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Beste Tuinvrienden
We zijn al een eindje op weg in 2019,
maar toch wens ik u namens mijn medebestuurders nog de allerbeste wensen.
Uiteraard in een goede gezondheid.
We hopen dat dit jaar weer net zo als
2018 een prachtig bloemenjaar wordt
en met de inzet van de vrijwilligers
verwacht ik dat het zeker zal lukken.
Het afgelopen jaar zijn er enkele nieuwe
vrijwilligers bijgekomen, maar we
hopen toch nog wat mannen te mogen
begroeten. Thuis achter de geraniums
is toch niet nodig, bij Floralia kan dit ook
en dan ben je heerlijk in de buitenlucht.
En ….. het is toch veel gezonder.

Ook is de oprijlaan, de Burenweg,
van de Twickelerblokweg naar de
tuin in samenwerking met de buren
aangepast. Een nieuwe toegangspoort
zorgt voor een mooie en degelijke
beveiliging.
Ik zou zeggen, kom een keer langs en
wie weet zien we u als toekomstige
vrijwilliger bij Floralia.
Arie de Jager, voorzitter

Ook zijn er dit jaar weer onze vaste
evenementen, voor de juiste data
verwijs ik u elders in het clubblad of op
onze website. www.floralia-borne.nl

Zelf meer
bereiken

door
samen te
werken.

De Rabobank biedt de kracht van de coöperatie.
Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen
bereik je immers meer dan alleen. We delen kennis en stellen een deel van
onze gelden beschikbaar via sponsoring en donaties.

rabobank.nl/centraaltwente
Een aandeel in elkaar

Op dit moment zijn we alweer bezig om
de tuin klaar te maken voor het komende
bloeiseizoen. De bedden liggen er al
kant en klaar bij, het wachten is op de
plantjes. Op de maandag-, woensdagen vrijdagmiddag is er genoeg te doen,
bij wat mindere weersomstandigheden
is er altijd tijd voor een praatje in onze
gezellige clubhuis. En de koffie met een
koekje staat altijd rond half drie klaar.
Ook is er in de tuin rond de molen al
veel gebeurd, er is een vijvertje met
fontein gerealiseerd. Straks in april zal
alles klaar zijn.
Bloemenvereniging Floralia
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De paasworkshop wordt gehouden op dinsdag 16 april a.s. ‘middags om 14.00 uur
en ‘s avond om 19.30 uur.

Opgave voor deze workshop voor 2 april bij: Reiny de Jager 074 - 2667143

Europastraat 2A, Borne Tel. (074) 266 25 04 www.tuinpracht.nl info@tuinpracht.nl

De beste service vind u bij...

Uw specialist
in bruingoed, witgoed & inbouw
Bezorg service Eigen technische dienst Witgoed reparatie aan huis
L.E.C. bv Borne
Grotestraat 225
7622 GH Borne
Tel: 074-267 26 20
Fax: 074-267 30 66
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L.EC bv Hengelo
Deldenerstraat 195
7555 AC Hengelo (Ov)
Tel: 074- 250 44 44
Fax: 074-250 44 45

De kosten hiervoor bedragen € 8,50
voor onze ondersteunende leden
c.q. donateurs. Afmelden na 2 april
betekent dat u dan nog € 4,- aan ons
verschuldigd bent voor de door ons
gemaakte kosten aan inkoop e.d.
Aanmelden, maar niet afmelden vanwege verhindering, vrijwaart u niet van
de kosten.
Wij zorgen voor alle materialen die u
nodig heeft, zou u iets anders willen
toevoegen, dan dient u dit zelf mee te
nemen.

Voor zowel de middag als voor de avond
is er plaats voor maximaal 24 personen.
De workshop vindt plaats bij het verenigingsgebouw aan de Twickelerblokweg
8 in Borne.
I.v.m. de grote belangstelling en om niemand teleur te stellen, dienen de dames
welke als vrijwillige medewerkster op
de tuin actief zijn alsook de dames van
de vrijwillige medewerkers zich op te
geven voor de maandagmiddag 15 april
2019.
Het bloemschikteam
Bloemenvereniging Floralia
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AED
HE-AS
Lingerie, bad en nachtmode
Grotestraat 205a
7622 GH Borne
telefoon 074-2665260

Op hoogtijdagen, zoals de evenementen
van de bijenmarkt en onze open dagen,
waarbij over het algemeen veel publiek
komt, is het van belang dat overal aan
gedacht wordt.

service willen bieden, hebben wij in
overleg met garage Pol aan de Azelosestraat, waar wel een AED is opgehangen, dat wij daar in voorkomende
gevallen gebruik van kunnen maken.

