Nieuwsbrief Groei & Bloei
afdeling Berkelland/Haaksbergen en omstreken
februari 2012

Van de voorzitter
Ik zou graag willen beginnen over de lente, de bloei,de warmte en de
tuin in, maar het is nog niet zo ver. Wees eerlijk, vorige week had half
Nederland de schaatskoorts en werd er massaal gehoopt op vorst, kou
en alles wat je maar nodig hebt om aan 15 centimeter ijs te komen. Nee,
eerst februari doorkomen en dan gaan we weer denken aan het voorjaar.
Uiteraard is het maken van plannen voor de tuin niet verboden.
Er komt een wisseling van de wacht in de tuinkeuringscommissie. Henk
Huysman gaat het stokje overdragen aan Peter Heutinck. Peter draait al
jaren mee met de tuinkeuringen en zal met een frisse blik de algemene
aansturing overnemen. Ieder jaar komen er ongeveer 200 mensen op
de prijsuitreikingen af. Deze worden gehouden in Ruurlo, Borculo en
Neede. Wellicht dat er in de toekomst ook animo komt voor tuinkeuringen
in Eibergen, Rekken en Haaksbergen?
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Agenda
4 maart voorjaarstuinbezoek
13 maart Algemene Ledenvergadering
13 maart lezing Dahlia's (Na
ALV)
24 maart voorjaarsworkshop
21 april voorjaarsruilbeurs

Zoals ieder jaar houden wij in het begin van het jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar houden wij de ALV op 13 maart. Volgens
de regels staat de agenda in de Nieuwsbrief en tevens het verslag van
vorig jaar. Op de ALV kijken we kort terug op de aktiviteiten van 2011,
doet het bestuur (indien van toepassing) mededelingen rond de samenstelling van het bestuur en/of bestuursbesluiten, die we in ieder geval
mondeling willen toelichten.
Dit jaar zijn we vroeg begonnen met ons programma. In januari en februari zijn er lezingen geweest. De lezing over "Biodiversiteit in de tuin"
is goed bezocht. Helaas trok de lezing over "Stinzenplanten" niet zoveel
bezoekers. Ik vond het een erg interessante lezing en was blij verrast
dat mijn oude school, op het landgoed Elswout in Overveen, ook nog
voorbijkwam!
Deze Nieuwsbrief bevat het jaarprogramma, dus bewaar deze goed.
Zoals u kunt zien, is er een kleine aanpassing in het programma over de
Open Tuinen. Dit is nu verdeeld over twee weken. Het aanbod is enorm,
bijna veertig tuinen!
Jan Schravesande

In memoriam
Op 6 januari 2012 is Gerhard Vos tot onze spijt overleden. Gerhard heeft
Groei & Bloei altijd een warm hart toegedragen. Hij was jaren aktief als
vrijwillger in de materialen commissie. Zijn overlijden was erg plotseling. Een delegatie van Groei & Bloei is naar de crematie van Gerhard
geweest. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

www.berkelland.groei.nl
groeibloei.berkelland@xs4all.nl

Henk Huysman
Bedankt Henk Huysman!
Beste Henk, heel erg bedankt voor
je inzet als zeer aktief bestuurslid
bij onze vereniging. Met veel enthousiasme heb je dit gedaan! Je
bent altijd beschikbaar geweest om
te helpen met organiseren, opbouwen, afbreken, regelen, etc. Je
werkzaamheden zullen in goede
handen zijn bij Peter Heutinck, die
zich sterk gaat maken voor de
tuinkeuringen. Gelukkig blijf je ons
nog steeds op vele fronten ondersteunen, maar niet meer als bestuurslid.
Dank je wel!

13 maart Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering Groei &
Bloei afdeling Berkelland / Haaksbergen. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 maart 2012 bij HCR Prinsen, Eibergseweg 13
in Haarlo. Aanvang 19:30 uur
1.
2.

Opening en welkom
Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van
15 maart 2011
3. Jaarverslag Groei & Bloei afd. Berkelland / Haaksbergen e.o.
4. Financieel verslag
- Overzicht 2011
- Budget 2012
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie
7. Bestuurs mededelingen
8. Bestuursvisie
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

Welkom nieuwe leden
Dhr. H. Grooters
Dhr. W. Hessling
Mevr. J. Borgers-Collou
Mevr. P. Hinne
Mevr. T.B. Kleine Wiecherink
Mevr. A.J.L. Meerbeek
Gemeente Berkelland

Redactie
Redactieadres:
Zuid Rekkenseweg 17,
7157 BL Rekken
Tel. 0545-431633
blaauboer-vendrig@planet.nl
WWW.BERKELLAND.GROEI.NL
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Verslag snoeicursus
Kort verslag van de eerste voorjaars hoogstam snoeicursus aan
22 cursisten in Haaksbergen.
Het theoretisch gedeelte van
deze dag zou zaterdag 4 februari starten om 10:00 uur in het
IVN gebouw aan het Dievelaarslaantje. Maar door de extreme
kou van –12.6 graden is dit uitgesteld naar 10:15 uur. Er waren
namelijk cursisten die de sloten
van de auto niet open konden
krijgen in verband met bevriezing.
Na het inleidend woord door
Rene start Marcel de ochtend
sessie. Aan de hand van een
PowerPoint presentatie en een
Flip-over wordt het theoretisch
gedeelte gegeven. Aan de orde
kwamen de ontwikkeling van
hoogstamfruitbomen, verschil
tussen appel, peer, pruim en
kersenbomen, de vormsnoei,
onderhoudssnoei en achterstallig onderhoud. In het kort werd
ook aangehaald wat te doen met
ziekten, valfruit en bladval. Kortom een interessante sessie.
Ter afsluiting werden de snoeigereedschappen behandeld en
waar deze verkrijgbaar zijn. Al
snel waren 10 snoeischaren besteld met extra kortings mogelijkheid.
Na de lunch met een heerlijk tomatensoepje, bereid door Anette, vertrokken wij naar de boomgaarden van Erwin aan de Eibergsestraat. Door het extreem
koude weer en de verwachting
voor de komende dagen werd
afgezien van daadwerkelijke
snoei. Hiervoor in de plaats leidde Marcel de cursisten langs
enkele fruitbomen en gaf aan
waar en hoe er gesnoeid moest
worden. Rond 14:00 uur zat het
erop en keerden de cursisten
voldaan huiswaarts.
Het praktische gedeelte van de
voorjaarscursus is door het extreme weer verplaatst naar zaterdag 18 februari van 10:00 tot
12:00 uur.

