons toch nog wat goeds 
gebracht.
Klokslag 10.00 uur wordt het startsein gegeven dat het ruilen kan beginnen. 
Dan kan iedereen uitzoeken wat hij of zij graag wil hebben. Ook als U geen 
planten heeft ingebracht kunt u deelnemen aan de ruilbeurs. Dit is handig 
als u de tuin nog moet inrichten of als u de tuin b.v. hebt uitgebreid met een 
nieuwe border. Zoals altijd staat de kwekerij van Peter Heutinck als sponsor 
weer garant voor een extra aanbod aan planten. Na het ruilen kunt u de tuin 
bekijken die na de winterperiode begint te ontwaken. Gezelligheid en weer 
bijpraten met elkaar staat zoals altijd weer bovenaan.
De ruilbeurs is uitsluitend toegankelijk voor leden en vrienden van GBBH 
(donateurs)

Locatie:  
Yvonne en Herman Scharenberg
Sonderenstraat 44
7481HC Haaksbergen
tel: 06-51558865

Datum:  16 april 2022
Aanvang: 09.30 uur.
Start ruilen: 10.00 uur.
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Voorjaarsruilbeurs bij Scharenberg Najaarsruilbeurs bij Kwekerij Heutinck

Op zaterdag 15 oktober 2022 zijn we weer te gast bij de kwekerij van Peter 
Heutinck. De spelregels zijn gelijk aan die van de ruilbeurs die in het voorjaar 
wordt gehouden. Om 09.30 uur staat de koffie klaar en kunnen de planten die 
u over heeft worden ingebracht. Als u geen planten heeft om in te brengen 
kunt u toch deelnemen aan de ruilbeurs. Er is voldoende aanbod voor 
iedereen. Ook nu weer staat Peter Heutinck garant voor extra aanbod van 
planten.
Na het ruilen kunt u de kwekerij met de planten die dan nog uitbundig in 
bloei staan bekijken. Eventueel kunt u dan tot aankoop overgaan van dat ene 
plantje dat u al zolang zocht.
De ruilbeurs is uitsluitend toegankelijk voor leden en vrienden van GBBH 
(donateurs)

Locatie:  Kwekerij Peter Heutinck, Wessel van Eyllaan 3,
  7271 NT Borculo, tel: 06-51558865
Datum:  15 oktober 2022
Aanvang: 09.30 uur
Start ruilen: 10.00 uur

06-41809230
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Voor bij de koffie ........
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Voor bij de koffie ........

VOLKOREN ONTBIJTKOEK

INGREDIËNTEN
200 gram verse dadels ontpit
4 el appelstroop
250 ml (amandel)melk
300 gram volkorenmeel
2 tl speculaaskruiden
1 el kaneel
2 tl bakpoeder
Handje gemengde noten 

BEREIDING
www.laurasbakery.nl/volkoren-ontbijtkoek-puur-zoet

EET SMAKELIJK!

tel: 0545-472334          info@hetmuldershuis.nl
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Prijsuitreiking tuinkeuring mooiste tuin van BorculoPrijsuitreiking tuinkeuring mooiste tuin van Ruurlo

Wanneer: 13 oktober, aanvang 19.30 uur
Waar:  HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo
Informatie: Marcel Borkus 06-15291971
Al vele jaren worden de tuinen in Ruurlo door onze afdeling gekeurd.
Elk jaar gaan 12 tuinliefhebbers en aan groen gerelateerde vakmensen op pad 
om tuinen te beoordelen.
Er wordt gekeken naar de eerste indruk, de verhoudingen, het onderhoud en 
het assortiment. Alleen wat vanaf de weg zichtbaar is wordt gekeurd.
De verandering van ons klimaat, zoals langdurige droogte en veel regen, heeft 
ook invloed op onze tuin.  Bij het onderhoud van de tuin zal hiermee rekening  
moeten worden gehouden. 
Ook dit jaar hopen we weer verrast te worden door leuke ideeën en 
vernieuwende ontwerpen.
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Prijsuitreiking tuinkeuring mooiste tuin van Borculo

Vrijwilligers gaan ook in 2022 weer de tuinen langs om ze in verschillende 
jaargetijden aan een kritisch oordeel te onderwerpen. In Borculo worden 
weer prijzen uitgereikt voor de verschillende categorieën tuinen. 

Wanneer: 18 oktober , aanvang 19.30u 

Waar:  Café Restaurant Peters, Steenstraat 7, 7271 BN Borculo

Informatie: Roy Italiaander  06-25343135

Prijsuitreiking tuinkeuring mooiste tuin van Ruurlo
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Zaterdag 30 april en Zondag 1 mei 2022Lenteweekend in Eibergen

Op zaterdag en zondag 30 april en 1 mei wordt het Lenteweekend weer 
gehouden nadat het 2 jaar lang niet kon plaats vinden. We zijn weer blij dat 
we met de voorbereidingen hebben kunnen starten voor 2022.

