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Beste tuinvrienden,

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/centraaltwente

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.

De Rabobank biedt de kracht van de coöperatie.

door 
samen te
werken.

Zelf meer
bereiken

We zijn in het voorjaar van 2022 en bij 
Floralia  breekt nu weer een drukke 
tijd aan. De corona is nog niet voorbij, 
maar we mogen weer en daarom zien 
we de toekomst  met vertrouwen  en 
vol goede moed tegemoet. 

Wat kan en mag dan allemaal weer? 
Elders  in het clubblad is een lijst met 
evenementen vermeld.
Op 11 en 12 april hebben we het paas-
bloemschikken. 

Graag wil ik iedereen die ons in de 
coronaperiode is blijven steunen als 
sponsor, adverteerder, donateur of lid 
hiervoor  hartelijk bedanken. Ik hoop 
dat  u in het komende seizoen ons wilt 
blijven  steunen. Wij gaan met al onze 
vrijwilligers en medewerkers er alles 
aan doen om de tuin er weer prachtig 
uit te laten zien.

Afgelopen jaren zijn er nog al wat 
mensen weggevallen door ziekte of 
overlijden,  wij zoeken daarom nog 
steeds extra hulp, al is het maar voor 
één middagje in de week. We doen 
vooral een beroep op de heren.

Hopelijk komen er enkele liefhebbers 
eens een kijkje nemen op de tuin. U 
bent van harte welkom op de maan-
dag-, woensdag- of vrijdagmiddag 
vanaf 13.30 uur.

Arie de Jager, voorzitter

Fijne 
Paasdagen



Bloemenvereniging Floralia pagina 4 Bloemenvereniging Floralia pagina 5

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

Nieuwe Kerkstraat 31
7622 LG Borne

tel. 074 266 1682

Wederom een jaar met de nodige corona 
perikelen, waar we met enige aanpassin-
gen goed mee hebben kunnen omgaan 
en binnen onze gelederen weinig of geen 
corona hebben gehad.

Begin dit jaar lag de tuin er opgeruimd en 
schoon bij, behalve onze parkeerplaats 
en de hoofdpaden, deze waren behoorlijk 
groen uitgeslagen. Al vrij vroeg in het jaar 
zijn we begonnen met het schoonmaken 
hiervan en verwijderen van het steengruis 
voor de compostbakken om daar ver-
volgens een verharding aan te brengen 
d.m.v. waaltjes, zodat e.e.a. beter schoon 
gehouden kan worden. Echter het schoon-
houden van de parkeerplaats en de hoofd-
paden was maar van korte duur, e.e.a. ten 
gevolge van het wisselvallige weer, het 
mos en het onkruid kwam weer sneller 
terug dan dat het was verwijderd en is het 
gehele seizoen het probleem geweest.  

Ons clubblad is dit jaar 4 maal uitgekomen 
en onze bezorgers zijn even zo vaak op pad 
geweest, waarbij normaal bij het eerste 
clubblad in het jaar bij onze donateurs 
en leden de jaarlijkse bijdrage wordt 
geïncasseerd. Koen Drent, oud lid van de 
tuin, heeft dit jaar bedankt als lidmaat en 
zal derhalve ook het clubblad niet meer 
rondbrengen. Dit incasseren heeft geen 
doorgang kunnen vinden i.v.m. corona 
en dus zijn de donateurs via het clubblad 
opgeroepen deze bijdrage per bank over 
te maken, hetgeen minder effectief werkt. 
Eveneens was dit van toepassing op onze 
adverteerders, deze gelden worden in het 
voorjaar door Anton geïncasseerd, maar 
is overgenomen door de penningmeester, 
door het zenden van een factuur.
Onze website, welke verzorgd wordt door 
Herman Wienbelt, is up to date en wordt 
zeer regelmatig bezocht, met dank aan 
Herman. 