Tegenwoordig wordt er nogal veel
gesproken over de AED, een automatische externe defibrillator of te wel een
hartstarter, een dergelijk apparaat is
nodig en wordt gebruikt bij reanimatie
van een persoon met een hartstilstand
(circulatiestilstand indien de hartstilstand het gevolg is van een bepaalde
levensbedreigende ritmestoornissen).
Een AED kan d.m.v. elektrische schok
het gestoorde hartritme doen stoppen.

Op de tuin zullen wij instructies
ophangen waarop is aangegeven wat
te doen bij een eventuele hartstilstand
of circulatiestilstand. In deze instructie zal tevens vermeld worden de namen van vrijwilligers van de tuin welke
regelmatig een reanimatiecursus hebben gevolgd en beschikken over een
BLS (Basic Life Support Provider) certificaat. Voorts zal daarop aangegeven
worden hoe en wanneer wij het snelste over voornoemde AED kunnen beschikken. Overige gebruiksinstructies
worden aangegeven door de AED.

Aangezien wij op de tuin niet beschikken over zo’n AED en toch graag deze
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Voor bijna alle merken:
• Kleine en grote onderhoudsbeurten
• APK diesel en benzine
• Banden vervangen
• Ruitreparatie en vervanging
(diverse verzekeringsmaatschappijen)
• Schade taxatie en herstel
• Airconditioning servicestation

Slagerij

Autobedrijf Diepenmaat
Grotestraat 12 Borne
074-2662179

Traiteur

JACOBS

Twents Vakmanschap Sinds 1931
Azelozestraat 70 Borne, tel. 074-2661419, www.slagerjacobs.nl

Onder dit motto hebben we zaterdagmiddag 26 januari samen met de buren,
totaal 7, in ons verenigingsgebouw het
nieuwe toegangshek vanaf de Twickelerblokweg ingewijd.
Het is van belang dat de contacten met
je buren optimaal zijn, je komt elkaar
vaak tegen, je maakt gebruik van dezelfde toegangsweg en enig toezicht en
oplettendheid is vaak niet overbodig,
daarom is het fijn dat er mensen dichtbij wonen.
Dit was de reden van onze bijeenkomst,
een gezamenlijk nieuw hek.
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De inrichtingswerkzaamheden van de
percelen aan de toegangsweg naar
onze tuin zijn door onze buren bijna
voltooid, het gehele terrein is en wordt
netjes ingericht met een keurige omheining, het geheel komt er spik en
span uit te zien.
Al met al een goede reden tot deze inwijding en nadere kennismaking met
onze buren onder het genot van een
hapje en een drankje.
Wij hopen voor nu en de toekomst op
een langdurige en prettige samenwerking met al onze buren.

Bloemenvereniging Floralia
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JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES
VERF, BEHANG
VLOEREN,
RAAMDECORATIE
EN GORDIJNEN

Aanslagsweg 20, 7622 LD Borne, Tel.: 074 - 250 20 05
info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl

Een complete horeca-accommodatie,
waar het prima toeven is!
• 2 zalen en een sfeervol ingericht café
• ruim zonneterras
• grote speeltuin
‘t Anker is het juiste adres voor
een dagje uit, een kinderfeestje,
bedrijfs- en familiefeesten

Café | Restaurant | Speeltuin | Zalen
Bornsestraat 43, 7597 NH Saasveld, Tel. 074-3494221

www.t-anker.nl
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AUTOSCHADE
Neem direct contact met ons op

* Wij regelen de schadeafhandeling met elke verzekeringsmaatschappij
* Geen vooruitbetaling van het schadebedrag doormiddel van een akte van cessie
* Wij bieden zo mogelijk gelijkwaardig vervangend vervoer
* Wij geven 4 jaar garantie op schadeherstel

En dat alles bij :

* Veilig en vakkundig schadeherstel
* Korting op eigen risico

Nieuwe Kerkstraat 31
7622 LG Borne
tel. 074 266 1682

Industriestraat 6-d 7622 AV Borne
074-2669843 www.autoschade-fd.nl

Uw adres voor
BORNE en OMSTREKEN
ALMELO
0546-85 00 99

BORNE
074-266 86 58

HENGELO
074-250 07 01

Haal- en bezorgservice!!
voor ALLES wat chemisch gereinigd,
gewassen en/of gestreken moet worden.

Tel: 074 - 266 17 38
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6 april van 8.00-12.00 uur

de 81e Twentse bijenmarkt Borne
Net als voorgaande jaren, organiseert
NBV groep Overijssel-oost in samenwerking met de Bloemenvereniging Floralia, de Twentse bijenmarkt in Borne.