Net zoals de laatste jaren wordt het evenement in het eerste weekend van 
mei gehouden.Alleen dit jaar is de start in april. De Lenteweekend commissie 
bestaat uit leden van de kruidenhof en leden van Groei & Bloei. Inmiddels 
gaan we alweer de 17e editie houden. Het prachtige terrein rondom de 
Mallumse Molen, de Kruidenhof en het Muldershuis vormen het decor voor 
het evenement. Je kunt geen betere locatie vinden om een groenmarkt 
te organiseren. En dit jaar staat ook nog eens in het teken van het 85 jarig 
bestaan van onze afdeling. Hier gaan we natuurlijk bij stil staan en gaan zeker 
wat speciaals doen. De Kruidenhof gaat dan voor het eerst open in 2022 en 
viert  dan ook de renovatie van het voorterrein en accommodatie.

Het is zowel voor Groei & Bloei als voor de Kruidenhof één 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. Het zijn allemaal belangrijke onderwerpen die tot in de puntjes 
georganiseerd moeten worden.
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Zaterdag 30 april en Zondag 1 mei 2022

De rode draad van het Lenteweekend blijft natuurlijk bloemen, planten, 
tuin en alles wat hiermee te maken heeft. Het mag geen markt worden met 
spulletjes maar er moet natuurlijk wel een aantrekkelijk aanbod zijn. Zoals 
elk jaar doen we ons best om kwekers, bloemisten maar ook kunstenaars en 
verzamelaars van groen (verenigingen en hobbyisten) naar ons evenement te 
trekken.

Dit jaar gaat er wat betreft opbouw en indeling het een en ander veranderen. 
Tegenwoordig ben je verplicht als organisatie om speciale aandacht te geven 
aan veiligheid. Er komen jaarlijks tussen de 3000 en 3500 bezoekers naar het 
Lenteweekend. Je dient een plan te hebben in het geval van een calamiteit. 
We hebben ons als organisatie goed laten informeren en adviseren en 
daarom zul je op het terrein diverse informatie vinden over veiligheid. 

Uiteraard gaan we er van uit dat er geen incidenten zullen zijn!

Normaal gesproken is het prachtig weer rond deze tijd van het jaar. 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 Lenteweekend!

We zien u graag op het Lenteweekend

Marcel Borkus tel: 06-15291971

Informatie: www.lenteweekend-eibergen.nl

Lenteweekend in Eibergen
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Zondag 27 november 2022Mooie spullenbeurs

De mooie spullen- en brocante beurs die Groei & Bloei Berkelland 
Haaksbergen sinds enkele jaren organiseert, vindt dit jaar op een nieuwe 
locatie plaats. Bij buitencentrum Kerkemeijer in Borculo hebben we de 
beschikking over 2 zalen waardoor de beurs dus groter van opzet wordt.
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 geen planten verkocht.
Deze beurs is bedoeld door en voor particulieren, dus niet voor bedrijven.
Om 13u en 15u wordt er een verloting gehouden met enkele mooie prijzen. 
                                                     

Wij bieden tafels aan van ca. 1,5 m2 , dus groter dan voorgaande jaren.
Een 2e tafel huren is natuurlijk ook mogelijk. Kosten 1 tafel €15.-, 2E tafel €10.-                                                                           
De tafels worden kaal aangeboden, dus zelf voor een laken/doek zorgen om 
de tafel te bedekken.
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Zondag 27 november 2022

Wanneer u interesse heeft om een of meerdere tafels te huren, kunt u zich 
per mail opgeven bij Marcel Borkus.
Bij opgave uw naam, adres, tel.nr.  vermelden en aangeven waarmee u de 
stand inricht en of u 1 of meer tafels wilt reserveren.  De tafelhuur overmaken 
op rek.nr.  NL60INGB0006110134, t.n.v.  afd Neede van de KMTP onder 
vermelding van “mooie spullenbeurs” en naam standhouder.
Na ontvangst van de betaling is uw tafel gereserveerd.
Een tafel/stand mag aangevuld worden met brocante, maar brocante mag 
niet de hoofdmoot zijn, we zijn wel Groei&Bloei.
Wij verwachten dat de spullen schoon en breukvrij zijn. Tip: voorzie de 
producten van een prijs. In de zaal mag geen water gebruikt worden i.v.m. 
knoeien op de vloer. Wij gaan er vanuit dat u de stand schoon oplevert en 
niets achterlaat.