Jaarverslag secretaris 2021
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   LUPINE  4
7621 AW Borne

074-2669810
www.fysiobruggink.nl

De Dorsmolen 1-6,  7623 HS Borne
T: 074-267 19 61 www.debarr ique.nl

In maart zijn de zaaiwerkzaamheden voor 
de snijbloemen in de tunnel weer ter 
hand genomen onder supervisie van Ineke 
Warmerdam, waarna het verspenen door 
enkele dames is uitgevoerd. Het poten in 
de volle grond heeft plaats gevonden in de 
2e helft van mei. Tijden en na het zaaien 
was het weer zonnig, dienden we dagelijks 
water te geven en moesten we oppassen 
dat je jonge plantjes niet te snel groeiden 
en daardoor te iel zouden worden. Na het 
poten van de plantjes sloeg het weer om, 
werd het wisselvallig en stagneerde de 
groei, behoudens het onkruid. Ook de ko-
nijnen en de kraaien hielpen niet mee aan 
de groei, verscheidende plantjes hebben 
we moeten bij zaaien. Vrijwel gelijktijdig 
zijn ook de kalebassen en pompoenen 
gezaaid in potjes en medio mei in de volle 
grond gezet.
De chrysanten zijn ingekocht als stekjes in 
de hoeveelheid die wij nodig hebben en 
zijn direct verwerkt door Ger Bouwknegt 
met z’n medewerkers(sters) en hebben het 
goed gedaan.
De dahliaknollen, nieuw en oud, zijn eind 
april gepoot en komen tot wasdom medio 
mei nadat de ijsheiligen geweest zijn. Ook 
hierbij zijn door het natte weer veel knol-
len in de grond verrot en zoveel mogelijk 
bij gepoot.
U hoort het, april en mei zijn de maanden 
waarin op de tuin de meeste voorberei-
dende werkzaamheden verricht moeten 
worden, echter de periode direct daarna, 
waarbij het onkruid sneller groeide dan de 
plant waar het om gaat en er dus te veel 
werk verzet moest worden door te weinig 
mensen om e.e.a. naar behoren bij te hou-
den, hetgeen een zware periode was. Dit 
was eveneens de reden ons te bezinnen 

op de vraag kunnen wij op deze manier 
nog met de tuin doorgaan en waaruit onze 
bijeenkomst van 19 juli is voortgekomen 
over het voortbestaan van de tuin zoals u 
allen weet, kom ik nog op terug.
In de periode mei is tevens een aanvang 
gemaakt voor het in de zwarte dekkende 
beits zetten van onze gebouwen, dit was 
zeer wenselijk, het zag er allemaal nogal 
schraal uit, kostte enige moeite, maar het 
ziet er weer goed uit, gelijktijdig zijn daar-
bij ook de deuren meegenomen hetgeen 
ook noodzakelijk was, met dank aan de 
schilders. 

Daar Nies Hansen te kennen had gege-
ven te willen stoppen met de tuin, i.v.m. 
rugproblemen, en dan hoofdzakelijk de 
keuken en ons clubgebouw, zouden we 
afscheid nemen tijdens onze jaarvergade-
ring in januari, echter ging dit niet door 
i.v.m. corona en wachten op uitstel ging 
ook niet, derhalve is in het bestuur beslo-
ten dit officieel te doen in april bij Nies 
thuis door onze voorzitter met een zeer 
groot dankwoord en een presentje in de 
vorm van een fraai boeketje bloemen en 
een geschenken bon. Nies was vele jaren 
de gezicht bepalende vrouw, gastvrouw 
van onze keuken en ons clubgebouw, we 
beschouwden haar als de baas van het 
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JACOBS
Twents Vakmanschap Sinds 1931

Slagerij                Traiteur

Autobedrijf Diepenmaat
Grotestraat 12 Borne

074-2662179

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 

Azelozestraat 70 Borne, tel. 074-2661419, www.slagerjacobs.nl
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gebouw, Nies wist van de hoed en de rand. 
Vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze 
vereniging, alle soorten werk uitgevoerd, 
bestuurslid geweest, wist wat werken 
was, niets was te veel, we missen haar. 
Wij danken haar op deze wijze nogmaals 
voor haar inzet en betrokkenheid bij onze 
tuin en wensen haar alle goeds toe voor 
de toekomst en nog vele gezonde jaren. 
Aansluitend hierop moesten we op zoek 
naar een nieuwe keukendame, hetgeen 
niet eenvoudig was, uiteindelijk hebben 
we deze gevonden in de persoon van Miep 
Kokenberg bijgestaan door haar schoonzus 
Dini Kokenberg, we zijn daar blij mee en 
hopen dat ze het met de juiste inzet en 
plezier zullen uitvoeren.