Martin Welberg
ontwerper / eigenaar

De bijenmarkt wordt ook dit jaar weer
gehouden op het mooie terrein van de
Bloemenverening Floralia.

Hanzestraat 3, 7622 AX Borne
Tel. 074 - 266 21 02, mobiel 06 - 4128 46 12

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt
u vrijblijvend terecht bij:
A.J.A. Maree
Tilgrupweg 54
8439 SR Oude Willem
(gem. Westerveld)
Telefoon 0521-387488
Fax 0521-388025
www.deoudewillem.nl

Maree & Maree v.o.f. Bungalowverhuur
Bungalowpark “De Oude Willem” Drenthe
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Op de bijenmarkt zijn diverse kramen
aanwezig met zowel nieuwe als gebruikt bijenmateriaal, vogelhuisjes en
bijenhotels, bij vriendelijke bloemen,
bomen en struiken.
Waarschijnlijk zijn er ook (afhankelijk
van het weer) plaatselijke imkers aanwezig met bijenvolken. De bijenmarkt
is eveneens een plaats waar imkers en
geïnteresseerden samenkomen om bij
te praten over onze mooie hobby, imkeren.
Het terrein is te vinden in de buurt van
de autosnelweg A1/A35 afslag Bornewest en daarna rijdt u richting Borne.

Op de carpoolplaats (rechts van de
straat, op de hoek van de Azelosestraat) kunt u uw auto pakeren en aan
het eind van deze carpoolplaats is de
ingang van het terrein waar de bijenmarkt wordt gehouden.
* Heeft u bijenvolken of aanverwante
materialen te koop, meldt dit bij het hieronder staand telefoonnummer.
Kofferbakverkoop of een kraam huren
(a € 15,-) is ook mogelijk.
Voor laden en lossen kunt u het terrein
vinden aan de Twickelerblokweg 8 te
Borne.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
mevr. Mariëlle Nijhuis, tel: 06-46332272
of kijk op de site http://overijsseloost.
bijenhouders.nl.
Bloemenvereniging Floralia
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Meidoornhof 103, Borne
Telefoon 06-54697817
www.recordszonwering.nl

meubelen, vloeren,
raambekleding

1961

since hart

in het ente
van tw

stationsstraat 44, t. 074 - 266 11 80
www.deboerwonen.nl
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CONTACT
Deldensestraat 18
7621 EJ Borne
074 266 0484
OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur
Zaterdag op afspraak

De delicatessewinkel
van het oosten
• Kaas • Noten & Zuidvruchten • Vlees
• Wijnen • Broodjes
• Geschenken • Bonbons

Nieuwe Kerkstraat 33
7622 LG Borne
Telefoon 074-266 88 18
Volg ons op facebook: dezuivelhoeveborne
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Deldensestraat 74
7621 EK Borne
074-2668467
(6 dagen per week open)
Bloemenvereniging Floralia
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Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering 21 januari
Aanwezig in totaal 29 leden waarvan 6
bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving 6 leden.
1 Opening
Om ca. 19.40 uur opent de voorzitter
dhr. A de Jager de vergadering, heet
een ieder van harte welkom en is blij
met de opkomst, hoopt op een goed
nieuwjaar voor onze vereniging en onze
vrijwillige medewerk(st)ers, spreekt de
hoop uit dat we met z’n allen ook weer
een fijn jaar mogen hebben en met genoegen en in goede harmonie op de
tuin mogen werken.
Tevens schetst hij een positief beeld
over de tuin, deze heeft het goed gedaan
dankzij de grondige aanpak en bewerking.
Voorts bedankt hij de leden voor al het
werk dat zij het afgelopen jaar voor de
tuin hebben verricht en wenst ons verder een goede vergadering.
2 Ingekomen stukken + mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Medegedeeld wordt dat voor onze
vaste evenementen al een aantal data
bekend zijn, t.w.:
- de bijenmarkt op zaterdag 6 april
- het open tuinen weekend van G&B
zeer waarschijnlijk op 15 en 16 juni
- de perkplanten verkoop is vastgesteld
van 29 april t/m 3 juni
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- de snijbloemenverkoop aanvangt op
22 juli
- de kwekerijdagen en de tuinfair van
Groei & Bloei bij Fahner op 31 augustus en 1 september staan gepland
- onze eigen Open Dagen worden gehouden op 7 en 8 september
- de workshops bloemschikken zijn
gepland op:
- voor pasen op 15 en 16 april
- voor de herfst op 7 en 8 oktober
- voor de kerst op 16 en 17 december
- de kerstmarkt is niet bekend
Beleid sleuteluitgifte
Om de uitgifte van sleutels voor de
tuin beheersbaar te houden, heeft het
bestuur vastgesteld, dat het in bezit
hebben van sleutels van de tuin voorbehouden is aan degene die een sleutel echt nodig heeft, zoals leden die
beschikken over een volkstuintje,
bestuursleden, leden die buiten de
reguliere tijden werkzaamheden op de
tuin verrichten en degene die verantwoordelijk is voor het openen en sluiten
van de gebouwen en de tuin.
Bloemenvereniging Floralia
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5 Financieel jaarverslag
De financiën aangaande het jaar 2018
worden qua inkomsten en uitgaven in
een jaaroverzicht gepresenteerd evenals de financiële positie van de tuin,
en de begroting voor 2019.
Voorts wordt een lijstje getoond met
daarop vermeld de investeringen welke
zijn gepleegd voor de tuin met toebehoren in 2018.

