BLOEM IN BEELD

Lenteweelde Obdam nog éé
Al 60 jaar wordt in Obdam het voorjaar aangekondigd met de
Lenteweelde. Dit jubileum gaat gevierd worden met een uiterst
fraaie bloemententoonstelling. Tegelijkertijd zal 2012, wegens
een voorzien tekort aan inzenders en bestuurders, het afsluitingsjaar zijn van de Lenteweelde Obdam. Voorzitter Marco
Hoedjes, zijn medebestuurders, de inzenders en de vrijwilligers
verlaten het toneel met opgeheven hoofd.
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egin november schuiven we aan op
het bedrijf van Marco Hoedjes. Aan de
Dorpsstraat in Obdam runt hij samen
met zijn broer Jan een tulpenkwekerij. Op het
familiebedrijf wordt zo’n 3 hectare bloembollen
geteeld, hoofdzakelijk het nieuwe en exclusieve assortiment. En dat is typerend voor Obdam
en omgeving, weet Marco Hoedjes. “Het dorp
telde vroeger zo’n 100 kwekers, dus kun je wel
nagaan hoe klein deze bedrijven waren. Ons
bedrijf is midden in het dorp gevestigd, dat was
vroeger heel normaal. Doordat de bollenteelt
in Obdam veel kleine kwekerijen betreft en
bedrijfsopvolging niet meer vanzelfsprekend
is, zijn er in 60 jaar tijd enorm veel stoppers
geweest. Obdam telt nu nog hooguit tien agrarische bedrijven, waarvan misschien nog maar
zes tulpentelers. Kleine kwekers vallen af en de
grote bedrijven worden steeds groter.”

Een beetje dubbel is het wel: de laatste Lenteweelde Obdam is tevens een jubileum. Al bijna
60 jaar weten de kwekers uit het dorp en omgeving een prachtige show neer te zetten. “Het
evenement is vanuit de kerk ontstaan”, vertelt
Hoedjes. “Het was de Nederlandse Katholieke
Jongeren Beweging (NKJB) die in 1952 het initiatief nam. Bij de oprichting waren vijf vakgenoten betrokken: Henk Dekker, Tames Leek,
Anton Klaver, Joop Bakker en Jaap Neefjes. Dat
de kerk en bloembollen in Obdam nog steeds
aan elkaar verbonden zijn bewijst Pastoor Paul
Vlaar met zijn passie voor bollen en bloemen.
Hoe die eerste Lenteweelde in Obdam eruit
zag? Het was een soort thuisbroeiwedstrijd
voor vakgenoten. De 100 kwekers uit Obdam
kregen allemaal 15 tulpen en 3 hyacinten, welke later in het dorpshuis werden tentoongesteld. Het was de aankondiging van de lente, en
dat is nu nog het geval.”

KAS ACHTER KROEG
Zoals dat bij veel verenigingen het geval is, ontbreken ook bij de Lenteweelde Obdam van een
bepaalde periode de notulen. Toch weet Hoedjes dat de ‘thuisbroei’ op een gegeven moment
werd vervangen door het broeien in een klein
kasje bij een kweker. Later werd een kas achter de kroeg naast het spoor betrokken. “Eigenlijk ging dat niet veel anders dan vandaag de dag
het geval is. Kwekers leveren hun bollen in en
de broeierij wordt verzorgd. Slechts een aantal
inzenders doen alles zelf. Proeftuin Zwaagdijk,
en voorheen Van den Hoek’s Broeiproeven, verzorgt de broeierij van de Lenteweelde. Voor het
opplanten hebben we speciale trays gemaakt,
waarin 16 tulpen geplant kunnen worden. Dat
showklaarmaken is een vak apart, een heel precies klusje.”

‘Als vak moet je laten
zien wat er allemaal
is en kan’
Het geshowde assortiment op de Lenteweelde heeft altijd hoofdzakelijk uit tulpen bestaan,
aangevuld met hyacinten. De laatste jaren werd
dit breder getrokken met een bloemenzee als
resultaat. “Er is nu ook plek voor producten als
lelie, roos, chrysant, freesia, santini, alstroemeria, Zantedeschia, Amaryllis en exotische bloe-