Bestuurscommissies
Het bestuur wordt ondersteund door bestuurscommissies:
Ledenadministratie:
Gunhild Tamboer-Heeringa, Karel Doormanstraat 69,
7482 BK Haaksbergen,
tel. 053-5722960, e-mail: gunhild.tamboer@kpnmail.nl
Materialen:
Henk Bannink, tel. 0545-271732, Marcel Borkus, Jan Brouwer,
Gerrit Emsbroek en Gerrit Huurneman
Ledeninformatie:
Redactie: Marianne Blaauboer, tel.0545-431633 en Riet Wolfs.
Publicatie: Wim Geurink, tel. 0573-452375.
Webmaster:
Karel Tamboer, e-mail: k.p.g.tamboer@planet.nl
Bloemschikken:
Dika Koeslag, tel. 0545-431575, Wilma Crombosch, Alexandra Roelink,
Jenny Roerink en Ada Willemsteijn.
Workshops:
Marianne Ezendam, tel. 0545-474697, Marcel Borkus, Christien Emsbroek en Dika Koeslag.
Tuinreizen:
Martina Groothuis, tel. 0547-333979, Peter van de Vondervoort.
Lenteweekend:
voorzitter Jan van Dijk, projectleider Marcel Borkus, secretaris Maartje
Godijn (Kruidenhof), Diddy Hoogstraten.
Opentuinen:
Marina Pruysers,tel. 074-3494660, e-mail: rmwa.pruysers@kpnmail.nl
Programma’s:
René Pruysers, tel. 074-3494660, e-mail: rmwa.pruysers@kpnmail.nl
Tuinkeuringen:
Peter Heutinck, tel. 0545-274164, Ruurlo: Joke Klein Tiessink, tel.
0573-441182, Borculo: Albert Baarssen, tel. 0545-274307, Neede:
Bernard Terlinde, tel. 0545-29292.
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Jaarprogramma 2012
13 januari
13 februari
04 maart
13 maart
13 maart
24 maart
21 april
5, 6 mei
8,9,10 juni
1,2,3 juni

Lezing Tuinen en Biodiversiteit 13 januari
Lezing Stinzenplanten
Bezoek Voorjaarstuin Vorden
Algemene Ledenvergadering
Lezing Dahlia’s (na de ALV)
Voorjaars Workshop
Voorjaars Ruilbeurs
Lenteweekend
3-Daagse Tuinreis Limburg
Regionaal Kampioenschap Bloemschikken
afd. Lochem
16, 17 juni
Open Tuinen Weekend Haaksbergen
23, 24 juni
Open Tuinen Weekend Berkelland
08 juli
Tuinbezoek tuin Monique Verdaasdonk en de
groententuin ‘Oale Schole’ in Noordijk
12 juli
Een-daagse busreis naar tuinen in Drente en Kop
van Overijssel
23 augustus Avondbezoek aan fraaie tuin van Diny Brethouwer,
Ruurlo
21 september Nationaal Kampioenschap Bloemschikken / Floriade
13 oktober
Najaars Workshop
20 oktober
Najaars Ruilbeurs
22 november Kerstshow
15 december Kerstworkshop

Jaarprogramma
In deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van onze aktiviteiten in
2012. De aktiviteiten lopen van januari (lezing) tot in december waar
de kerstworkshop wordt gehouden. Het is daarom best handig om
deze uitgave bij de hand te houden
als u plannen gaat maken om een
vakantie te boeken of iets leuks wilt
ondernemen.

De activiteiten worden ruim van te voren aangekondigd in de Nieuwsbrief. Op de website kunt u uitgebreide verslagen vinden van onze
activiteiten!

Van de bloemschikcommissie:

Bloembollenweetje

Met het voorjaar in het verschiet hebben onze bloemschikdocenten weer
een leuk en creatief programma samengesteld voor de komende lessen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, hebt u zin om mee te doen, u bent van
harte welkom!
De lessen worden gegeven in “De Stoave”te Geesteren, achter de Ned.
Herv. Kerk.
Tijden cursus van 20.00 – 22.00 uur.

Beginners:
Gevorderden:
Vergevorderden:
Vergevorderden:

maandag
donderdag
maandag
dinsdag

20-02, 12-03, 02-04 en 23-04
23-02, 15-03, 12-04 en 26-04
27-02, 19-03, 16-04 en 07-05
28-02, 20-03, 17-04 en 08-05

Kosten van de cursus:

Beginners en gevorderden: leden € 27,00, niet leden € 37,00
Vergevorderden:
leden € 29,00, niet leden € 39,00
De prijs is inclusief maximaal twee blokken oasis en koffie of thee.
U kunt u aanmelden bij:
Dika Koeslag – Kl. Braskamp, tel. 0545-431575.
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De winter is alsnog ingetreden. Een
dik pak sneeuw zorgt ervoor dat de
bloembollen de noodzakelijke kou
krijgen. Dit bevordert een goede
bloei in het voorjaar.
De sneeuw die op de bloembollenbedden ligt, maakt dat de bollen
precies de juiste hoeveelheid kou
krijgen. Dank zij de isolerende
werking van de sneeuw heeft de
strenge vorst geen vat op de
bloembollen.

