	
  
	
  

Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder.
Jaarverslag 2012.
Bestuur, ledenadministratie en website.
• Voorzitter: Wies Voesten.
• Secretariaat: Anneke Neve.
• Penningmeester: Bob Brug.
• Ledenadministratie en reiscommissie: Elly Kloosterboer.
• Redactie: Joany Troost.
• Bloemschik-coördinator: Nel Herder.
• Algemeen lid: Jan Giesen.
• Beheer website: Antonie Neve.
In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar.

De Zaalavonden.
12 maart, jaarvergadering en dialezing van Mariette van Hees, tuinarchitect.
Het jaarverslag van de secretaresse is in het kort besproken en goedgekeurd. Jan
Schutrups en Ellen van Olst hebben namens de kascommissie decharge verleend
aan de penningmeester. Nieuwe kascommissie 2013, Ellen van Olst en Alie Born.
Bestuurslid Elly Kloosterboer is aftredend, Meta Meindersma wordt gekozen tot
nieuw bestuurslid.
Na het officiële gedeelte werd het woord gegeven aan Mariette van Hees. Zij heeft
ons mooie dia’s van door haar ontworpen tuinen laten zien en een uitleg gegeven
over de planten waar zij veel mee werkt.
10 april, Thema “Trends in de tuin” door Romeo Sommers.
Romeo Sommers bekend van televisie programma’s als Rob’s grote tuinverbouwing,
Thuis&Tuin en Koffie Max heeft ons deze avond de laatste tuintrends laten zien en
daarbij een uitgebreide uitleg gegeven. Wat er 2012 trend is op het gebied van
accessoires, tuinmeubelen en planten, de bezoekers van deze avond waren na
afloop van de presentatie helemaal op de hoogte!
Verder was er deze avond een modeshow met kleding die goed past bij de sfeer van
“landleven” mooie modieuze kleding die tegen een stootje kan met daarbij stoere
lederen laarzen.
Er waren leuke marktkramen met spulletjes voor huis en tuin, kortom een avond waar
veel te beleven en te zien was.
14 mei, bloemschik demonstratie avond met Peter Veltmaat.
Het is een traditie om de laatste avond van het seizoen af te sluiten met een
bloemschik-demonstratie, dit jaar met Peter Veltmaat. Peter heeft een bloeiende
bloemen en planten zaak in Raalte. Naast de verkoop van bloemen en planten kun je
hier ook terecht voor decoratie adviezen en zijn er zijdebloemen en planten te koop.
Deze avond heeft Peter Veltmaat ons laten zien hoe kunstig hij is. Hij heeft diverse
prachtige stukken gemaakt die aan het einde van de avond onder de aanwezigen
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zijn verloot. Peter heeft ons deze avond zeker geïnspireerd om zelf aan de slag te
gaan.
10 september, prijsuitreiking van de dorpen en tuinkeuringen en diapresentatie
over bloembollen.
Jaarlijkse uitreiking van de prijzen voor de mooiste tuinen in de categorieën grote en
kleine tuinen binnen en buiten de bebouwde kom, boerderijtuinen en tuinen bij de
dienstwoningen. De uitreiking van de prijzen van de best onderhouden dorpen en
milieukeuring welke is samengevoegd tot één uitslag. (Op onze website staan alle
prijswinnaars)
Na de pauze een leuke presentatie van Hilly Adrichem en Elly Kloosterboer met
mooie plaatjes over voorjaarsbollen. Na afloop konden er meegebrachte bollen van
Hilly gekocht worden.
Verder was er deze avond de prijs uitreiking van de mooiste foto van voorjaars
bloeiende bloembollen. (uitgeschreven in de voorjaars Polderbloei)
12 november, diapresentatie en lezing van Dori en Henk Jacobs van kwekerij
Jacobs.
Henk en Dori hebben een kleinschalige vaste planten kwekerij in combinatie met een
grote open tuin in Vriescheloo. Henk heeft ons deze avond uitvoerig verteld over
planten voor de nazomer en herfstborder. Er waren veel tips en advies over aanleg
en onderhoud. Dat een tuin in de herfst echt niet saai hoeft te zijn hebben Henk en
Dori ons aan de hand van mooi plaatjes laten zien.
12 december, Kerst bloemschik demonstratie avond.
Een heel gezellige druk bezochte avond. Geraldine Mulder geeft de eerste helft van
de avond een bloemschikdemonstratie. We hebben veel mooie, creatieve
kerststukken zien ontstaan. Verrassend gebruik van materialen, vooral de krans met