Nog steeds hadden we te maken met 
corona hoewel het richting de zomer een 
redelijke afname liet zien en we er met z’n 
allen met in acht name van de geldende 
regels op verantwoorde wijze mee zijn 
omgegaan, derhalve was er geen perkplan-
tenverkoop, geen opentuinen weekend en 
geen groenmarkt evenals de bijenmarkt in 
april van de NBV afd. Oost. 
Gé en Gerrit hebben weer het idee opge-
vat om op de braakliggende deel grond 
van ons groente tuin, aardappels en slabo-
nen te poten, hetgeen gezien de vraag een 
goede zet is geweest. Voorts hebben zij 
het idee opgevat een kleine buiten-
berging te creëren t.b.v. de terrasstoelen
voor meer ruimte onder de overkapping.

Half juli zag de wereld er zodanig uit dat 
het verantwoord was te starten met de 
snijbloemenverkoop, hetgeen onze dames 
voortvarend hebben opgepakt. In een bij-
eenkomst op 21 juni waarbij de meeste

dames aanwezig waren met uitzondering 
van een enkeling i.v.m. corona hebben 
we een totaalplanning gemaakt voor de 
bloemenverkoop c.a. t/m eind september, 
was iets te kort en zal uitgebreid moeten 
worden tot eind oktober. Afspraken daarbij 
zijn gemaakt over de start van de verkoop, 
hoe om te gaan met de corona maatrege-
len, hoe wordt de toegang geregeld, wan-
neer zijn de open dagen en hoe komen 
deze eruit te zien, de verkoopprijzen, de 
verantwoording van de dagopbrengst en 
de betrokkenheid.

Onze workshops bloemschikken voor 
de Pasen, de herfst en de kerst hebben 
evenals vorig jaar geen doorgang kunnen 
vinden, behoudens de selfmade stukjes 
voor de kerst die door Marjan Adams als 
voorbeeld zijn gegeven in ons clubblad van 
november, een goed alternatief.
Gezien de vele wisselingen welke wij 
tijdens het seizoen hebben ondervonden 
van het weer, waarbij regenbuien, kor-
te droge perioden en zonneschijn zich 
afwisselden, was dit voor de groei van 
onze plantjes funest en stagneerde dus 

ook, echter het onkruid dat wij liever 
niet hadden, floreerde als geen ander, dit 
betekende dat onkruid wieden en schoffe-
len veel tijd in beslag nam en wij met onze 
beschikbare mensen het redelijkerwijs niet 
bij konden houden, en dit dus enigszins 
deprimerend werkte. Dit heeft ons doen 
besluiten om op 19 juli voor al onze 
vrijwilligers een bijeenkomst te beleggen 
en daarbij het voortbestaan van onze 
vereniging aan de orde te stellen. Dit heeft 
ook zo plaatsgevonden en daarbij wij zijn 
uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat 
we het van belang vinden om door te gaan 
met de tuin, met de consequentie dat dit 
inhoud dat iedereen zoveel mogelijk zijn 
steentje zal moeten bijdragen. Marjan 
Adams kwam met het voorstel, de tuin 
zodanig in te richten dat schoffelen en 

onkruid wieden sterk zou verminderen, 
waar wij zeer sceptisch tegenover stonden, 
voor onze producten zoals de dahlia’s , de 
chrysanten , de snijbloemen, de kalebas-
sen en pompoenen is dit niet mogelijk. Het 
bestuur is hierover met Marjan in gesprek 
gegaan en heeft haar de mogelijkheid 
gegeven e.e.a. uit te werken voor een 
deel van onze tuin, zijnde de borders aan 
de zijkant langs het gebouw en de border 
naast de parkeerplaats. Marjan met enkele 
hulpen hebben deze uitdaging voortva-

rend aangepakt, een herschikking van de 
planten gemaakt en waar nodig planten bij 
gepoot. Wij zijn zeer benieuwd en zullen 
het resultaat in 2022 afwachten.