Donateurleden

Tuinbezichtigings kalender 2012

Het bestuur heeft vorig jaar een
brede discussie gehouden over
de mogelijkheid om mensen te
binden aan de vereniging zonder
de verplichting om daarbij het
Groei & Bloei maandblad te
moeten afnemen. Wij merken
dat mensen na jaren van lidmaatschap hun interesse verliezen en dan uiteindelijk hun lidmaatschap opzeggen. Nu, helemaal in een negatieve stemming
rond de financiële situatie in de
wereld maken mensen keuzes.
Dat merken wij direct aan ons
ledenbestand. Wij hebben op dit
moment gelukkig nog een gezond ledenbestand van ca. 385
leden. Dat is een middelgrote
vereniging, maar wij willen wel
voorkomen dat het ledenbestand onder een bepaald niveau
komt. Dit heeft alles te maken
met de afhankelijkheid van het
ledental en de afdracht van het
hoofdbestuur aan onze vereniging. Naast grote kortingen op de
afdracht heeft ook de terugloop
van het aantal leden een grote
weerslag op ons budget. Minder
leden = minder afdracht.
Het bestuur heeft daarom besloten mensen de mogelijkheid te
geven om toch lid te blijven met
als status donateurlid met rechten. De rechten houden in dat zij
als donateurlid toegang krijgen
tot alle aktiviteiten van onze vereniging onder dezelfde voorwaarden als een ander lid. Dit
met uizondering op de bloemschiklessen, want deze worden
gesubsidieerd door het hoofdbestuur. Ook mogen deze leden
niet meedoen aan het Nationaal
en Regionaal Kampioenschap
Bloemschikken.
Uiteraard hopen wij dat onze
leden nog lang blijven genieten
van ons prachtig maandblad. Het
blad wordt binnenkort weer vernieuwd en zal met de tijd mee
blijven gaan.
In ieder geval zullen wij leden die
opzeggen aktief benaderen met
het aanbod om donateurlid te
worden. Indien u zelf iemand
kent die wel graag lid wil worden,
maar geen maandblad wenst,
kunt hem of haar opgeven bij het
secretariaat. De donateurleden
ontvangen na het betalen van
een contributie van € 15,- een
bewijs van lidmaatschap.

In 2012 heeft uw reiscommissie vijf tuinbezoeken gepland, waarin
mooie tuinen te bewonderen zijn. Noteer de data meteen in uw
agenda, dan mist u niets!

Het bestuur

1. Bezoek voorjaarstuin Buitenplaats De Wildenborch Vorden op zondag
4 maart, 13.00 uur.
Thema: sneeuwklokjes en akonieten. Een beschrijving en opgave treft
u aan in deze Nieuwsbrief.
2. 3-Daagse busreis naar Belgisch Limburg van vrijdag 8 tot en met 10
juni. Dit is een samenwerking van jubilerende Groei & Bloei afdeling
Hengelo en de organisatie Garden Tours. Als reiscommissie sluiten we
ons hierbij aan omdat wij dit een buitenkans vinden.
Aanmelding en informatie via Martina Groothuis voor eind februari.
3. Zomer: bezichtiging op zondag 8 juli: tuin Monique Verdaasdonk en
de groentetuin ‘Oale Schole’ in Noordijk, waar ze ouderwetse groenten
telen. Opgave in een van de volgende Nieuwsbrieven.
4. 1-Daagse busreis naar tuinen in Drente en kop van Overijssel op
donderdag 12 juli.
Opgave na de Nieuwsbrief in april. Hierin komt ook het uitgebreide
programma.
5. Nazomer: avondbezoek aan fraaie tuin van Diny Brethouwer, Ruurlo
op 23 augustus.
Hier sluiten we het tuinbezoekseizoen af met een drankje.

24 maart Voorjaarsworkshop
Voorjaarsworkshop:

we maken een royale paasschikking met
voorjaarsbloemen
Locatie:
Aanvang:

De Stoave, achter de Ned. Herv. Kerk in Geesteren
10.00 uur

Telefonische opgave en inlichtingen: Marianne Ezendam, tel.
0545-474697.
De prijs is € 27,50 voor leden van Groei & Bloei en € 32,50 voor nietleden.
Dit bedrag is inclusief alle gebruikte materialen, koffie met wat lekkers,
een drankje en hapje.
Wilt u bovenstaand bedrag, na telefonische opgave, z.s.m. overmaken
naar rekeningnummer: 1255.70.473 t.n.v. C.H. Emsbroek-Konings/groei en bloei.
Denkt u er aan een snoeischaar, mesje en tangetje mee te nemen,
ook een doekje kan handig zijn.
Graag tot ziens op 24 maart!
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4 maart Wintertuin Vorden
Van Buitenplaats de Wildenborch (= burcht in het wilde moerasgebied)
wordt al in 1372 melding gemaakt. Na een rijke geschiedenis met vele
overervingen, zijn huis en gronden sinds 1976 ondergebracht in een
(familie)stichting: de Stichting de Wildenborch. Sinds 2005 wordt de
Wildenborch, thans bestaand uit ongeveer 21 ha., bewoond Jennine en
Evert-Kees van de Plassche-Staring. Zij zijn nazaten van het geslacht
Staring, dat de Buitenplaats al sinds 1780 in handen heeft.
Met Groei & Bloei gaan we van de mooie (winter)tuin genieten, waarin
vooral sneeuwklokjes en akonieten, omzoomd door fraaie boompartijen. Dus ….. kruip uit je warme winternestje en overtuig je.
Verzamelpunt:
We verzamelen ons op 4 maart om 12.00 uur op de parkeerplaats van
Hotel Scholtenhagen, Eibergsestraat 157, 7481 HJ Haaksbergen voor
vertrek naar Buitenplaats de Wildenborch, Wildenborchseweg 20, 7251
KG Vorden.
Vanaf 13.00 uur trekken we gezamenlijk door de tuin. De tuinen zijn van
11.00 tot 15.00 uur geopend.
Prijs: toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. In
het koetshuis is een kopje koffie of thee verkrijgbaar.
Opgave bij Martina Groothuis, tel. 0547-333979 of e-mail: maljgroothuis@gmail.com Zij kan bemiddelen in gezamenlijk meerijden.

