De leden vergrijzen, maar Groei & Bloei Hengelo, dat een halve eeuw bestaat, heeft het offensief
ingezet.

Plantenclub zoekt zelf jonge loten.
Ze maken zich en beetje zorgen bij Groei & en Bloei. De vereniging bestaat een halve eeuw, maar de
club van tuinliefhebbers kan wat jonge leden gebruiken.
Uitgerekend als voorzitter Frans Besselink z’n toespraak wil beginnen barst de hemel open.
Tuinliefhebbers vinden een bui prachtig. Maar dat de hemelsluizen worden opengetrokken
uitgerekend op de dag dat Groei & Bloei Hengelo en omstreken haar vijftig jarig jubileum viert, dat
hoeft nu ook weer niet. Het feest van de club van tuinliefhebbers wordt zondag bescheiden gevierd
op de Houtmaat met een receptie binnen en een nazomermarkt buiten. “Echte tuinliefhebbers zijn
niet bang voor een beetje water” zegt Frans Besselink, die net als de andere bestuursleden van een
fraaie corsage is voorzien. Wethouder Janneke Oude Alink is aanwezig om de felicitaties namens de
gemeente over te brengen. “Een mooie tuin is ook in het
belang van Hengelo” zegt de wethouder. Een klein beetje
zorgen maken ze zich toch wel bij G & en B. Goed, de
vereniging heeft 340 leden, maar er zijn er ook wel eens
Speuren naar visjes,
meer geweest. Het ledenbestand vergrijst momenteel in
slakjes en torretjes.
rap tempo. Dat is ook te zien bij een rondgang in de zaal
en buiten, bij de marktkramen van de nazomermarkt. “De
Het museum is gesloten tot mei
gemiddelde leeftijd is 65 jaar” zegt de voorzitter. Maar het
2013 in verband met een
offensief om jonge aanwas is ingezet. Zo is Groei & Bloei
ingrijpende verbouwing. Maar
volop actief op de Floriade. “We hebben daar al 1500
dat weerhoudt museum Natura
nieuwe leden kunnen noteren” zegt Besselink.
Docet er niet van om jong en oud
in contact te brengen met de
Anderen maken zich weinig zorgen. Neem Ronald
natuur. Natura Docet is
Kobessen van kwekerij Bakker en Kobessen uit Zenderen.
zondagmiddag - onder de nieuwe
Toen hij nog naar de landbouwschool ging, en dat is al
naam Wonderrijck Twente – een
even geleden, waren er ook al zorgen over de vergrijzing
van de deelnemers aan de
bij de tuinliefhebbers.
nazomermarkt van Groei &
Bloei. Helaas is er door de harde
“Dat is nu eigenlijk nog steeds” constateert hij. Toch blijft
regen aan het begin van de
Besselink zorgen houden. Over mensen die bijvoorbeeld
middag nog weinig
geen tijd aan hun tuin willen besteden. Veel tegels, wat
belangstelling voor. Kinderen
grint, een barbecue en wat potten met planten en mensen
kunnen met allerlei spullen uit de
zeggen dat ze een tuin hebben.
natuur een soort van slinger
maken. En bij een aquarium
Bij Groei & Bloei houden ze daar niet van. Echte
geeft een medewerker van het
tuinliefhebbers gruwen van “graftuinen”.
museum uitleg. De inhoud van
het aquarium is afkomstig uit een
Tuinieren hoeft echt niet duur te zijn. Natuurlijk, als je
sloot. Met behulp van een kaart
een tuinbedrijf belt en ze de vrije hand geeft, komt er ook
kunnen kinderen zien welke
een rekening. Maar de leden van Groei & Bloei houden
visjes, slakjes en torretjes in de
daar niet van.
sloot zitten.
Planten ruilen is leuker en goedkoper. Marion Spaai weet
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de plantenruilbeurs van G & B. Je neemt wat planten mee uit eigen tuin die je over hebt en ruilt dat
met gelijkgestemden.” Maar dat ruilen kun je ook met mensen in je eigen straat doen”, zegt ze.
Hoewel ze er achter gekomen is dat dat per straat wel verschilt. In de Anthoniusstraat, waar de
tuinliefhebber aanvankelijk woonde, tierde de ruilhandel welig. In de straat waar ze u woont is de
animo minder. Marion Spaai heeft het best naar de zin bij Groei & Bloei.
“Vooral het tijdschrift is prachtig. En tuinieren hoeft echt niet duur te zijn” Net zoals andere leden
van G & B gruwt ze van de “grinttuinen”. Dat mensen hun tuin “ inrichten” door er grint in te
gooien. ”Ik vind het graftuinen; denk altijd dat er iemand begraven is…