Het aantal vrijwillige medewerkers(sters) 
van de tuin is dit jaar gedaald tot 31 perso-
nen, ca 6 personen minder dan in 2020. Bij 
deze 31 personen is de fam. Struik, Reinie 
de Jager, Alie Oude Avenhuis en Henny 
Visch niet meer meegenomen. Als nieuwe 
vrijwilliger heeft Jozien Vondeling zich aan-
gemeld, waar we zeer blij mee zijn en we 
hopen dat ze zich thuis zal voelen.  
De stand van onze donateurs was vorig 
jaar 223, hoe de stand er momenteel uit-
ziet is niet geheel duidelijk. moeilijk vast te 
stellen t.g.v. de corona situatie.

Helaas hebben we ook met ziekte te ma-
ken, Mia Borgman heeft veel last onder-
vonden en nog van de corona, misschien 
wel long corona, begin 2022 zal zij gehol-
pen worden aan haar heup en vervolgens 
aan haar rug, we wensen haar daarbij veel 
sterkte en herstel toe. Haar bestuursfunc-
tie heeft ze om deze reden beschikbaar 
gesteld. Ria Walhof heeft een periode 
niet goed in haar vel gestoken en was een 
beetje aan het sukkelen, op dit moment 
gaat het weer beter en ze hoopt het 
nieuwe jaar weer van de partij te zijn. Ons 
bestuurslid Ineke Hoge is komen te vallen, 
waarbij ze een gecompliceerde breuk heeft 
opgelopen in haar arm, op dit moment 
is ze weer herstellende en revalideert in 
verpleeghuis Humanitas in Hengelo, ook 
haar wensen wij een spoedig herstel en 
hopen op een terugkomst op de tuin. Min-
der goede berichten bereikten ons door 
het overlijden van Henk Hendriksen en Jan 



Bloemenvereniging Floralia pagina 12 Bloemenvereniging Floralia pagina 13

ALMELO
0546-85 00 99

BORNE
074-266 86 58

HENGELO
074-250 07 01

 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   
                                                                                      
 

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

Uw adres voor
BORNE en OMSTREKEN

Haal- en bezorgservice!!
voor ALLES wat chemisch gereinigd,

 gewassen en/of gestreken moet worden.

Tel: 074 - 266 17 38

VERF, BEHANG
VLOEREN,
RAAMDECORATIE
EN GORDIJNEN

JOUW STIJL
DANKZIJ ONS

ADVIES

Aanslagsweg 20, 7622 LD  Borne, Tel.: 074 - 250 20 05
info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl
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Martin Welberg
ontwerper / eigenaar

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

CONTACT
Deldensestraat 18

7621 EJ Borne
06 - 212 17 400

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag

8.30 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur

Zaterdag op afspraak 

 

  

              Aanbiedingen zijn geldig van Dinsdag t/m Zaterdag 

Olthof, beiden oud bestuursleden van onze 
tuin. In een memorandum hebben wij 
daaraan aandacht besteed. 

Deel hebben we kunnen nemen aan de 
kwekerij dagen georganiseerd door Groei 
& Bloei afd. Hengelo bij Fahner in Deurnin-
gen, hier hebben we met 2 stands gestaan 
met onze houtproducten, aangevuld 
met een kleine hoeveelheid kalebassen 
en pompoenen i.v.m. een afzegging. We 
hebben daar ondanks het weer redelijk tot 
goed verkocht.    
Wederom zijn onze open dagen op 11 en 
12 september in afgeslankte vorm gehou-
den, de zaken waren goed georganiseerd, 
ruime aandacht is besteed aan de media 
en het weer werkte redelijk mee. De be-
langstelling was gezien de situatie redelijk 
te noemen, evenals vorig jaar z’n 700 be-
zoekers, de opbrengsten goed, we weten 
hoe druk we zijn geweest met z’n allen.
Op zaterdag 30 oktober heeft de BPKV 
onze faciliteiten gehuurd voor een door 
hun te houden keuringsdag voor kleindie-
ren, dit gebeuren vond plaats in combi-
natie met onze eigen bloemenverkoop en 
beide partijen waren na afloop tevreden 
over het verloop.
Het bestuur is dit jaar 9 maal bijeenge-
weest voor het bespreken en organise-
ren van onze dagelijkse bezigheden en 
activiteiten op de tuin, goed dat er nog 
een bestuur is om alles in zo goed mogelijk 
banen te leiden.