13 maart Lezing “Dahlia’s, ze mogen weer in de tuin!”
door Janneke van der Brugge.
Op dinsdag 13 maart organiseert de activiteitencommissie van Groei
& Bloei Berkelland/Haaksbergen e.o. de boeiende lezing “Dahlia’s, ze
mogen weer in de tuin”. De lezing wordt verzorgd door mevrouw
Janneke van der Brugge uit Olst . Janneke van der Brugge is naast
Dahlia-expert, eigenaresse van Joyous Garden, een bedrijf voor
tuinadvies, -ontwerp en –onderhoud, wat verder excursies, cursussen
en lezingen verzorgt. U kunt bij haar ook Dahlia stekplanten en –knollen bestellen.
De laatste jaren mag de Dahlia weer gezien worden in de tuin. Hoe
we deze kleurige bloem toepassen in de tuin wordt in deze lezing
duidelijk gemaakt. Maar waar komt eigenlijk zijn naam vandaan en
hoe is hij bij ons in Europa terechtgekomen? En waardoor is hij zo
populair geworden dat er nu duizenden variëteiten bekend zijn en er
door heel Nederland corso’s plaatsvinden?. Waar is de Dahlia mee te
combineren in de tuin?. Dit zijn een aantal onderwerpen die aan de
orde zullen komen tijdens de lezing.
Ook worden interessante en leuke anekdotes over de Dahlia’s verteld,
waarbij dia's de Dahlia's in al hun pracht en veelzijdigheid laten zien.
Natuurlijk wordt er ook ingegaan op de bemesting en het verdere
onderhoud van de Dahlia en zullen ziektes en plagen, die de Dahlia
kunnen treffen, behandeld worden. Deelnemers aan deze lezing
worden gewaarschuwd: ’Wie nog niet zo’n liefhebber is van de Dahlia
wil na deze lezing direct de tuin ermee vol!’
Aanvang: 20.30 uur
Locatie:
Hotel Café Restaurant Prinsen
Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo
Entree voor leden G&B gratis (op vertoon van ledenpas), voor nietleden € 3,50
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5 en 6 mei Lenteweekend rond de Mallumse Molen
In het weekend van 5 en 6 mei a.s. wordt voor de 9e keer ons welbekende Lenteweekend gehouden. De Lenteweekendcommissie heeft
al een aantal voorbereidingsvergaderingen achter de rug. De commissie bestaat uit 2 dames van de Kruidenhof en 3 heren vanuit Groei &
Bloei. Samen maken zij er wederom een mooi weekend van.
We hebben meer exposanten dan ooit. Veel bekende gezichten
worden ook deze keer weer aangevuld met nieuwe ondernemers.
Zoals altijd zal er zeker voor eenieder veel te doen, te zien en te beleven zijn. Aan de kinderen is natuurlijk ook weer gedacht. Op zondag
zijn er speciale kinderactiviteiten.
We hebben kunnen zorgen voor een goed parkeerterrein, toch een
belangrijke voorwaarde voor een evenement dat in 2011 ruim over de
grens van 3000 bezoekers is gegaan. Het belooft dus weer een mooi
spektakel te worden.
Zoals we in alle voorgaande afleveringen gewend zijn geweest, zal
het ook deze keer zeker mooi weer worden.
De toegangsprijs is € 2,50 voor iedereen. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Het Lenteweekend is steeds een gebeurtenis geweest waarbij veel
leden van Groei & Bloei niet alleen hun gezicht laten zien, maar ook
meewerken als vrijwilliger. Ook deze keer hopen we weer een beroep
te kunnen doen op velen van u. Als u zich daarvoor wilt aanmelden,
dan kan dat bij Terry Schravesande, onze secretaris, tel. 0545-276653.
Mede namens Marcel Borkus en Henk Huijsman, zeg ik hierbij graag:
"tot ziens op 5 of 6 mei".
Jan van Dijk, voorzitter Lenteweekendcommissie, tel. 0573-451612

