
Jaarverslag van de secretaresse 
 
Tollebeek, februari 2011 
 
In dit jaarverslag blikken we in het kort terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Als eerste wil ik de zaalavonden de revue laten passeren. 
 
8 februari: Nieuwe opvallende planten 
Marcel de Wagt heeft een kwekerij in Ven-Zelderheide waar hij ruim 600 soorten, veelal bijzondere, 
planten heeft. Hij probeert ieder jaar weer nieuwe variëteiten te vinden. Het assortiment is 
mede afhankelijk van de vermeerdering en het seizoen.  
 
8 maart: Jaarvergadering 
Het jaarverslag van de secretaresse werd in het kort doorgenomen en goedgekeurd.  
Tietie Krijger en Klaas Braam 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 Klaas Braam en Jan Schutrops. 
Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar is Gea Bruin. Haar plaats binnen het bestuur wordt 
overgenomen door Nel Herder uit Lemmer. Aftredend en herkiesbaar is Bob Brug, hij wordt  
unaniem herkozen door de aanwezige leden. 
Na het officiële gedeelte werd het woord gegeven aan Jos en Rian Becker. Zij namen ons mee 
naar Zuid Afrika. De streek waar zij hun wijnen vandaan halen. Het werd een gezellige en 
smaakvolle proeverij van witte, rosé, rode en dessert wijnen.  
 
12 april: Huis, tuin en interieur 
Een nieuwe opzet van een zaalavond, sprekers gecombineerd met standhouders. 
Jacqueline Volker, lifestyle adviseur, tuinontwerpster en makelaar liet ons deze avond zien hoe 
je meer eenheid kunt creëren tussen huis en tuin d.m.v. vaak eenvoudige aanpassingen 
in kleurgebruik, beplanting, bestrating en accessoires. De heren Jeroen en Alfons van Smit Sierbe- 
strating vertelden vervolgens over de diverse soorten bestrating , afscheidingswanden, plantenbakken 
etc. Gedurende de avond kon je informatie inwinnen of aankopen doen bij de diverse standhouders. 
 
10 mei: Bloemschikdemonstratie 
De laatste zaalavond van het seizoen werd afgesloten met een bloemschikdemonstratie door 
Erik v.d. berg uit Bennekom. Hij maakte zeer fraaie bloemstukken en inspireert zowel de beginnende 
als gevorderde bloemschikkers.  
Aan het einde van de avond werden alle bloemstukken verloot onder de aanwezigen. 
 
13 september: Uitreiking 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, nu samengevoegd tot één uitslag. 
Na de pauze volgde een diapresentatie van Piet Boersma over poldertuinen. 
 
11 oktober: Boeren, burger en buitenlui, weerspreuken, wat is waar? 
Peter-Paul Hattinga Verschure uit Deventer is sinds zijn kinderjaren gefascineerd door de 
voortdurende veranderingen van het weer. In een met fraaie kleurenbeelden geïllustreerde 
lezing passeren diverse weerspreuken de revue. Ook duiken we in de geschiedenis van de 
totstandkoming van de officiële weerberichten. 
 
8 november: Anders fotograferen in de tuin 
Marcel Batist, afkomstig uit het Westland, heeft een grote passie voor de natuur en legt 
dit vast met de camera. Vele opnames van landschappen, dieren, bloemen en planten laat 
hij ons deze avond zien en vertelt hierbij hoe je ook zelf tot de mooiste resultaten kunt komen. 
 
13 december: Kerstavond met bloemschikdemonstraties 
Traditiegetrouw een zeer gezellige en druk bezochte avond. Na binnenkomst kon men eerst 
een kopje koffie of thee nemen met hierbij een lekker plakje krentenbrood. Ondertussen 
waren er diverse bloemschikkers van onze eigen vereniging mooie stukken aan het maken. 
Men kon hier langs lopen, vragen stellen en inspiratie op doen. Ook waren er een paar kramen 



om bloemschikattributen te kopen of leuke dingen voor huis en tuin. Ondertussen was ook de 
gluhwein warm gemaakt en voor wie hier niet van houdt was er appelsap. Halverwege de avond 
werd de demonstatie overgenomen  door Jan Post uit Emmeloord. Er was hierbij een interactie 
met het publiek door eerst de bloemen aan hun uit te delen en gedurende de demonstratie deze 
weer terug te vragen om vervolgens te gebruiken in het stuk. Aan het eind van de avond werden 
alle stukken verloot en konden veel bezoekers met wat moois richting huis. 
 