Tot slot kan ik u melden dat we ondanks 
onze beperkingen toch een redelijk goed 
jaar achter de rug hebben, goede zaken 
hebben gedaan met de verkoop van onze 
producten, waarvan wij het tenslotte 

moeten hebben ondanks dat het er dit 
jaar qua bloei minder florissant bijstond. 
Voorts hebben we financieel meer moeten 
uitgeven dan er is binnen gekomen, puur 
te maken met lagere inkomsten en extra 
uitgaven voor onderhoud en de inkoop 
van bloemen en planten. Alles op de 
tuin is opgeruimd en netjes gemaakt, de 
dahliaknollen zijn allemaal opgehaald, dus 
kunnen we in het voorjaar weer met frisse 
moed aan de slag.
Resumerend kijken we terug op een rela-
tief goed jaar waarvoor wij iedere vrijwil-
lige medewerker(ster) bedanken voor zijn 
of haar bijdrage aan de tuin, zonder deze 
vrijwilligers komen we niet ver. Mocht er 
bij jullie iemand zijn in de familie of bij 
vrienden die belangstelling voor tuinieren 
hebben , ze zijn van harte welkom.

Een van onze vrijwilligers n.l. Henk de Vries 
heeft tijdig aan het bestuur te kennen 
gegeven dat hij om persoonlijke redenen 
stopt met de tuin aan het einde van het 
nieuwe jaar zodat dit niet plotseling uit 
de lucht komt vallen. Voor het nieuwe 
jaar hopen we met veel enthousiasme en 
goede harmonie er weer iets moois van te 
maken.

De secretaris
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Paasworkshop bloemschikken

Evenementen 2022
Bijenmarkt
Zaterdag 2 april
Open tuinen weekend G&B,
Waarschijnlijk op 18 en 19 juni
Perkplantenverkoop
Gaat niet meer plaats vinden
Snijbloemenverkoop
start verkoop vrijdag 22 juli
Kwekerijdagen
Tuinfair bij Fahner 27 en 28 augustus
Open dagen Floralia
10 en 11 september
Workshop bloemschikken
Pasen 11 en 12 april
Herfst  10 en 11 oktober
Kerst  19 en 20 december
Kerstmarkt?

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de 
kaartjes en het mooie kerststuk dat ik 
van jullie kreeg tijdens mijn ziek zijn en 
revalidatie in Backenhage. Ik ben weer 
thuis en de revalidatie gaat langzaam 
vooruit. Ik hoop de komende zomer 
weer te kunnen fietsen en auto rijden.
Dank jullie wel allemaal.

Ineke Hoge

De paasworkshop bloemschikken 
wordt gehouden op maandagmiddag 
11 april voor vrijwilligers en op dinsdag 
12 april ’s middags om 14.00 uur en 
’s avonds om 19.30 uur voor leden en 
donateurs. 

Opgave workshops vóór 5 april:
Marjan Adams, tel. 074 - 266 61 40 

Vanaf nu kunt u weer aanmelden voor 
een middag/avond bloemschikken in 
het verenigingsgebouw. 
Er zijn na de jaarvergadering een paar 
kleine veranderingen gekomen in de 
aanbieding van de workshop. 
Wij rekenen hiervoor op uw begrip en 
hopen dat u zich als vanouds van harte 
welkom zult voelen. 
 
De kosten voor de dinsdag-deelname 
bedraagt € 10,- voor ondersteunende 
leden en donateurs. 
 
De vrijwilligers of de partners van vrij-
willigers die in de tuin actief zijn kun-
nen zich aanmelden voor de maandag-
middag 11 april om 14.00 uur hiervoor 
wordt een bijdrage van € 5,- berekend. 
 