Van de Kruidenhof te Mallum in Eibergen
Aan alle leden van Groei & Bloei
Van het jaarlijkse Lenteweekend in mei kennen velen van u de Kruidenhof te Mallum. Een tuin, gelegen op wat wel “het mooiste plekje van
Eibergen” genoemd wordt. Tussen de twee armen van de Berkel, naast
de Mallumse Molen.
Heeft u wel eens gezien hoe prachtig deze tuin in juni is, of in september?
Een zee van bloemen en geuren: “ik kom hier in het paradijs”, aldus een
bezoekster vorig jaar. Een indruk kunt u krijgen op onze vernieuwde
website: www.kruidenhof-te-mallum.nl
Weet u dat deze tuin – bijna - helemaal wordt beheerd en onderhouden
door vrijwilligers? Zou het iets voor u zijn om deze groep te komen versterken? Groei & Bloeileden hebben natuurlijk groene vingers! Wij
zoeken vrijwilligers voor het tuinwerk, maar ook als gastvrouw/heer of
om rondleidingen te verzorgen. Voelt u er iets voor? Neemt u dan contact
op met ondergetekende, tel.0545-472823 of met de secretaris,
Henk Bastiaansen, email: kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
Maartje Godijn
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Tuinkeuringen
Terwijl ik dit artikel schrijf is het nog dik min 10, maar de eerste folders
met tuinartikelen zijn
alweer binnen. Voor wij het weten is het voorjaar en start het tuinseizoen.
In het voorjaar gaan ook de keurmeesters weer op pad. Een groep
enthousiaste vakmensen en deskundige vrijwilligers keuren onder
auspiciën van Groei & Bloei de tuinen in de kernen Borculo, Neede
en Ruurlo.
In het voorjaar vindt de eerste selectie plaats. De tuinen die in aanmerking kunnen komen voor een prijs worden geselecteerd en deze
tuinen worden in de zomer en herfst opnieuw gekeurd.
De totaal te behalen punten zorgen uiteindelijk voor de mooiste tuin
van het dorp.
Ruim 8 jaar heb ik mij ingezet voor de tuinkeuring. Eerst als keurmeester in Neede en door het plotseling overlijden van de coördinator heb
ik zijn taak overgenomen. Dit resulteerde uiteindelijk in een plaats in
het bestuur van Groei & Bloei en een logisch gevolg was dat de
tuinkeuringen mijn aandachtsgebied werden
Met veel plezier heb ik mijn bestuurstaken vervuld, maar het is ook
goed om de taken nu over te dragen aan Peter Heutinck. Nieuwe
bestuursleden hebben vaak ook weer nieuwe ideeën en zo kan
Groei & Bloei blijven vernieuwen en aantrekkelijk blijven voor de leden.
Ik wens Peter en alle keurmeesters veel succes. Helemaal afscheid
nemen doe ik niet, ik blijf nog een tijdje keurmeester in Neede.
Inmiddels zijn ook de datums vastgesteld voor de prijsuitreikingen.
Deze worden gehouden in Borculo op 8 oktober, in Ruurlo op 15 oktober en in Neede op 24 oktober.
Rest mij u nog een heel fijn tuinseizoen te wensen.
Henk Huijsman

8, 9 en 10 juni: 3-daagse tuinreis naar Belgisch Limburg met
afdeling Hengelo
Groei & Bloei Hengelo organiseert in samenwerking met Gardentours
een reis naar een aantal fraaie Limburgse en Belgische tuinen, met als
inspiratiebron de tuin van de bekende tuinontwerpster Dina Deferme in
Stokrooie.
In een hotel in Hasselt bivakkeren we twee nachten op basis van halfpension met dinerbuffet. De reiscommissie heeft besloten om ons dit jaar
bij de afdeling Hengelo aan te sluiten voor deze driedaagse, omdat deze
reis voor volgend jaar op ons verlanglijstje stond en we op deze manier
voldoende deelnemers kunnen interesseren.
Op basis van een gedeelde 2-persoonskamer gaat deze reis zo’n
€ 300,- p.p. kosten bij opgave van 40 deelnemers. Er hebben zich intussen zoveel deelnemers gemeld, ook van onze vereniging, dat de reis
definitief doorgaat.
Voor informatie en opgave: Martina Groothuis, tel. 0547-333979 of e-mail: maljgroothuis@gmail.com
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Prunus Serrulata vs Prunus Serrula
Ik heb een mooie kers gezien die
ik graag wil planten in het voorjaar. Had ik bijna (weer) de verkeerde boom te pakken. Zucht....
die namen lijken vaak op elkaar.
Het wordt de Prunus Serrula.
Deze boom heeft een schitterend mooi rode bast die in het
najaar echt in het oog springt. In
het voorjaar bloeit de boom,
maar de sierwaarde zit vooral in
de bast. Kennelijk komt de boom
niet algemeen voor bij kwekerijen. Een paar kwekers vertelden
me dat ik de serrulata bedoelde
ipv. de serrula. Tsja, gelukkig is
er dan weer het internet!
De Prunus Serrulata heeft een
brede ronde kroon en kan een
hoogte bereiken van 6 tot 8
meter. De boom heeft een
mooie, opvallende bruine stam,
die sterk afbladdert en glimt. Het
langwerpige, getande blad van
de Prunus serrulata is eerst lichtgroen en verkleurt later naar
rood. In april en mei bloeit de
boom met ongeveer 2-3 cm
grote, witte bloemen wat een
zeer grote sierwaarde heeft. Na
de bloemen verschijnen ovale,
rode vruchten. Doordat de boom
niet hoger wordt dan 6 tot 8 meter
is hij heel geschikt voor de kleinere tuinen.
Prunus serrula bloeit met witte
bloesem in de periode april-mei.
Het meest opvallende kenmerk
van Prunus serrula is echter niet
de bloesem, maar de decoratieve glanzende roodbruine stam.
Als boom wordt Prunus serrula
ongeveer 7 tot 8 meter hoog. De
breedte bedraagt dan circa 3
meter. Vaak vertakt de boom vrij
laag. Na de bloei vormt Prunus
serrula in de zomerperiode rode
vruchten. In het najaar verkleurt
Prunus serrula met een rode
herfstkleur.