17 januari: Het Nederlandse landschap 
Philip Friskorn uit Oldemarkt neemt ons mee naar de woeste gronden van Drenthe, Friesland 
en langs de IJssel. Het jaar rond fotografeert hij, veelal vanuit een schuiltent, de flora en fauna.  
Prachtige opnames passeren de revue, voorzien van beeldvormende verhalen. 
 
 
Andere activiteiten dit jaar waren: 
 
Ééndaagse tuinenreis Twente 
Op 23 juni zijn we met een bus vol enthousiaste tuinliefhebbers naar Twente geweest. 
Een zeer geslaagde goed verzorgde warme dag vol mooie indrukken, gezelligheid en   
natuurlijk heel veel plantjes onder in de bus mee voor thuis. 
 
Open tuindagen 
Op 26 en 27 juni organiseerde de commissie open tuindagen dit jaarlijks terugkerende evenement 
in de tuinen in en rond Tollebeek. Heerlijke warme en droge 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 ging alleen de cursus voor gevorderden door. 
De cursus werd 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 Co Orsel. Enthousiaste bloemschikkers die zich met hulp van de docenten de juiste technieken 
van het bloemschikken eigen leerden 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 wat altijd goed gewaardeerd wordt. 
 
Tuinen- en milieu-/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. 
 
Rayonvergaderingen 
Onze afdeling is ingedeeld bij het rayon Midden-Nederland. De vergaderingen, welke drie maal 
per jaar plaatsvinden in Nunspeet, worden bijgewoond door twee bestuursleden. Tijdens deze 
vergadering worden vooral ideeën en ervaringen  uitgewisseld tussen de afdelingen en de rayon- 
voorzitter vormt tevens een schakel tussen de afdelingen en het hoofdkantoor. Beleidsplannen 
worden dan ook besproken met de afdelingen alvorens ze verder worden behandeld. 
 
Herfstmarkt  
Op 9 oktober vond de zesde editie van de herfstmarkt plaats. Een gezellige, drukke dag  
met een grote diversiteit aan standhouders en ruim 1200 bezoekers. Zeer veel positieve 
reacties mogen ontvangen van bezoekers, standhouders en media.  
 
Workshop bollenmand inplanten 
Op 18 oktober en 1 november kon men onder leiding van Hilly Adrichem uit Ens leren hoe 
een bollenmand in laagjes ingeplant kan worden zodat er in het voorjaar volop van genoten 
kan worden. Alle attributen lagen klaar voor de deelnemers en na een lange winter zullen de 
eerste bloemen inmiddels bloeien. 



Workshop kerst 
Op 20 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. Alle deelnemers gingen huiswaarts met een mooie verticale 
krans op stenen voet. 
 
Tuinengids open tuinen 
Deze gids is in boekvorm bij de boekhandel te verkrijgen of kunt u deze downloaden via de  
website van Groei & Bloei. 
 
Polderbloei 
In onze convocatie, welke vier maal per jaar wordt uitgegeven, kunt u van alles lezen over de 
activiteiten binnen onze vereniging. Maar ook bijv. recepten, bloemschiktips  en kortingsbonnen 
voor plant van de maand kunt u hierin vinden. Uw eigen redactionele bijdrage is natuurlijk ook  
van harte welkom. U kunt dit 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 namelijk zeker de moeite waard. Prachtig vormgegeven 
en voorzien van de laatste nieuwtjes. 
 
Ledenaantal 
Het afgelopen jaar is het ledenaantal van onze vereniging een fractie teruggelopen.  
Wij hopen dat we het komende jaar weer veel mensen bij de vereniging mogen verwelkomen. 
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 
 