Uw slager Aldwin Nijhuis
De Bleek 4, Borne
telefoon 074-266 29 47
www.slagerijnijhuis.nl

Even op adem komen
onder de eiken van
een historische plek

Camper- en Pleisterplaats
Rabo-Scheele
Hertmerweg 37
7626 LV Hertme
Telefoon 074 - 266 36 01
of mobiel 06 - 5550 44 70
E-mail: info@raboscheele.nl
www.raboscheele.nl
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Prijslijst bloemenverkoop
De prijzen voor de bloemenverkoop
blijven t.o.v. het afgelopen jaar ongewijzigd. De prijslijst voor 2019 wordt
opgehangen boven de verkoop tafel in
de serre.
3 Verslag notulen jaarvergadering,
d.d. 22-01-2018
Het verslag van notulen van de jaarvergadering van 22 januari 2018 wordt
behandeld en goedgekeurd, met dank
aan de secretaris.
4 Jaaroverzicht 2018
De secretaris leest het jaarverslag over
2018 voor, in een zo goed mogelijke
chronologische volgorde waarin de activiteiten en werkzaamheden van de
tuin over het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden.

6 Verslag leden kascontrole commissie
Namens deze commissie doet Henny
Struik het woord en geeft aan samen
met Gerrie Gort de kas te hebben gecontroleerd bij de penningmeester
op woensdag 16 januari j.l. en daarbij
geen onregelmatigheden te hebben geconstateerd.
Zij stellen het bestuur voor, over het
boekjaar 2018 de penningmeester te
dechargeren, voor zijn taak hetgeen
met applaus wordt bevestigd.
De termijn van twee jaar zit er op voor
Henny Struik, hij wordt bedankt voor
zijn controle werkzaamheden, ter
vervanging stelt Peter Warmerdam zich
beschikbaar voor twee jaar als kascontrole lid.
7 Bestuursmutatie
Volgens het rooster van aftreden en
overeenkomstig de statuten zijn er
geen bestuurs- mutaties, het bestuur
is echter nog wel op zoek naar een 7e
lid i.v.m. een oneven aantal.
Lees verder op de volgende pagina >
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Vermeld dient nog te worden dat ter
vervanging van Albert ter Braak (i.v.m.
tussentijds vertrek) deze plaats is
overgenomen door Roelof Vos op verzoek van het bestuur.
8 W.V.T.K./Rondvraag
Zoals reeds eerder toegezegd wordt namens het bestuur door Anton Boks een
uitleg gegeven over een te organiseren
uitje op woensdag 17 april a.s. door
een bezoek te brengen aan Emsflower
te Emsbúren met een rondleiding en
een etentje. T.z.t. zal een opgaveformulier worden verstrekt voor de deelname en wordt een oproep gedaan op
chauffeurs voor het vervoer.

Grotestraat 58-66 - 7622 GM Borne - telefoon 074 259 67 53
www.velthofveevoeders.nl

horlogerie - goud - zilver

Erich Assink & Zn.
Deldensestraat 16a Borne
074-2661322
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Tevens doet Anton een oproep voor
prijzen t.b.v de verloting tijdens de
open dagen.
Peter Warmerdam vraagt het bestuur
na te denken over een AED.
Gerda ter Braak vindt dat tijdens de
open dagen wel iets meer aandacht
gevraagd mag worden d.m.v. een verwijzing voor de keuken met z’n koffie
en appelgebak.
Gerrie Gort vraagt of het wat is om bij
belangstelling, wat zij denkt dat die er
is, eventueel onze verrijdbare zitbanken voor derden te maken. Bij belangstelling is dit zeker mogelijk met uitzondering van de wielen, daar moet nog
een oplossing voor gevonden worden.