Versterking van de dracht en
biodiversiteit t.b.v. de (wilde)
bij
Op 13 januari j.l. hebben wij, acht
studenten van Hogeschool van
Hall Larenstein van de opleiding
Tuin- en Landschapsinrichting te
Velp, onze adviezen met betrekking tot de verbetering en de dracht
en biodiversiteit t.b.v. de (wilde) bij
gepresenteerd in gemeenschapshuis ’t Meuken te St. Isidorushoeve. Plaatselijke imkerverenigingen
(ABTB en de Heidebloem) hebben
dit regionale vraagstuk voorgelegd
aan de Groene Kennispoort. Zij
hebben dit project vervolgens doorgekoppeld naar Hogeschool van
Hall Larenstein.
Het project is gestart naar aanleiding van het actuele probleem van
de terugloop van de bijenpopulatie
in Nederland. Bijen zijn van groot
belang, omdat zij aan het begin van
onze voedselketen staan en verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van een groot deel van onze
voedselgewassen. Het doel was
het in kaart brengen van de kansen
om deze bijenpopulatie weer toe te
laten nemen in de omgeving van
St. Isidorushoeve.
Tijdens de presentatie hebben we
de plannen beargumenteerd om zo
draagvlak te creëren voor dit project. In ons concept hebben we in
een breder perspectief naar de
opdracht gekeken. Ons doel was
niet alleen het versterken van de
biodiversiteit, maar vooral ook om
de bewustwording van dit belang te
benadrukken. De ingrepen die we
daarbij hebben gedaan, moesten
tevens bijdragen aan de versterking van het Twentse landschap en
de beleving ervan.
In de uitwerking is dit onder andere
vertaald naar de ontwikkeling van
zogenaamde ‘pronkstukken’, die
op strategische plekken in het
landschap kunnen worden ingepast. De pronkstukken benadrukken verschillende typerende Twentse landschapselementen, zoals de
boomgaard en het microreliëf. De
beplanting in de pronkstukken
draagt bij aan de bevordering van

een jaarronde dracht en de (bewustwording van) biodiversiteit in
het gebied.
Voor het stedelijk gebied (in Haaksbergen) zien we vooral kansen op
het gebied van educatie en recreatie in de vorm van bijvoorbeeld ‘stadslandbouw’. Ten slotte hebben
we ook modellen ontwikkeld voor
de boerenerven in het landelijk
gebied. Deze modellen versterken
niet alleen het karakteristieke erf,
maar voegen hier een ‘nieuw jasje’
aan toe, in de vorm van nieuwe
beplantingssoorten die bijdragen
aan de biodiversiteit in het gebied.
De presentatie werd door een
breed publiek bijgewoond. Tijdens
en na de presentatie waren er veel
enthousiaste en positieve reacties
met betrekking tot de adviezen die

we gedurende dit project hebben
ontwikkeld. We hebben het als een
leerzaam project ervaren, waarin
we veel hebben geleerd op gebied
van interne en externe samenwerking, communicatie en op vakinhoudelijk gebied.
We willen iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan dit project,
bedanken en hopen dat dit project
in de toekomst daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.
De studenten die aan dit project
hebben deelgenomen zijn:
Michiel van Boekel, Jelmar Brouwer, Sam Buitenhuis, Mark ter
Hofte, Wendy Lenders, Gido van
Lier, Paul Plambeck en Gilbert de
Ronde

Profiel Wevers Financieel Advies
Wevers Financieel Advies is een onafhankelijk financieel adviesbureau voor particulieren en bedrijven.
Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van verzekeringen, hypotheken en spaarproducten.
De essentie van ons kantoor kenmerkt zich door eerlijk en hoogwaardig advies.
Doordat we op geen enkele wijze gebonden zijn aan een bank of
verzekeraar kunnen wij uw belangen altijd optimaal behartigen.
Wevers Financieel Advies
Maarten Schneider
Ira Wevers
Borculoseweg 14
7261 BJ Ruurlo
T 0573 451410
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Open Tuinen 2012
Het kan niet beter, dit jaar komen
we al aan de veertig tuinen die
meedoen. Er is altijd veel interesse voor de Open Tuinen en we
zijn erg blij met de nieuwe tuinexposanten. Vorig jaar stond in
het teken van het jubileumjaar,
waarbij veel tuinen een extra
attractie hadden georganiseerd.
Het staat een ieder natuurlijk vrij
om dat dit jaar wederom te doen.
Dit jaar hebben we besloten om
het Open Tuinen Weekend in
twee weekenden te plannen. Om
alle tuinen open te stellen in een
weekend is wellicht een beetje
jammer. Hierdoor worden zowel
de tuineigenaren een beetje
concurrent van elkaar, als ook de
plaatsen in onze vereniging. Het
is nu eenmaal een groot gebied,
dat je niet zo makkelijk van oost

naar west en van noord naar zuid
aflegt in een weekend.
Op deze manier kunnen de bezoekers een route plannen voor
het ene weekend en een andere
route in het weekend daarop.
Op 16 en 17 juni zijn de tuinen
in en rondom Haaksbergen en
Sint Isidorushoeve te bewonderen. Het weekend erna, op 23 en
24 juni, zijn de tuinen in en rondom Eibergen/Rekken/Neede/Diepenheim/Borculo en Ruurlo
open gesteld.
Op deze manier geven we iedereen de kans om alle tuinen in de
regio te bekijken. Dan hebben de
eigenaren van een Open Tuin
zelf een mogelijkheid om andere
tuinen in de regio te zien.
Wilt u uw tuin open stellen dan
kunt u dit melden bij M. Pruysers.
tel. 074-3494660 of mail naar
rmwa.pruysers@planet.nl

Veronicastrum
Algemeen
Hoge Veronica's met kransstandigblad heten sinds een decennia
Veronicastrum. Hierbij gaat het om
hoge stevige vaste planten met
lange aren in de kleuren wit, rose
en zacht purper/blauw.
Verzorging
De planten kunnen jaren lang op
dezelfde plaats staan. Geef ze een
zonnige plek. Vroegtijdig toppen
beperkt de hoogte van de planten.
De planten groeien niet snel, en
hebben dus minimaal twee jaar
nodig tot een volwaardige borderplant uit te groeien.

