Toespraak voorzitter G&B-Hengelo tijdens jubileum receptie d.d. 26 augustus 2012
Leden van G&B Hengelo, andere genodigden en belangstellenden, en in het bijzonder mevrouw Oude
Alink, wethouder van Hengelo, als voorzitter van de afdeling Hengelo en Omstreken heet ik u van
harte welkom.
Dat de wethouder hier op zondag is, geeft wel aan hoe belangrijk zij, en met haar het
gemeentebestuur, onze activiteiten vindt als onderdeel van de samenleving.
In 1872 is de landelijke vereniging als stichter van tuinbouwscholen opgericht. Zij groeide al snel uit
als de vereniging van planten en bloemen liefhebbers.
Sinds 1923 hebben we het predicaat Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afgekort de
KMTP. Tegenwoordig staan we beter bekend als Groei & Bloei en bestaat de vereniging dit jaar 140
jaar. Sinds 1980 is Koningin Beatrix onze beschermvrouw. Onze afdeling Hengelo en omstreken
bestaat dit jaar 50 jaar. Niettemin een feit om vandaag aandacht aan te besteden.
Onze Hengelose ex-burgemeester Jonkheer Meester Von Fisenne, destijds tevens algemeen
voorzitter van de KMTP, was nauw betrokken bij de oprichting van onze afdeling. De officiële
oprichtingsvergadering, georganiseerd door 40 leden, vond plaats op 22 januari 1962 in Hotel Deters.
Diezelfde avond waren er al ruim 100 leden.
Het 10 jarig bestaan werd gevierd in de Waarbeek. De afdeling had toen ca. 500 leden waarvan er
zo’n 80 uit Borne kwamen en ca. 30 uit Delden.
Bij het 25 jarig jubileum in 1987 kende onze afdeling een ledenaantal van rond de 450. Landelijk
kende Groei & Bloei op dat moment 50.000 leden! Het 25-jarig jubileum werd groots gevierd in het
Verenigingsgebouw van Stork. Op de feestelijke jaarvergadering kwamen ruim 200 leden en, naast de
inmiddels 75-jarige Von Fisenne, maar liefst 3 burgemeesters uit Hengelo, Borne en Delden. Enkele
gasten bleven overnachten in hotel Deters. De volgende ochtend werd het hoofdbestuurslid, de heer
Koppe, door de politie uit het hotel gehaald. Uiteindelijk was er sprake van een persoonsverwisseling.
Wat staat ons als bestuur dit jaar nog te wachten?
Hoofdactiviteit in dat jubileumjaar was een manifestatie Artifleur in de bijgebouwen van kasteel
Twickel. Voor onze afdeling was dat een zeer groot financieel risico wat door het grote aantal van
6500 bezoekers goed heeft uitgepakt. De officiële opening werd ook hier weer verricht door de oud
Burgemeester Von Fisenne.
Als extra heeft Groei & Bloei bij haar 25 jarig jubileum toen aangeboden om een bloemen mozaïek
aan te leggen op een door de gemeente aangegeven locatie. Uiteindelijk is ons, ik citeer: een
plantvakje bij de ingang van de parkeergarage aan de Weemenstraat aangeboden onder
agendanummer 6963. 27 scholen hebben hiervoor liefdevol 1500 rode en witte begonia’s gekweekt
en gepoot in een door hen gemaakt ontwerp.
Het jubileumfeest is toen voor een groot deel bekostigd uit donaties van onder andere de KMTP, de
gemeente Hengelo, Stad en Ambt Delden én Borne. Regionaal heeft de afdeling Hengelo toen veel
publiciteit gehaald zowel voor als na de manifestatie. Vele krantenartikelen zijn terug te vinden in ons
archief.
Het 40-jarig jubileum is op beperkte schaal gevierd. Naast het organiseren van een stevig aantal
activiteiten in 2002 was er aansluitend aan de jaarvergadering een jubileumavond in het Hoogspel.
Dit jaar vieren we ons 50 jarig jubileum.
In het kader hiervan heeft de Activiteiten Commissie naast een aantal lezingen en tuinbezoeken ook
een tweedaagse reis naar België georganiseerd. De komende maanden zijn er nog meer activiteiten
gepland.
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Vandaag hebben we een receptie en een nazomermarkt, waarbij we hopen dat er, ondanks het
minder mooie weer, veel mensen van komen genieten. Echte tuinliefhebbers zijn niet bang voor een
beetje water, integendeel zelfs.
Zowel de landelijke vereniging als onze eigen afdeling zijn bezig met een veranderingsproces.
