
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARESSE  
 
Tollebeek, februari 2010 
In het jaarverslag blikken we in het kort terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. Als eerste wil ik 
de zaalavonden de revue laten passeren. 
 
2 februari: Rondom ons huis 
Wim Willemsen uit Veenendaal heeft ons deze avond geïnformeerd over onze leefomgeving rondom 
huis; van het bewerken van de grond, de inrichting van de tuin, het gebruik van potten en ornamenten, 
dit alles ondersteund door veel dia’s met leuke voorbeelden. 
 
2 maart: Jaarvergadering 
Het jaarverslag van de secretaresse werd in het kort doorgenomen en goedgekeurd. Sjefke Allefs en 
Tietie Krijger hebben namens de kascommissie decharge verleend aan de penningmeester en ook 
vanuit de aanwezig leden volgen geen op- of aanmerkingen op de jaarnota. De kascommissie voor 
het komende jaar bestaat uit Tietie Krijger en Klaas Braam. 
Aftredend en herkiesbaar is Wies Voesten en zij wordt voor een periode van vier jaar unaniem 
herkozen als bestuurslid. N.a.v. een voorstel door één van de leden, wordt met algemene stemmen 
besloten dat de leden, op vertoon van hun ledenpas, gratis toegang krijgen tot de Open Tuin Dagen. 
Na het officiële gedeelte werd het woord gegeven aan Thomas Maarssen van de Orchideeënhoeve uit 
Luttelgeest. Hij vertelde ons over de inmiddels dertigjarige geschiedenis van het bedrijf met als 
nieuwste aanwinst de Vlindervallei. Tevens liet hij zien hoe een orchidee gedeeld wordt, niet d.m.v. 
scheuren, maar er wordt rigoureus de zaag ingezet. 
 
6 april: Éénjarigen 
Wiert Nieuman, werkzaam bij de Botanische tuinen in Utrecht hield een diapresentatie over het zaaien 
van éénjarigen en het toepassen ervan in de border. Een aantal zaden van bijzondere bloemen had 
hij meegenomen voor de verkoop en een aantal vrijkaartjes voor de Botanische tuinen werden verloot. 
Ook werden er deze avond door ons lid Sipke Sipkema vele soorten dahlia’s aangeboden voor een 
verloting. 
 
11 mei: Bloemschikdemonstratie 
De laatste zaalavond van het seizoen werd afgesloten met een bloemschikdemonstratie door enkele 
leden van onze eigen studieclub en de docenten Joany Troost, Co Orsel en Hanny Pepping. 
Er werden stukken gemaakt die door zowel beginners als gevorderden te maken zijn.  
Aan het einde van de avond werden alle bloemstukken verloot onder de aanwezigen. 
 
14 september: Uitreiking milieuprijzen en prijzen dorpen- en tuinenkeuring 
Jaarlijkse uitreiking van de prijzen voor de mooiste tuinen in de categorieën grote en kleine tuinen 
binnen de bebouwde kom, boerderijtuinen en tuinen bij de arbeiderswoningen + de uitreiking van de 
prijzen van de dorpen- en milieukeuring. 
Na de pauze volgde een diapresentatie van Piet Boersma over poldertuinen. 
 
12 oktober: Tuinieren uit een zakje 
Ton Vreeken uit Dordrecht vertelde met veel enthousiasme over het familiebedrijf. Het bedrijf beschikt 
over ca. 5500 soorten zaad voor o.a. groenten, kruiden, bomen,(sier-)grassen, één-, twee- en 
meerjarigen en struiken. Verschillende manieren om te zaaien werden uitgelegd, na de pauze volgde 
een diaserie en in de pauze en na afloop kon men diverse producten kopen in zijn “winkeltje”. 
 
9 november: Vogels in de tuin 
Erwin van Laar vertelde over de vele vogels die in onze tuinen voor komen. Vele dia’s werden 
getoond, de meeste gemaakt in zijn directe woonomgeving de Utrechtse heuvelrug en het Kromme 
Rijngebied. 
 
 
 
14 december: Kerstavond-jubileumavond 50 jarig bestaan 
Een zeer sfeervolle en druk bezochte avond. Buiten een gezellig knapperend vuur, een muzikaal 
onthaal in de hal door “Wat een koor” en in de zaal ontvangst met een cocktail. Een aantal leden uit 



de beginjaren werd in het zonnetje gezet en ontvingen een speldje, oorkonde en bloemen. Vervolgens 
een koffiepauze met petitfourtje met G & B logo 50 jr.  
De bloemschikdemonstratie werd verzorgd door Frits Hoogers uit Raalte. Mooie stukken kwamen 
onder zijn handen vandaan, en hij vermaakte het publiek met een gezellige uitleg. In de pauze konden 
we genieten van een glaasje wijn of fris en lekkere hapjes. 
Aan het eind van de avond werden alle stukken van Frits verloot, alsmede verschillende stukken die 
vooraf gemaakt waren door onze eigen bloemschikdocenten en vergevorderde bloemschikcursisten. 
Bij het naar huis gaan, kregen de gasten een cadeautje mee in de vorm van bijzondere kaarsjes. 
 