Gebruik in de border
Deze planten vormen een krachtig
vertikale vorm in de border. Daarnaast zijn het betrouwbare planten,
De fruitpluktuin
die naamate de pol groter wordt
De website:www.fruitpluktuin.nl over de Fruitpluktuin in Haaksbergen (met meer dan tien stelen) meer
bevat alle informatie over de te plukken biologisch geteelde fruitsoorten impact krijgen.
en is geillustreerd met vele foto's. Tevens kunt u er alles vinden over
onderhoud en verzorging van de hoogstamfruitbomen, het plukken en Asortiment
Het asortiment breidt zich maar
bewaren van fruit en uiteraard worden de recepten niet vergeten.
In het voorjaar is de boomgaard uiteraard prachtig om te bezoeken, met langzaam uit. V. virginicum Erica
de bloeiende bloesems. Maar van juli tot september, als de bomen heeft een mooie zacht roze kleur.
Tijdens de groei heeft de plant
vruchten dragen, is een bezoek het meest interessant.
volop sierwaarde doordat de topDe Fruitpluktuin bestaat uit drie hoogstamboomgaarden. De grootte blaadjes roodbruin gekleurd zijn. V.
virginicum Alba is uiteraard wit. V.
bedraagt in totaal ongeveer 0,6 ha.
De eerste hoogstamfruitbomen zijn aangeplant in 1991. De oudste virginicum Fascination bloeit met
fruitbomen zijn zodoende al meer dan 20 jaar oud. De laatste boomgaard lilablauwe bloemen in lange aren
werd aangeplant in 2009. De vruchten van deze fruitbomen zijn nog niet die regelmatig bandvorming vertonen. V. virginicum Lavendelturm
allemaal plukrijp.
De boomgaarden bestaan hoofdzakelijk uit hoogstamfruitbomen. Voor heeft lange stijve lavendelblauwe
de boomgaard op het zuiden werden halfstam fruitbomen aangeplant in aren. V. sibiricum Apollo is een
grover groeiende plant, bloeit een
verband met de beschikbare ruimte.
Momenteel telt de boomgaard 50 fruitbomen, verdeeld over 16 verschil- maandje vroeger met lange kronlende appel-, 12 peren-, 6 pruimen- en 9 kersenrassen. Daarnaast vind kelige lichtpaars/blauwe aren. V.
je er perzik, moerbei, mispel, kweepeer, walnoot, tammekastanje en sibiricum Red Arrows is een recente soort met lavendelblauwe aren.
diverse soorten kleinfruit.
De boomgaard is voorzien van randbeplanting en is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een waardevol stukje natuurgebied ten zuiden van
Haaksbergen. Zo nestelen er verschillende soorten vogels en kun je er
vele soorten insecten en dieren vinden.
Door het volgen van diverse cursussen en workshops, onder ander bij
de De Fruithof te Frederiksoord, is de interesse en liefhebberij voor
hoogstamfruitbomen alleen maar toegenomen. Dit resulteerde in het
organiseren, in 2012, van de eerste snoeicursus gehouden binnen de
gemeente Haaksbergen.
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Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) 2011
Opening om 19:30 uur
De voorzitter Jan Schravesande heet de aanwezigen welkom. Er zijn 32
mensen aanwezig.
1. Mededelingen:
De voorzitter geeft vervolgens aan dat René Pruysers is toegetreden tot
het bestuur en verantwoordelijk is voor de programma commissie.
De ALV is op een later tijdsstip georganiseerd om zodoende de opkomst
te stimuleren. Februari is over het algemeen een slecht moment ivm. het
weer en het latere tijdstip geeft de penningmeester ook de gelegenheid
om de boeken over het voorgaande jaar af te sluiten.

Profiel HCR Prinsen
Ons familiebedrijf sinds 1864 is
prachtig gelegen midden in het
rustige dorpje Haarlo, in de Gelderse Achterhoek ,aan de weg
tussen Borculo en Eibergen. Het
hotelgedeelte beschikt over 9
prima kamers allen voorzien van
douche, toilet, radio, telefoon,
Wireless internet, KTV, bureau,
zitje en balkon ( 1 kamer met
whirlpool ). Verder heeft het bedrijf een prima keuken, uitstekende zalenaccommodatie een
groot terras met speeltuin en
midgetgolfbaan.
Voor de zakelijke gast bestaan
er uitgebreide mogelijkheden
voor het houden van vergaderingen en/of ( meerdaagse ) conferenties, trainingen en cursussen.
In alle zalen kan men beschikken
over een ADSL aansluiting, en
over draadloos internet, geluidsinstalaties en op verzoek een
beamer met scherm.
Voor de toeristische gasten is ''
Prinsen" een ideaal uitgangspunt voor het maken van wandelen fietstochten. Wij hebben voor
U verschillende routes samengesteld maar wij zijn ook gelegen
aan (LF 4), of in de directe nabijheid (Trekvogelpad), van diverse
ANWB routes. Wij beschikken
over een afsluitbare fietsenstalling en een ruime eigen parkeergelegenheid en hebben wij binnenruimte om speciale auto's enof motoren te plaatsen. Fietsen
zijn bij ons te huur. Op ons terrein
bevindt zich ook een TOP , vanwaaruit diverse routes vertrekken.