De inschrijving gaat op volgorde van 
aanmelding dus zorg dat u zich tijdig 
opgeeft om verzekerd te zijn van een 
plaats. Na het sluiten van de aanmeld-
termijn van 5 april worden de materi-
alen besteld. 

 
Het max. aantal deelnemers per work-
shop is 24 personen. De workshop 
vindt plaats in het verenigingsgebouw 
aan de Twickelerblokweg 8 in Borne. 
 
Voor alle deelnemers geldt: meldt u 
zich af ná 5 april dan moeten we € 5,- 
voor de gemaakte kosten berekenen, 
óók als u zich hebt aangemeld en niet 
komt. Deelnemers die zich hebben 
aangemeld nadat de workshop al vol 
zit, worden op een wachtlijst geplaatst. 
Zij worden gebeld als iemand zich 
heeft afgemeld. 
 
Telefonisch aan- en afmelden kan
alleen bij Marjan Adams,
tel. 074 - 266 61 40 

Er zijn nog en aantal leden 
die de donatie van 2021 niet 
betaald hebben. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om dit alsnog 
te voldoen.

Donatie 2022
Geachte donateur/vriend,
vrijwillige medewerker,

U heeft de eerste uitgave van ons 
clubblad over 2022 voor u liggen. 
Erg blij zijn we met onze donateurs 
c.q. vrijwillige medewerkers, zij zijn 
in alle opzichten van groot belang 
voor onze vereniging evenals hun 
jaarlijkse bijdrage, hierdoor zijn 
wij in staat goed te kunnen func-
tioneren d.m.v. het kweken laten 
groeien en verzorgen van diverse 
bloemen en planten op een goed 
onderhouden tuin.

Wij vragen u daarom er aan te 
denken uw jaarlijkse bijdrage van 
€ 10,= voor 2022 aan ons over te 
maken op rekening nummer IBAN 
NL17 RABO 0309 43 4599
t.n.v. Bloemenvereniging Floralia.
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NIEUWE 
 MEGASTORE

MEER DAN 1250 M2

CARNAVALS-
PLEZIER!

WWW.CARNAVALSLAND.NL
HOFSTRAAT 3, CENTRUM BORNE

Meidoornhof 103, Borne
Telefoon 06-54697817

www.recordszonwering.nl
Maree & Maree v.o.f. Bungalowverhuur
Bungalowpark “De Oude Willem” Drenthe

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 

stationsstraat 44, 
7622 lx borne
t.	074 - 266 11 80  
www.deboerwonen.nl

meubelen 

vloeren

raambekleding since 	1961  
in

 
het

 
hart

 
van

 
twente
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Nieuwe Kerkstraat 33
7622 LG Borne

Telefoon 074-266 88 18
Volg ons op facebook: dezuivelhoeveborne

• Kaas • Noten & Zuidvruchten • Vlees
• Wijnen • Broodjes

• Geschenken • Bonbons

De delicatessewinkelDe delicatessewinkel
van het oostenvan het oosten

Deldensestraat 74
7621 EK Borne

074-2668467

(6 dagen per week open)

                       De Bleek 4 
                    7622 LJ  Borne 
                     074-2662947 
           www.uwvleeshouwer.nl 

           info@uwvleeshouwer.nl 

               UW VLEESHOUWER                     
                ALDWIN   NIJHUIS       Floralia

Verslag van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden op 
maandag 28 februari 2022, clubhuis 
aan de Twickelerblokweg 8 te Borne.

Aanwezig in totaal 21 leden waarvan 5 
bestuursleden
Afwezig met kennisgeving 9 leden

 1. Opening
Om ca. 19.40 uur opent de voorzitter 
dhr. A de Jager de vergadering, welke 
i.v.m. corona een maand is uitgesteld, 
heet een ieder van harte welkom en 
is blij dat gehoor is gegeven aan de 
uitnodiging en vindt het spijtig dat 
er toch wel weel afmeldingen zijn, 
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 gezien de 
omstandigheden goed gedaan dankzij 
de inzet, aanpak, bewerking en on-
derhoud en 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 en mededelin-
gen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen zijn: 
-  Het clubblad van onze vereniging, dat 

normaal 4 maal per jaar uitkomt, zal  
gewijzigd worden i.v.m. de kosten in 
3 maal per jaar uitkomen.