Wanneer :  Zondag 27 november 2022,  11 – 15 uur
Informatie & opgave : Marcel Borkus,  marcelruurlo@gmail.com
   tel. 06-05291971
Waar :   Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51,
   7271 RS Borculo
Entree :   €1.-  per persoon

Mooie spullenbeurs
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In Memoriam: Jan Brouwer
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Op 15 juni 2021 is ons ere-lid en oud voorzitter Jan Brouwer overleden. Hij 
leed al een tijdje aan een longziekte COPD. 
Jan was het enige ere-lid van de Afdeling Groei&Bloei Berkelland-
Haaksbergen. 
Ik heb Jan helaas niet persoonlijk mogen ontmoeten. Dat vind ik jammer. Ik 
had hem nog graag willen bezoeken en zijn passie willen ervaren. Die afspraak 
was ook al gemaakt en zouden we effectief maken zodra de coronaperikelen 
een beetje achter de rug zouden zijn. Het heeft niet zo mogen zijn.
 Vanuit de actieve leden die Jan hebben gekend en vanuit het archief van de 
Afdeling heb ik het volgende kunnen optekenen.
Jan sprak niet over de Afdeling maar over De Maatschappij en de KMTP. Dat 
waren  de oorspronkelijke namen en dat bleef hij altijd zo noemen.
 Vanuit de landelijke administratie blijkt dat Jan lid is vanaf 1968. Jan was 
waarschijnlijk daarvoor al lid van de afdeling maar dat is niet duidelijk 
herleidbaar. Ik heb dan ook flink zitten zoeken in de notulen van de 
Afdeling die zelfs teruggaan tot het jaar 1946!! Wat dat aangaat is het 
beheer en de overdracht van de administratie goed voor elkaar. Vanuit 
de handgeschreven notulen heb ik niet goed kunnen opmaken wanneer 
Jan voor het eerst opgenomen is in een presentielijst. Dat was een mooi 
handvat geweest.  Wat wel helder is en ook terug te lezen is dat Jan 
vanaf 1970 actief is als bestuurslid. In de notulen van 8 september 1970 
staat o.a. geschreven: ‘Er werd nog even van gedachten gewisseld over 
de enquete en de aanstaande jaarvergadering. Als nieuw bestuur werd  
gedacht aan Hr. Brouwer en ….. er volgt een rijtje van namen.  7 jaar later 
wordt in de vergadering van 11 januari 1977 de voorzittershamer van de 
‘Presidente’ mevrouw Prakke overgedragen aan de dan vice-voorzitter Jan 
Brouwer. Hij blijft de functie van voorzitter bekleden tot 2003. Hij volbrengt 
daarmee een vrijwillig dienstverband van 25 jaar! Bij zijn afscheid ontving 
hij een gouden insigne en werd benoemd tot erelid van de Afdeling. Jan is 
daarna altijd lid gebleven. 
In 2001 ontving Jan een koninklijke onderscheiding voor zijn bewezen 
diensten;  Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Na zijn bestuurspensioen bleef Jan actief voor de vereniging. Veel collums 
zijn van hem verschenen onder de titel Collum jb. In de columns liet Jan 
Brouwer zijn licht schijnen op het recht van een eigen tuin ,waar je de tijd en 
de sores vergeet. Hij liep het liefst dagelijks even zijn tuin in. Jaren had hij een 
tuinpraatje op de zondagmorgen voor Radio Berkelland.

In Memoriam: Jan Brouwer
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In memoriam: Jan Brouwer

Bij iedere gelegenheid of vergadering van de afdeling gaf Jan iedereen altijd 
een hand en korte groet. Hij was verbonden met de mensen, hij zag ze als 
zijn mensen. Hij was een bevlogen en actief lid. Hij praatte de kerstshows 
aan elkaar. Hij vertelde wat de persoon, die de demonstratie gaf, aan het 
maken was en wat voor materialen hij gebruikte. Zo kwam iedereen op 
hoogte van de details. Jan reisde dan ook altijd mee in de bus naar de 
bloemschikwedstrijden. 
Maar hij was ook plantendokter op het Lenteweekend of actief lid van de 
materialencommissie. Ook toonde hij betrokkenheid bij bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de tuinreizen en plantenruilbeurzen. 
En hij was organisator van de Bonsaigroep. Zijn Bonsai-creaties heeft hij bij 
leven aan de deelnemers van de Bonsaigroep geschonken.

Het 50-jarig jubileum in 1986 was een groot succces en Jan had daarin een 
grote bijdrage. Een groot een breed gedragen jubileum. Het 75-jarig jubileum 
mocht hij ook meemaken. 
 
Jan heeft samen met het bestuur en de leden de Afdeling veel nieuws 
gebracht. En, het aantal leden dat bij zijn aantreden op 160 stond weten 
te verruimen naar 500 bij zijn aftreden. Hij zal het allemaal niet zelfstandig 
hebben gedaan maar was wel de stuwende kracht achter veel initiatieven.
 
We hebben in Jan dan ook een man met hart voor de Afdeling verloren. 
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In memoriam: Jan Brouwer
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Notities
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