2. Jubileum
Dit jaar bestaat Groei & Bloei afd. Berkelland / Haaksbergen 75 jaar.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering 15 maart 2011.
Er zijn geen inhoudelijke op- of aanmerkingen. Het verslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag van de secretaris wordt
goedgekeurd.
5. Financieel verslag
De penningmeester Jan van Dijk presenteert het financieel verslag. Het
financieel verslag wordt goedgekeurd. Het eindresultaat is positief. Dit
komt met name door de inkomsten van de verschillende aktiviteiten zoals
het Lenteweekend, tuinreizen, workshops, bloemschikken en de
kerstshow.
Alle aktiviteiten zijn dit jaar in de begroting opgenomen.
6. Verslag van de kascontrole commissie
Mevr. Joke van Eeuwijk geeft aan dat de kascommissie haar goedkeuring
geeft.
7. Bestuursvisie
De voorzitter geeft aan dat er in 2011 gestreefd zal worden naar grotere
naamsbekendheid in de regio en onder het motto “feest vieren” zal de
vereniging een aantal aktiviteiten organiseren in het kader van ons jubileumjaar. In mei organiseert onze afdeling de Regionale Kampioenschap
Bloemschikken en in de zomer organiseert de vereniging een groot jubileumfeest op kasteel Warmelo in Diepenheim.
8. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de begroting voor het jubileumfeest. De penningmeester legt uit dat hier nog aan wordt gewerkt en dat de begroting
mede wordt bepaald door de onderhandelingen met kasteel Warmelo.
Om 20:10 wordt de vergadering gesloten en volgt een dialezing “Onderhouds vriendelijk tuinieren” verzorgd door de heren Dijkstra uit Losser.
Deze zeer interactieve lezing geeft inzicht in de verschillende stijlen van
tuinen, zowel arbeidsintensieve, als onderhoudsvriendelijke tuinen.

pagina 11

Indien onbestelbaar retour: Dr. Scheylaan 3, 7271 BL, Borculo

Bericht van de webmaster.
Weten jullie wel hoeveel er te
zien is op onze website? Hij
wordt best redelijk veel bezocht
hoor, zo'n 30 tot 35 bezoekers
per dag. Dat is niet slecht, maar
kan beter met een ledental van
ongeveer 400!
Hier een paar tips voor u:
Om te zien of er wat nieuws gepubliceerd is klik dan even op de
'Home' pagina op het item
'Laatste updates'. Daar staan de
artikelen die er onlangs zijn bijgekomen of zijn aangepast. Daar
vallen niet de Agenda artikelen
onder. Die moet u gewoon zelf in
de gaten houden.
Van de fotomogelijkheid 'Ledentuinen' onder 'Activiteiten & Actueel' wordt niet veel gebruik
gemaakt. U hoeft geen super
fotograaf te zijn om een aantal
leuke plaatjes te schieten van uw
eigen tuin. Stuur ze mij en ik
maak er een mooi album van op
uw naam zodat iedereen even
van uw tuin kan meegenieten.
...en kijkt u wel eens naar de
prachtige fotoalbums op de 'Foto's' pagina? Er zijn honderden
prachtige foto's te bewonderen
in drie categorien: Bloemschikken, Lenteweekends en Diversen.
En dan natuurlijk de 'Terugblik',
een verslag en foto's van een
plaats gevonden evenement.
Neem de pen en de camera en
maak ook een mooie 'Terugblik'!
Tot slot, ik krijg weinig respons
op de website. Het zou fijn zijn
wanneer iemand eens een goed
idee aandraagt of commentaar
op een item levert. Wees niet
bang, ik ben te bereiken via de
'Contact' pagina.
Dan rest mij nog u veel lees- en
kijkplezier op de site te wensen.
Met vriendelijke groet, Karel
Tamboer, webmaster.

Column jb
Vanaf deze plaats wens ik een ieder een heel goed 2012. Al is het een
moeilijk jaar met zorgen over economie en zijn bijbehorende financiële
onzekerheden. Heeft u het moeilijk, ga eens lekker een paar uur in de
tuin ploeteren, geestelijk en lichamelijk komt u er als herboren uit. Dat
wij dit altijd nodig hebben ondervinden wij in de december feestmaand,
tengevolge van het vele zitten, te veel eten en drinken.
Blij dat dit weer teneinde is, we beleven een nieuw jaar, een vooruitgang
naar het voorjaar je loopt met plezier weer naar buiten en geniet van alle
bekenden die de moed hebben hun kop weer boven de aarde te steken.
Wat is er mooier dan het voorjaar, het brengt een verbazingwekkende
vernieuwing met zich mee.Dit doet mij denken aan een in de tropen
geboren en getogen dame, die verbaasd was dat na al die grauwheid,
een grandioze metamorfose plaats vond, die in haar belevenis een ongekende verandering te weg bracht, die zij niet voor mogelijk hield. De
tropen zijn onveranderlijk groen en dit was van een ommekeer waar zij
geen woorden voor had.
Zo zie je maar....... om in een streek te wonen met wisselende seizoenen
is zo gek nog niet.
En waarom wordt er in dit verband dan altijd zo negatief geredeneerd op
het weer? Het is altijd te vroeg, te laat, te droog, te nat, te koud, te heet......
Zo ziet u: genoeg aanleidingen om te klagen.
2011. We hadden een prachtig voorjaar, weinig te klagen, maar wordt
het tot juli te droog, ja hoor te droog. Komen de vakanties – te nat. Ja
hoor, zeuren maar! Achteraf gezien een jaar met een geweldige oogst.
Realiseren wij ons wel hoe belangrijk dit vroeger en ook nu nog is. Fruit
was o.a. dit jaar zeer goedkoop. Bij een misoogst mag u gematigd
mopperen. Het weer heeft nou eenmaal zijn uitschieters en daar kunnen
wij gelukkig niets tegen inbrengen.
Jan Brouwer