-  De bijenmarkt van de NBV afd. Oost 
vindt op ons terrein plaats op 2 april 
a.s.

-  Het open tuinen weekend van G&B 
zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden 
op 18 en 19 juni. 

-  De perkplanten verkoop gaat dit jaar 
om organisatorische reden niet plaats 
vinden. 

-  De snijbloemenverkoop start op 22 
juli a.s. 

-  De kwekerijdagen en de tuinfair van 
Groei & Bloei bij Fahner worden 
waarschijnlijk georganiseerd op 27 en 
28 augustus 

-  Onze eigen Open Dagen zullen 
worden gehouden op 10 en 11 
september en wel in onze vertrouw-
de vorm met een bloemenshow en 
stands voor streekprodukten.

-  De workshops bloemschikken zijn 
gepland op: 
• voor Pasen op 11 en 12 april 
• voor de Herfst op 10 en 11 oktober 
• voor Kerst op 19 en 20 december.

-  Hennie Krikke is getroffen door een 
herseninfarct, revalideert op het mo-
ment in het Roesink, is weer herstel-
lende en we hopen op een spoedige 
terugkomst.

-  Gaarne het verzoek aan de bezorgers 
van het clubblad, nu het weer mag, 
de donateursgelden van de dona-
teurs welke nog niet zijn betaald, op 
het plaatselijk adres te innen.

-  Een verzoek aan onze leden de jaar-
lijkse contributie bij gelegenheid te 
voldoen aan de penningmeester. 
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Even op adem komen onder de eiken
van een historische plek

Hertmerweg 37, 7626 LV Hertme
Telefoon 074 - 266 36 01 of mobiel 06 - 5550 44 70

E-mail: info@raboscheele.nl
www.raboscheele.nl

3. Verslag over het jaar 2020
In verband met corona is deze niet 
gemaakt en de daarbij behorende 
jaarvergadering heeft niet plaats 
gevonden. Het verslag over het jaar 
2019 is reeds behandeld.

4. Jaaroverzicht 2021
 De secretaris leest het jaarverslag over 
2021 voor, in een zo goed mogelijke  
chronologische volgorde waarin de 
activiteiten en werkzaamheden op en 
van de tuin over het afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden.

5. Financieel jaarverslag 
 De financiën aangaande het boekjaar 
2021 worden qua inkomsten en uit-
gaven in een jaaroverzicht gepresen-
teerd evenals de financiële positie van 
de tuin, en de begroting voor 2022.
Voorts wordt een lijstje getoond met 
daarop vermeld de investeringen 
welke zijn gepleegd voor de tuin met 
toebehoren in 2021.
Ten gevolge van de van toepassing  
zijnde corona maatregelen in 2021 
geeft de liquide positie een lichte 
daling te zien. 

6. Verslag leden kascontrole 
commissie.
Namens deze commissie doet Peter 
Warmerdam het woord en geeft aan 
samen met Marjan Adams de kas te 
hebben gecontroleerd bij de penning-
meester, zij op maandag 21 en hij op 
dinsdag 22 februari 2022, en hebben 
daarbij geen onregelmatigheden  
geconstateerd.

Zij stellen het bestuur voor, over het 
boekjaar 2021 de penningmeester te 
dechargeren voor zijn taak hetgeen 
met applaus wordt bevestigd.
De termijn van twee jaar zit er op voor 
Peter Warmerdam, hij wordt bedankt 
voor zijn controle werkzaamheden, 
ter vervanging stelt Mieke Visser zich 
beschikbaar voor twee jaar als kas-
commissie lid.

