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In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar.
De Zaalavonden.
14 maart, jaarvergadering en diaserie tuinenreis 2011.
Het jaarverslag van de secretaresse is in het kort doorgenomen en goedgekeurd.
Klaas Braam en Jan Schutrups hebben namens de kascommissie decharge verleend
aan de penningmeester.
Na het officiële gedeelte werd het woord gegeven aan Elly Kloosterboer die alvast
prachtige dia’s van de tuinen in Normandië liet zien. Dit jaar zal de tuinenreis van
onze afdeling naar deze tuinen gaan.
11 april, “tuinen en vrouwen”
Janneke van der Brugge is hovenier en tuinvrouw in Olst, zij is vanavond onze
gastspreker. De tuinkunst kent vele beroemde vrouwen. Vita Sackville-West van
Sissinghurst in Engeland en onze eigen Mien Ruys zij hier bekende voorbeelden
van. Over hen gaat gedeeltelijk deze lezing, maar Janneke vertelde ook over de
gewone tuinvrouwen zoals ons allemaal. Janneke vertelde over tuinplanten die
geassocieerd worden met vrouwen. Een voorbeeld hiervan is het
Lievevrouwenbedstro. Het was een gezellige avond waar we veel
wetenswaardigheidjes te weet zijn gekomen over vrouwen, hun tuinen en planten
met vrouwen namen.
16 mei, Bloemschikdemonstratie.
De laatste zaalavond van het seizoen werd afgesloten met een
bloemschikdemonstratie verzorgd door Birgit Davids-Schuurman. Birgit is “meester in
de bloemsierkunst” Birgit heeft verschillende prachtige bloemstukken gemaakt.
Tijdens de demonstratie heeft Birgit duidelijke uitleg gegeven over de gebruikte
materialen, de technieken, vormgeving en kleurgebruik. De gemaakte bloemstukken
zijn aan het einde van de avond verloot. Velen zijn geïnspireerd om zelf aan de slag
te gaan, zowel de beginnende als de gevorderde bloemschikkers.
12 september, prijsuitreikingen van de dorpen en tuinenkeuringen.
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
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dienstwoningen + de uitreiking van de prijzen van de dorpen en milieukeuring, nu
samengevoegd tot één uitslag. Na de pauze volgde een diapresentatie door de heer
Versprille uit Kraggenburg over zijn boomkwekerij.
10 oktober, ziekten en plagen in de tuin.
De heer van Ommeren, lid van boomkwekersgilde “Groen Escorte” geeft vanavond
een dia lezing over ziekten en plagen die we tegen kunnen komen in de tuin. Een
aantal bezoekers hadden takjes of blad materiaal meegenomen met “ziekten” de
heer van Ommeren heeft uitleg en antwoord gegeven op de vele vragen die er
waren.
14 november, dia lezing van Gert Tabak.
Ton ter Linden bij velen bekend om zijn mooie kleurrijke tuin en zijn partner Gert
Tabak zijn vanavond te gast bij onze afdeling. Gert Tabak verzorgt vanavond de
lezing hij is een boeiende verteller bij de mooie plaatjes van planten, bloemen en
tuinen die hij ons heeft laten zien. In de pauze was er gelegenheid om kaarten of een
boek met foto’s van Gert aan te schaffen.
12 december, bloemschik demonstraties.
Pieter Doff eigenaar van Bloemisterij “De Vier Jaargetijden” in Emmeloord maakt
vanavond een aantal stukken op verschillende niveaus zodat we voor de komende
kerstdagen zelf aan de slag kunnen. Er was voor ieder wat, Pieter maakte moderne
kerststukken maar ook de wat traditionelere stukken kwamen aan bod. Na de pauze
waar een heerlijk warm glaasje glühwein te verkrijgen was kwamen onze eigen
bloemschikkers aan bod. Prachtige stukken werden er gemaakt er was volop
gelegenheid om vragen te stellen en inspiratie op te doen. Er waren een paar
kramen met onder meer bloemschik spullen en leuke hebbedingen te koop. Alle
bloemstukken van deze avond zijn verloot er waren veel blije winnaars! We kunnen
terug kijken op een gezellige en druk bezochte avond.
9 januari, Nieuwjaarsborrel met Beline Geertsema.
Beline Geertsema vertelde ons vanavond over de winterbloeiers, het was verrassend
om te zien hoeveel er tijdens de koude wintermaanden nog in de tuin te beleven is.