NATUURLIJK VERLOOP
Het stoppen van de Lenteweelde Obdam is volgens Hoedjes inherent aan deze ontwikkeling.
“Na dit jaar vallen een fors aantal bestuursleden
en inzenders af, een natuurlijk verloop. Daarom hebben we afgelopen voorjaar alle betrokkenen bij de Lenteweelde bij elkaar geroepen
om te bespreken of we wel of niet doorgaan.
Op het moment dat van de 14 tulpeninzenders
er een aantal afvallen, is dat al snel te veel. Het
komt de diversiteit van de show niet ten goede en bovendien moet je met minder mensen
hetzelfde werk verrichten. Gelukkig is het vinden van enthousiaste vrijwilligers nooit een
probleem geweest, maar op zulke momenten
moet je wel realistisch zijn. Nu kunnen we nog
in vol ornaat stoppen. We zijn een bloeiende
stichting en kunnen rekenen op de volledige
medewerking van iedereen. We gaan met z’n
allen nog één keer een prachtige show maken,
een mooie afsluiting.”
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De Lenteweelde Obdam is uitgegroeid tot een bloemenzee

én maal in vol ornaat

Marco Hoedjes: ‘De intieme sfeer, gezelligheid en samenwerking; dat is de Lenteweelde Obdam’
men, gesponsord door kwekers uit de omgeving. Het steekwerk kopen we in op de veiling.
Met het brede bloemensortiment en het fraaie
steekwerk willen we de consument laten zien
wat er allemaal mogelijk is. Onze bloemschiksters kunnen dat heel goed. Het blijft tegenwoordig niet bij een tulp in een vaas. Zo hebben we eerder tulpen op z’n kop gehangen met
de bol er nog aan, dat kon tien jaar geleden echt
nog niet. We hebben met trends te maken en
ook dat is Lenteweelde Obdam. Natuurlijk hebben de tulpen nog altijd een prominente plek.
Deze worden gejureerd en zijn meer vakgericht. Het is het visitekaartje van de kwekers uit
Obdam, die zich onderscheiden met het nieuwere assortiment. Veel soorten zijn pas over
tien jaar bij de consument in huis te zien.”

INTIEME SFEER
De voorzitter is blij dat ook consumenten
bediend worden op de Lenteweelde. “Daar doe
je het uiteindelijk voor. Als vak moet je laten
zien wat er allemaal is en kan. Het bezoekers-

aantal ligt rond de 1.500 en is de laatste jaren
gestegen dankzij de invoering van gratis entree.
De show wordt al zo’n 30 jaar in het Wapen van
Obdam gehouden, het café van Herman en
Ineke Vriend die hun zaal belangeloos beschikbaar stellen. De intieme sfeer die er heerst is de
kracht van de Lenteweelde. Daarnaast boeken
we succes door de jeugd erbij te betrekken.
De groep 8 leerlingen van de drie basisscholen uit Obdam en Hensbroek krijgen allemaal
twee potjes tulpen en een potje hyacinten
mee naar huis met als opdracht deze in bloei
te trekken. Het resultaat is op de Lenteweelde
te zien, en ook dat levert veel bekijks. Om tot
slot ook de bezoekers meer bij de tentoonstelling te betrekken, mogen zij aangeven wat zij
de mooiste tulp van de show vinden. Dat doet
99 procent van de bezoekers. Het is een leuke
manier om de consument mee te laten denken
en goed naar het product te laten kijken.”
Afgelopen twee jaar zijn de bloemen na afloop
van de Lenteweelde Obdam naar Polen ver-

huisd om daar een show te vullen. “Helaas gaat
dat dit jaar niet gebeuren, wegens onvoldoende medewerking vanuit Polen. Het was prachtige reclame voor het vak”, aldus Hoedjes. Wat
betreft de jubileumeditie van de Lenteweelde
kan hij alvast een tipje van de sluier oplichten.
“De show vindt plaats op 27, 28 en 29 januari
2012, een week eerder dan voorgaande jaren
vanwege de drukte in de broeierij richting Valentijnsdag. Er zal een combinatie gemaakt worden
met toneelvereniging Rein Genoegen die haar
100-jarig bestaan viert. Daarnaast blikken we tijdens de show terug op 60 jaar Lenteweelde en
het bollenvak.” Hoedjes is zelf 16 jaar bestuurslid geweest, waarvan 10 jaar voorzitter. Een van
de hoogtepunten qua bezoekers was volgens
hem het thema sprookjes. “Maar alle shows zijn
mooi, vooral door de gezelligheid en samenwerking. Iedereen die de Lenteweelde Obdam door
de jaren heen een warm hart heeft toegedragen,
willen wij daarvoor hartelijk bedanken. Dankzij
hen is de Lenteweelde geworden wat het is, een
mooie bloemenshow.”
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