7. Bestuursmutatie
Volgens het rooster van aftreden 
en overeenkomstig de statuten zijn 
aftreedbaar,
1. Ineke Hoge - stelt zich herkiesbaar.
2. Roelof Vos - stelt zich herkiesbaar.
3. Mia Borgman is i.v.m. ziekte voortij-
dig afgetreden als bestuurslid en heeft 
haar functie ter beschikking gesteld.
Ter vervanging van Mia Borgman en 
het invullen van het 7e bestuurslid, 
hebben zich beschikbaar gesteld 
Marjan Adams en Johan Wierda, de 
voorzitter vraagt de vergadering in te 
stemmen met deze 2 kandidaten, het-
geen met applaus wordt bevestigd.
Het afscheid van Mia Borgman heeft 
reeds in de bestuursvergadering van 
januari  plaats gevonden

8. W.V.T.K.
-  Open dagen, Anton Boks vraagt 

hoe de open dagen in september 
worden georganiseerd, in grote lijnen 
zullen de open dagen dit nieuwe 
jaar zo compleet mogelijk worden 
opgezet, hetgeen betekent ten 1e 
het compleet openstellen van onze 
tuin, ten 2e op onze parkeerplaats 
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horlogerie - goud - zilver

Erich Assink & Zn.
Deldensestraat 16a Borne

074-2661322

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

een bloemschikkraam, ten 3e cen-
traal op de parkeerplaats onze eigen 
bloemen verkoopkraam, ten 4e een 
bloemenshow in de serre van ons 
clubgebouw, ten 5e een streekmarkt 
en aanverwante artikelen, ten 6e 
een kraam voor de verkoop van onze 
houtproducten, kalebassen en pom-
poenen, ten 7e onze bijenman met 
informatie en producten van bijen. 
Daarnaast is onze keuken open voor 
een kopje koffie e.d. met toebehoren, 
evenals ons terras. 

-  Het verharden van de hoofdpaden 
op de tuin, een vraag van Mirjam 
Raijmakers, dit zijn wij als bestuur, 
afgezien van de kosten, niet voorne-
mens deze paden op de tuin te ver-
harden, geen haalbare situatie.

-  Werkzaamheden in de keuken, vraag 
van Miep Kokenberg, zij verzorgt de 
werkzaamheden in de keuken en wil 
daarnaast ook nog graag in de tuin 
kunnen werken en vraagt of zij as-
sistentie in de keuken kan krijgen, het 
bestuur zal hier werk van maken.

9. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt verder geen 
gebruik gemaakt en dus sluit de 
voorzitter de vergadering met dank 
aan de leden voor zijn of haar inbreng 
en hoopt op een goed en vruchtbaar 
jaar en vraagt de vergadering voorts 
om nog even te blijven onder het  
genot van een hapje en een drankje en 
wenst een ieder daarna een wel thuis.

De secretaris H. de Vries
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Hoogwaardige voetanalyses en het beste schoenadvies op maat:  Step One laat LEKKER lopen

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.

Bel NU voor het
maken van

een afspraak:

074-266 10 62

info@step-one.to

WWW.MORSELTMODE.NL

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

• 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)

HEAS
Lingerie, bad en

nachtmode
Grotestraat 205a
7622 GH Borne

telefoon 074-2665260
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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 

Waarnemend secretaris / penning-
meester
H. de Vries, 074-2662519 

Lid
I. Warmerdam
I. Hoge
R. Vos
M. Adams
J. Wierda

Secretariaat
vacant

Clubblad 
Redactie
G. Bouwknegt

Fotografie
J. Stegink

Lay-out clubblad
Creatieve Vitamines

Inleveren copy
g.bouwknegt@kpnplanet.nl
Inleveren copy voor uiterlijk 
15 augustus 2022.

Belangrijke data:
Zie de evenementenlijst op pagina 19.

Bloemenvereniging Floralia Borne

Las Carretas
Marktstraat 1
7622 CP Borne
074-2667303

www.lascarretas.nl
info@lascarretas.nl

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

Tijdens de bloeiperiode geopend de gehele week van 13.30 tot 16.00 uur, 
behoudens de zaterdag, dan zijn wij geopend van 10.00 tot 16.00 uur.



interieurbouw

projectinrichting

meubelen

keukens

van 
ontwerp 

tot 
realisatie

Showroom  Gunnerstraat 18 b, Weerselo  www.steggink-interieurs.nl

inloopkasten

vloeren

raambekleding

kamer & suite


