Met elkaar:

…impressie van een
De afdeling Brabant heeft onlangs voor de tweede keer een tuinenreis georganiseerd,
dit keer naar Italië, Frankrijk en Monaco. Regioconsulent Marc Austen was uiteraard mee
en hem viel het wederom op: “Een sterk punt van de VHG als brancheorganisatie is de
saamhorigheid tussen de leden.” Hier volgt een kort verslag vol enthousiaste reacties.

geslaagde tuinenreis
R

uim twee jaar terug organiseerde
de Afdeling Brabant ook al een
tuinenreis en deze bracht de
Brabantse leden destijds naar het mooie
Toscane en de verschillende type tuinen
in die omgeving. Dit bleek voor herhaling
vatbaar, dus onlangs voerde de reis naar

de Bloemenrivièra. Er stonden bezoeken
gepland aan prachtige tuinen in maar
liefst drie verschillende landen: Frankrijk,
Italië en Monaco. Dat beloofde een vol
programma, dat regioconsulent Marc
Austen met veel vertrouwen tegemoet
zag.

Dergelijke tripjes ziet hij als een
belangrijke meerwaarde die de VHG
te bieden heeft: “Tijdens afdelingsvergaderingen, studieclubs of ledendagen,
iedere keer weer valt me de ongedwongen
sfeer en openhartige omgang tussen de
verschillende lidbedrijven op. Uiterst
positieve bijwerking is dat concurrenten
inzien wat ze aan elkaar hebben en
daardoor meer als collega’s met elkaar
omgaan en elkaar aanvullen.”
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Regioconsulent Marc Austen, tijdens een van de stops langs de Bloemenrivièra
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Het reisgezelschap bestond dit jaar
uit 35 personen. Zij beleefden enkele
zeer prettige dagen met elkaar, onder
bezielende leiding van de ervaren gids,
Emile Remmers.
De reis bracht het gezelschap als eerste
naar Italië, waar zij de oude stad San Remo
bezocht en na een fikse stadswandeling,
die onder andere langs een overdekte
markt voer, was het tijd om de Hanbury
tuinen te bewonderen. Alles werd even
goed ontvangen door de deelnemers.
Arjan Fokker van Fokker Hoveniersbedrijf te Duizel: “Toen ik op mijn
balkonnetje van het hotel stond, dacht ik,
het eten moet tegenvallen, want de rest
is magistraal! Viel het eten ook nog eens
niet tegen.”
Daarna voer de reis naar Frankrijk,
waar onder andere de tuin Ephrussy de
Rothschild met mooie waterpartijen en
waterorgel werd aangedaan. De volgende
stop was het altijd bruisende Monaco,
waar een exotische tuin werd bezocht
met veel bloeiende cactussen, agaves en
palmen. Het reisgezelschap was ook
danig onder de indruk van de geweldig
vormgegeven en overvloedig beplante
daktuinen van Monaco.
Onderweg naar huis werd als laatste
nog een tuin bezocht met energetische
indeling en met een indrukwekkende
collectie aan rozen. Gelukkig was er
tussendoor ook genoeg tijd voor ontspanning en na vijf intensieve dagen ging het
gezelschap weer huiswaarts.
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De reis zelf
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Geslaagd
Marc Austen kijkt uiterst tevreden
terug op een zeer geslaagde tuinenreis:
“Dit was wat je noemt een sprekend
voorbeeld van het typerende ‘met elkaar’
gevoel.” Ook de deelnemers zien het
belang van dergelijke uitstapjes, door
de VHG georganiseerd, in:
Jos Kepers van Trendy Tuinen Oisterwijk:
“Behalve de tuinen zelf is het onderlinge
contact, de discussies en het plezier met
elkaar zeker zo belangrijk. Men leert op
zeer prettige manier elkaar beter kennen,
zowel privé als vakmatig. Daardoor leert
men ook elkaar meer waarderen en zal
men waar nodig gemakkelijker een
beroep doen op een collega vanwege zijn
kwaliteiten en zijn kennis. Maar ook op
het gebied van uitwisseling en gebruik
van machines en mankracht.”

Moeite waard
“Voor mij was het de eerste keer dat ik
meeging met de tuinreis en was ook nog
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‘Een sterk punt van de VHG als brancheorganisatie is de saamhorigheid tussen de leden.’

de enige hovenier nieuw in de groep”,
vertelt Jan Goorts van Hoveniersbedrijf
Goorts te Veghel. “Als single komt het
er niet van om tuinen te bezoeken en ik
zag in deze dus een mooie gelegenheid.
Het programma had een heel afwisselende
insteek met niet alleen tuinbezoeken,
waardoor de dagen zeer afwisselend waren
ingevuld. De groep was een leuke mix van
karakter en type en accepteerde elkaar in
hun doen en laten met gezelligheid hoog
in het vaandel. Kortom, een reis die zeker
de moeite waard is om vaker te doen.”
Ook Ad en Emerentia Muskens van
Hoveniersbedrijf de Langstraat, Elshout
waren blij mee te zijn gegaan: “Op een

ontspannen manier en op een andere
manier dan op vergaderingen contact
hebben met collega’s, inspiratie op doen
voor de aanleg van tuinen, gezelligheid
onder elkaar bevorderen, zodat je op de
vergaderingen elkaar ook wat beter kent.”
Regioconsulent Marc Austen: “Bij de een
zal het ‘met elkaar’ gevoel wat sterker zijn
dan bij de ander, toch is de VHG ervan
overtuigd dat mensen die zich hiervoor
niet openstellen, waardevolle kansen laten
liggen. Daarom dit praktijkvoorbeeld
en een kort pleidooi: “Ontmoet collega’s
en waardeer elkaars vakkennis, u zult
versteld staan van de mogelijkheden
die dat biedt!”

