
Coronavirus en activiteiten  
 
In verband met de te verwachten ontwikkelingen rondom het corona-virus heeft het Dagelijks 
Bestuur van Groei en Bloei Berkelland Haaksbergen helaas moeten besluiten tot de volgende 
maatregelen: 
 

 De Lezing van Marieke Nolsen op 9 april 2020 te Haarlo gaat niet door. 
 

 Alle Bloemschikactiviteiten gaan tot en met 31 maart 2020 niet door. Daarna wordt de 
situatie opnieuw bekeken. De deelnemers worden hierover bericht. Ook de 
Paasworkshop op 4 april gaat niet door. 

 

 Het is nog onzeker of de Voorjaarsruilbeurs bij Herman Scharenberg op 18 april 
doorgaat. In beginsel is dit een activiteit met een klein besmettingsgevaar. In mindere 
mate geldt dit ook voor het Open Tuinen Weekend. Over het door laten gaan van het 
Open Tuinen-Weekend wordt voor medio mei besloten. Dan wordt ook besloten of het 
jaarlijkse boekje gedrukt en verspreid wordt. 

 

 Of de 1-daagse busreis 'Oostelijke Bloembollenroute’ op 23 april 2020 doorgaat is 
nog niet besloten. De personen die zich hebben opgegeven krijgen hierover later bericht. 
Hetzelfde geldt voor de 4-daagse reis naar Vlaanderen van 12-15 juni.  

 

 In overleg met de organisatie van het Lenteweekend Eibergen is besloten het 
evenement op 2 en 3 mei 2020 niet door te laten gaan. Het lenteweekend trekt jaarlijks 
duizenden bezoekers van alle leeftijden en de organisatie wil het risico op besmetting 
voor bezoekers, standhouders en vrijwilligers vermijden. Te meer daar er grote 
onzekerheid heerst over hoe de situatie zich de komende weken zal ontwikkelen. Omdat 
het evenement tijdgebonden is, is er geen nieuwe, uitgestelde datum vastgesteld. Het 
eerstvolgende Lenteweekend Eibergen is, ijs en weder dienende, 1 en 2 mei 2021. 

 
Voor het bovenstaande geldt dat we proberen onze leden op onze website zo actueel mogelijk te 
informeren: www.berkelland.groei.nl 
 
Onder de agenda vindt u daar de meest actuele stand van zaken m.b.t. onze activiteiten. 
 
Voor verdere vragen kunt u mailen naar info@berkelland.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mia van der Palen 
Voorzitter Groei en Bloei Berkelland Haaksbergen 

 