11 januari: Mooi moestuinieren 
Dineke Logtenberg en Anke Pols van Kwekerij De Boschhoeve in Wolfheze hebben zich in 1997 met 
hart en ziel gestort op de aanleg van een bijzondere moestuin. Door middel van dia’s en enthousiaste 
uitleg lieten zij ons zien hoe zij van vele niet alledaagse groenten, kruiden, fruitsoorten en bloemen 
van deze moestuin een prachtig geheel hebben gemaakt. 
 
Andere activiteiten dit jaar waren: 
 
Tuinenreis Engeland 
Van 18 t/m 23 juni zijn we met een bus vol enthousiaste tuinliefhebbers naar Engeland geweest. Een 
zeer geslaagde goed verzorgde tuinenreis vol mooie indrukken, gezellige contacten en natuurlijk heel 
veel plantjes mee voor thuis. 
 
Open tuindagen 
Op 27 en 28 juni organiseerde de commissie open tuindagen dit jaarlijks terugkerende evenement in 
de tuinen in en rond Nagele. Heerlijke warme dagen troffen we dit jaar. In vele tuinen waren ook 
standhouders aanwezig met een grote diversiteit aan producten. Veel tuinliefhebbers van binnen en 
buiten de polder kwamen een kijkje nemen. 
 
Cursus tuininrichting 
Dit jaar kon zowel de cursus tuininrichting voor beginners als voor gevorderden doorgaan. De 
cursussen werden gegeven door Elly Kloosterboer en Piet Boersma.  
 
Cursus bloemschikken  
Er zijn weer diverse groepen beginners, gevorderden en vergevorderden gestart o.l.v.  Joany Troost 
en Hanny Pepping. Co Orsel kon om gezondheidsredenen geen les geven. Enthousiaste 
bloemschikkers leerden zich met hulp van de docenten om de juiste technieken van het 
bloemschikken eigen te maken. 
 
Bloemstukje van de maand 
Elke zaalavond werd er weer een bloemstuk(je) verloot onder de aanwezigen, gemaakt door één van 
onze eigen leden. Een gebaar dat altijd goed gewaardeerd wordt. 
 
Tuinen-, milieu- en dorpenkeuring 
De tuinenkeuring heeft dit jaar plaatsgevonden in juni, de milieu- en dorpenkeuring vond plaats in mei 
en augustus. De winnaars zijn bekend gemaakt op de zaalavond van september. 
 
NKB en rayonbloemschikwedstrijd 
Helaas zijn er ook dit jaar geen deelnemers van onze afdeling vertegenwoordigd geweest bij deze 
evenementen. 
 
Rayonvergaderingen 
Onze afdeling is ingedeeld bij het rayon Midden-Nederland. De vergaderingen, welke ca. drie maal per 
jaar plaatsvinden in Nunspeet, worden bijgewoond door twee bestuursleden. 
 
Herfstmarkt 
Op 10 oktober vond de vijfde editie van de herfstmarkt plaats. Een gezellige, drukke dag met een 
grote diversiteit aan standhouders en ruim 1000 bezoekers. Zeer veel positieve reacties ontvangen. 
Een gift van € 150 werd geschonken aan kinderboerderij De Stekplek uit Urk. 
 
Workshop kerst 



Op 17 december organiseerden we een workshop kerstschikken onder leiding van Joany Troost.  Alle 
benodigde materialen lagen klaar voor de deelnemers, velen hadden zelf nog wat extra 
groenmateriaal meegenomen. Allen gingen naar huis met een mooi stuk voor op de kerstdis. Een 
geslaagde, sneeuwrijke avond. 
 
 
Tuinengids 
Deze gids, de vervanger van “over de heg”, kan niet meer via de afdeling worden besteld . Met ingang 
van 2009 is de gids (in boekvorm) bij de boekhandel te verkrijgen of kunt u deze downloaden via de 
website van Groei & Bloei. 
 
Polderbloei 
In onze convocatie, welke zes maal per jaar wordt uitgegeven, kunt u van alles lezen over de 
activiteiten binnen onze vereniging. Uw eigen redactionele bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom. 
U kunt deze sturen naar het volgende e-mail adres: ajtroost@wanadoo.nl 
 
Bestuur/ledenadministratie/internetsite 
Samenstelling en adressen hiervan kunt u voorin de Polderbloei vinden. 
Heeft u onze website al eens bekeken? Dit is zeker de moeite waard. Prachtig vormgegeven en 
voorzien van de laatste nieuwtjes. 
 
Ledenaantal 
Het afgelopen jaar is het ledenaantal van onze vereniging helaas weer iets gedaald. De belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn over het algemeen bezuiniging en vergrijzing. Deze tendens horen we ook van 
andere afdelingen. Wij hopen dat we het komende jaar weer een positieve draai hieraan kunnen 
geven. Er worden veel activiteiten georganiseerd en deelname hieraan is voor de leden vaak 
aanmerkelijk voordeliger of zelfs gratis op vertoon van de ledenpas! Bewaart u de pas dus goed. 
 
Namens het bestuur wil ik graag alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar weer hebben 
ingezet voor onze vereniging. Ook voor het komende jaar hopen we weer op uw deelname en steun 
bij de diverse activiteiten die we gaan organiseren. Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.  
 
Tot slot wil ik iedereen graag weer een heel goed tuinseizoen toewensen in een goede gezondheid. 
 
Lammechien Hack 
 