Met een beetje uitgekiende beplanting is er steeds iets te zien. Bloemen zijn vaak
wat minder opvallend van kleur maar soms heerlijk geurend. Aan de hand van een
foto presentatie liet Beline ons zien welke vaste planten, heesters, bomen en
bloembollen in de tijd tussen november en april bloeien en winterhard zijn. Beline
Geertsema heeft een eigen tuinadviesbureau, daarnaast is zij voorzitter van de
Nederlandse Tuinenstichting. Een stichting die zich inzet voor het behoud van ons
groene culturele erfgoed. Met een drankje in de pauze om te toosten op het nieuwe
tuinjaar was het weer een gezellige, leerzame avond.
13 februari, Piet Boersma met zijn nieuwste diaserie over “Moderne borders”.
De serie “moderne borders” is net nieuw en zoals we van hem gewend zijn was ook
deze diaserie driedimensionaal te bekijken. Elke keer weer fantastisch om te zien,
voor je gevoel komen de planten en bloemen soms “los” van het doek. De serie liet
een aantal Nederlandse tuinen zien die mooi zijn door de moderne aanleg. We
hebben een visuele rondwandeling gemaakt door deze tuinen en hebben een aantal
borders en planten wat beter bekeken en hierbij een duidelijke uitleg van Piet mee
gekregen.
2	
  
	
  

Tuinenreis naar Normandië.
In Normandië zijn prachtige tuinen, groentetuinen en kwekerijen bezocht.
De tuinen:
• Jardin de Maizecourt, een parktuin met soms verrassende tuinkamers.
Prachtige doorkijkjes, veel rozen.
• Le Jardin de Valerianes, een tuin met aan de ene kant kleurrijke borders
aangelegd door mevrouw en ander andere kant een tuin met bijzondere
bomen, struiken en beplanting door meneer.
• Jardin Plume, de naam zegt het al, veel borders waar de planten meebogen in
de wind.
• De tuinen van Monet in Giverny. De impressionistische schilder Monet heeft
hier gewoond. Zijn schilderijen van de vijver met waterlelies en de Japanse
brug zijn wereld beroemd. Bij het fel gekleurde huis, fel gekleurde borders.
• Le Bois des Moutiers, prachtige borders in tuinkamers rondom het landhuis.
• Clos du Coudray, een tuin met veel verschillende sferen, het onderhoud van
deze tuin, verdient wat meer aandacht!
• Agapanthe, deze tuin is een plaatje, je waande je hier en daar in de jungle.
• Chateau de Miromesnil, een landgoed met een eigen kapel in het bos,
majestueuze bomen en een groente tuin gecombineerd met bloemen borders.
• Chateau de Digeon, een tuin met mooie rozen en wederom een groentetuin
gecombineerd met bloemen.
Het verslag van deze tuinen is opgemaakt door Ellen Nelis, een uitgebreid verslag
van deze tuinreis is te lezen op onze website. Elly Kloosterboer en Piet Boersma
waren de reisleiders.
Opentuindagen.
Ook dit jaar heeft de projectgroep “opentuindagen" een opentuinen weekend
georganiseerd, ditmaal tuinen in en rondom Espel. Op zaterdag werkte het weer niet
erg mee, het was een koude dag met veel regen, desondanks waren er bezoekers.
Zondag was een prachtige dag, zonnig en warm, daardoor de hele dag een gezellige
drukte. Er was een variatie aan tuinen te zien, voor ieders smaak wat. De tuinen die
bezocht konden worden zijn stuk voor stuk tuinen van liefhebbers. In een aantal
tuinen waren er kramen met producten, was er iets te drinken, eten, kunst, muziek of
dans te genieten. Er was veel inspiratie op te doen zowel door de tuiniers met een
wat grotere tuin als de eigenaren met een kleine tuin.
De Workshops.
• Moederdag bloemschikken, omdat we het als Groei&Bloei vereniging
belangrijk vinden kinderen op jonge leeftijd te betrekken met alles wat met
groen te maken heeft hebben we een bloemschik workshop georganiseerd
voor kinderen. Een tiental kinderen hebben leuke stukjes gemaakt voor hun
moeder. Ook de oma’s die veelal met hun kleinkinderen zijn geweest hadden
een gezellige ochtend.