Landelijk experimenteert men nu met een andere opzet van ons tijdschrift. Nieuwe artikelen moeten
nieuwe leden interesseren. Een uitgebreid marktonderzoek is hier aan vooraf gegaan. Dak-, balkonen moestuinen zijn nieuwe thema’s evenals tuinreservaten. G&B sluit hierbij aan. Steeds meer jong
volwassenen zoeken de weg terug naar een nieuwe vorm van het voorzien in zelf gekweekt gezond
voedsel in een natuurlijke omgeving.
Dit biedt veel kansen om bij Groei&Bloei aanwezige kennis in te zetten voor deze trends.
G&B verwacht dit jaar via de Floriade vele nieuwe leden te kunnen binnenhalen om daarmee de
gedane investeringen in de Floriade ruimschoots te kunnen terugverdienen. Laten we hopen dat deze
missie slaagt en dit onze afdeling ook veel nieuwe leden zal opleveren. Landelijk zijn er nu al 1500
leden geworven, een aantal hiervan heeft gekozen voor de afdeling Hengelo e.o.
Binnen de vereniging is er veel discussie geweest over de nieuwe koers die de vereniging moet
inslaan. Aansluiting zoeken bij potentiele leden met een groot terras, vol met bloempotten, een
tuinstel, een barbecue en daarom heen schuttingen, is voor veel huidige leden van G&B een nieuw
fenomeen. Tuinieren is tegenwoordig een veel breder begrip geworden.
Wij als bestuur van uw afdeling hebben ook regelmatig discussies over de toekomst van onze afdeling
en het vinden van actieve leden en bestuursleden. Diverse bestuursleden en leden van de activiteiten
commissie hebben naast hun rol bij Groei & Bloei nog een drukke baan of doen nog andere
vrijwilligersactiviteiten. De beschikbare tijd en prioriteit voor G&B is daardoor beperkt.
Het afgelopen jaar hebben we de communicatie met leden grotendeels gedigitaliseerd. Basis hiervoor
is onze mooie website en de daaruit verstuurde nieuwsbrief Flash-Digitalis. Voor onze afdeling is dit
een behoorlijke besparing op de kosten geweest. Naast de digitale nieuwsbrief hebben we nog een
papieren versie van Digitalis met daarin opgenomen de inhoud van de website. Flash-digitalis kent al
vele abonnees waaronder ook vele niet-leden. Wie weet maken ze ooit de overstap om lid te worden
en/of verschijnen ze regelmatig tegen betaling op onze activiteiten. Landelijk is de trend naar nog
meer digitaal communiceren. Wij als afdeling zullen moeten gaan meedoen met sociale media zoals
facebook en twitter om hiermee de behoefte aan kennis en kennissen in te kunnen vullen. Voor onze
webmaster is deze digitalisering van de communicatie een zware aanslag op zijn beperkte vrije tijd.
Wij als bestuur zijn dan ook hard op zoek naar versterking van de IT-capaciteit van het bestuur.
Leden, of kinderen van leden, die het leuk vinden om een website te onderhouden kunnen zich
vandaag nog aanmelden.
Kandidaten voor nieuwe bestuursleden zijn uiteraard ook van harte welkom! Volgend jaar zijn er 3
vacatures in het bestuur. Er is dus wat te kiezen.
Vandaag gaan we feest vieren. Tegelijk met deze receptie start buiten de nazomermarkt. Hier zijn
ruim 40 standhouders aanwezig. De organisatie van deze markt is in handen van enkele
bestuursleden ondersteund door een aantal actieve leden. Zij, en met name onze secretaris, hebben
keihard gewerkt en veel tijd en energie gestoken in het bij elkaar krijgen van de diverse standhouders.
Mijn gemeende dank hiervoor. Dit is wel een applausje waard.
Buiten staan vele stands zowel voor jong als voor oud. Voor iedereen is er wel iets wat zijn of haar
belangstelling zal trekken. Vanmiddag verzorgt de Houtmaat er ook nog de nodige muzikale
begeleiding bij. Wees getuige van een nog steeds actieve afdeling van Groei & Bloei.
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Ook kunt u vandaag een bijdrage geven aan de Nije Stichting. U draagt daarmee bij aan de
ondersteuning van kankerpatiënten en hun directe omgeving bij hun gevecht tegen deze ziekte. Wij
als Groei & Bloei ondersteunen eveneens dit goede doel.
Nog een prettige dag vandaag en probeert u zo veel mogelijk bezoekers te interesseren voor Groei &
Bloei. Nieuwe leden én bestuursleden zijn cruciaal voor de toekomst van onze afdeling.
En dan geef ik nu het woord aan onze wethouder mevrouw Oude Alink.
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