9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en
bedankt een ieder voor zijn of haar
komst en inbreng aan deze jaarvergadering en nodigt allen uit nog even na
te praten onder het genot van een hapje en een drankje en wenst voor straks
iedereen een wel thuis.
Waarnemend secretaris
Henk de Vries

Openingstijden tuin
van oktober t/m mei
Van oktober tot begin mei is de
tuin gesloten voor bezoekers.
Onze normale werkmomenten (als
het weer het toelaat) zijn dan:
maandag: 13.30 tot 16.00 uur
woensdag: 13.30 tot 16.00 uur
vrijdag: 13.30 tot 16.00 uur
Mocht u in deze periode toch verlegen zitten om een vogelhuisje of
een nestkastje, dan kunt hiervoor
op deze momenten altijd terecht.
Tijdens de bloeiperiode zijn wij
de gehele week geopend van
13.30 tot 16.00 uur, behoudens de
zaterdag, dan zijn wij geopend van
10.00 tot 16.00 uur.

Bloemenvereniging Floralia
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• Gespecialiseerd in modieus slaapcomfort en bedtextiel
• Ruim assortiment in diverse slaapkamermeubelen
(ook afwijkende maten)
• Testkelder met een grote keuze in matrassen en bodems
w.o. ergonomisch en medische uitvoeringen
• Ruime keuze in tapijten, gordijnen en overige raamdecoraties
• Persoonlijke aandacht, goede service

Openingstijden:
Maandag 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

INTERIEURS B.V. BORNE

Hofstraat 23, Borne, tel. 074-2662275
(maandagmorgen gesloten, vrijdag koopavond)

Hoogwaardige voetanalyses en het beste schoenadvies op maat:

Step One laat LEKKER lopen
WWW.MORSELTMODE.NL

Bij elke loopstijl en voet hoort een andere
schoen! Een op maat aangemeten (sport)
schoen stelt de sporter in staat optimaal
te presteren met voldoende bescherming
tegen eventuele blessures, ongeacht op welk
niveau de sport wordt beoefend. Step One
adviseert over deze ideale (sport)schoen op
basis van een accurate meting en analyse
van de stand en afwikkeling van uw voeten.
Bovendien omvat Step One brede kennis van
sportpodologie en voert aanpassingen uit
aan schoenen en zooltjes.
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Bel NU voor het
maken van
een afspraak:
074-266 10 62

PAUL & SHARK | CAST IRON
VANGUARD | PME LEGEND
TOMMY HILFIGER | G-STAR
CAVALLARO | STATE OF ART
DENHAM | MEYER | REPLAY
JOSH V | CATWALK JUNKIE
MAISON SCOTCH | YDENCE

GROTESTRAAT 199-205 BORNE & BISSCHOPSTRAAT 5-7 OLDENZAAL

info@step-one.to

Bloemenvereniging Floralia
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Bloemenvereniging Floralia Borne
Twickelerblokweg 8, 7621 GK Borne
www.floralia-borne.nl
Correspondentieadres
Ringoven 26, 7621 GN Borne
Rabobank NL17 RABO 0309 4345 99
KvK 40075813
Bestuur
Voorzitter
A. de Jager, 074-2667143

Clubblad
Redactie
A. Boks
G. Bouwknegt
Fotografie
J. Stegink
Lay-out clubblad
Creatieve Vitamines

Waarnemend secretaris / penningmeester
H. de Vries, 074-2662519

Inleveren copy
redactie@floralia-borne.nl.
Inleveren copy voor het volgende
nummer: uiterlijk 29 maart 2019.

Lid
I. Warmerdam
A. Boks
I. Hoge
R. Vos

Belangrijke data:
Zet deze alvast in uw agenda:
Bijenmarkt - 6 april
Perkplanten verkoop - 29 april t/m
3 juni

Secretariaat
vacant

Workshops 2019
Paasworkshop - 15 en 16 april
Herfstworkshop - 7 en 8 oktober
Kerstworkshop - 16 en 17 december

Openingstijden
Eind oktober tot begin mei is de tuin
gesloten voor bezoekers.
Onze normale werkmomenten (als het
weer het toelaat) zijn dan:
maandag: 13.30 tot 16.00 uur
woensdag: 13.30 tot 16.00 uur
vrijdag:
13.30 tot 16.00 uur
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Open Dagen
7 en 8 september 2019
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