• Viltbloemen maken, onder leiding van Anneke Vogelaar zijn er viltbloemen
gemaakt. Met gekleurde ongesponnen wollen vezels, zeep en water is eerst
het vilt gemaakt. Het viltproces komt op gang door middel van wrijven,
hierdoor ontstaat een vast lapje waarvan prachtige vilten bloemen zijn
gemaakt.
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•

In oktober is er een workshop “bollenmand inplanten” geweest. Onder leiding
van Hilly Adrichem hebben we geleerd hoe je een bollenmand in laagjes kunt
inplanten. Hilly vertelde alles over het inplanten en het bewaren in de winter
van de bollenmand. Het was een leerzame avond waar we in het voorjaar als
de bollen bloeien nog wel eens aan terug zullen denken.

Bloemschikcursussen.
Ook dit jaar zijn er weer bloemschikcursussen georganiseerd. De lessen werden
gegeven door docenten Joany Troost en Co Orsel in het Groenhorst College te
Emmeloord. De lessen waren te volgen door leden en niet leden.
Excursie.
Op 9 mei was er een excursie naar de pioenkwekerij van de familie van Eerdt.
Adriaan van Eerdt vertelde over het ontstaan van de kwekerij en natuurlijk over de
pioenen zelf. Na zijn vertelling zijn we met z’n allen op de trekker met aanhanger
langs de verschillende pioenvelden gereden, het was prachtig weer de zon ging net
onder dus het was echt genieten. De meesten van ons zijn met armen vol pioenen
weer naar huis vertrokken.
Herfstmarkt.
Zaterdag 8 oktober hebben we alweer voor de zevende keer een gezellige
herfstmarkt gehad. Elk jaar weer is dit evenement een publiekstrekker waar van alles
te zien en te beleven is. Zo’n 53 standhouders hebben ons kennis laten maken met
hun hobby, werk of producten. Er was een gevarieerd aanbod van tuinontwerp,
bloemwerk, tuinplanten, proeverijen, sieraden, kunst, sfeerartikelen, kookkunsten,
boeken en allerlei hebbedingetjes. Er was een gezellig terras waar men even bij kon
kletsen onder het genot van koffie, thee of limonade met gebak en een muziekje.
Ook dit jaar konden we weer terug kijken op een zeer geslaagde, druk bezochte
Herfstmarkt.
De Polderbloei.
In onze convocatie, welke vier maal per jaar wordt uitgegeven, kunt u van alles lezen
over de activiteiten binnen onze vereniging. Maar ook bijvoorbeeld recepten,
bloemschiktips, kortingsbonnen en een plant in de picture. Wilt u zelf eens een stukje
plaatsen dan is dit van harte welkom. U kunt dit sturen naar het volgende e-mail
adres: ajtroost@wanadoo.nl
Website.
Het beheer van de website is dit jaar door Bram Nauta doorgegeven naar Antonie
Neve. Op de website kunt u de nieuwste informatie vinden over de activiteiten van
onze afdeling, terugblikken naar activiteiten met veelal foto’s en handige tips op
tuingebied. We zijn dit jaar begonnen met het verzamelen van e-mail adressen van
onze leden. We kunnen u daardoor nog beter op de hoogte houden van activiteiten.
U kunt uw e-mail adres eenvoudig doorgeven op de site van onze afdeling.
http://www.noordoostpolder.groei.nl
Ledenaantal.
Het afgelopen jaar is het ledenaantal van onze vereniging een terug gelopen. De
vereniging telt nu zo’n 450 leden.
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We hopen dat we het komende jaar een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Er worden veel activiteiten georganiseerd, deelname hieraan is voor leden vaak
aanmerkelijk voordeliger of zelfs helemaal gratis op vertoon van de leden pas.
Bewaart u de pas dus goed.
Namens het bestuur wil ik graag alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar
weer hebben gezet voor onze vereniging. We hopen het komende jaar weer een
beroep op u te mogen doen. Bent u nog geen vrijwilliger maar vindt u het leuk om af
en toe eens te helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden bij onze secretaris
e-mail neve.anneke@planet.nl. Ook ideeën voor nieuwe activiteiten zijn van harte
welkom.
Tot slot wil ik iedereen graag een goed tuinseizoen toe wensen en hoop ik u eens te
ontmoeten tijdens onze activiteiten.
Anneke Neve.
Secretaris Groei&Bloei,
Afdeling Noordoostpolder.
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