papier en kaarsvet kreeg vele bewonderende blikken. Tijdens de pauze werd er een
glaasje glühwein geschonken. Na de pauze zijn de bloemschikkers van onze eigen
afdeling aan de slag gegaan, de bezoekers konden zelf de zaal rondlopen om bij de
schikkers de kunst af te kijken.
14 januari, diapresentatie van kwekerij “De Hessenhof” uit Ede.
Het thema van deze avond is “Bijzondere en nieuwe vaste planten”. Een boeiende
presentatie van Hans Kramer. Hans heeft ons vele mooie plaatjes laten zien van
planten en zijn kwekerij en hoe een nieuwe soort ontstaat, ontdekt en de naam tot
stand komt. Zeker de moeite waard om zijn kwekerij eens te bezoeken. Jammer dat
er niet zo’n grote opkomst was.
Tuinenreizen.
Floriade 2013.
Op 12 juli was er de eendaagse reis naar de Floriade. Een bus vol deelnemers is
vertrokken van uit Emmeloord richting Venlo. Er was veel te zien, alles was keurig
verzorgt. Vooral de Earthwalk was adembenemend, door een glazen vloer zie je de
wereld onder je langskomen. Er waren vele leuke zitjes, eetgelegenheden en
winkeltjes. Het was een dag genieten maar te kort om het hele park te zien.
Tuinenreis naar de omgeving van Utrecht.
De tuinen die we bezocht hebben op 20 juni zijn:
• “Tuin Hagestein”van Jelke Jan en Loes de With.
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• De tuin van Paula de Bruin-Wessels in IJsselstein.
• “De Kastanje-hof” in Lopikerkapel.
Prachtige tuinen, met ieder zijn eigen stijl, het was weer een dagje volop genieten!
Verder hebben we Boomkwekerij, tuincentrum en hoveniersbedrijf Huiting & Zn.
bezocht in Vianen. Op deze kwekerij hebben we buiten de lunch gebruikt, het was
vandaag prachtig weer dus het was erg gezellig om tussen de planten en bloemen te
eten. De lunch was overigens prima verzorgd. De bagage ruimte onderin de bus
kwam zoals gewoonlijk bij onze uitstapjes weer vol met aangeschafte “juweeltjes”
van planten!
Opentuindagen.
De Opentuin dagen vonden dit jaar plaats op 23 en 24 juni de tuinen die te
bezoeken waren lagen rondom Creil.
Zaterdag was een mooie dag om de tuinen te bezoeken dit werd dan ook volop
gedaan. Zondag was het een stuk minder, door het erg slechte weer, regen, regen
en nog eens regen viel deze dag letterlijk en figuurlijk in het water!
De workshops.
• In februari is er een workshop wilgentenen vogels of een libelle maken
geweest. Henny van Emaus heeft deze workshops gegeven, het was een
goed bezochte workshop.
• Vogeltjes maken van klei. Er was heel veel animo voor de workshop vogeltjes
maken van klei. We hebben zelfs een tweede workshop kunnen organiseren.
Anneke Wierda die keramiek maken als hobby heeft, heeft deze avonden de
cursisten laten zien hoe de vogeltjes te maken zijn en heeft hier en daar met
haar vaardige handen de cursisten op weg geholpen. De vogeltjes hebben
vast in elke tuin hun plekje gevonden.
Bloemschikcursussen.
Ook dit jaar waren er weer bloemschikcursussen op verschillende niveaus. De lessen
werden gegeven door Joany Troost en Co van Orsel in het Groenhorst College te
Emmeloord. Voor elke avond werd er een opdracht gegeven waarbij de docent
steeds duidelijk uitleg meegaf. De cursisten zorgden zelf voor hun materiaal. De
lessen waren zoals altijd te volgen door leden en niet leden.
Excursie.
7 mei hebben we de vaste planten kwekerij bezocht van de familie Grimme. Sinds
1997 is deze kwekerij gevestigd in Luttelgeest. Op de kwekerij worden ruim 300
soorten vaste planten gekweekt daarnaast is er 15.000 m² ingericht voor de verkoop
van het totale tuinbeplantings-pakket. Een leuke kwekerij waar iedereen vandaan
ging met één of meerdere leuke planten.
Herfstmarkt 2012.
De achtste Herfstmarkt alweer, ook dit jaar weer een leuke inspirerende dag. Meer
dan 55 standhouders met verschillende producten op het gebied van bloemen,
planten, bollen, heesters en zelfs bomen, brocante, tuinboeken, leuke spulletjes voor
huis en tuin en er was van alles te zien op hobbygebied en veel lekkere dingen te
koop of te proeven. De kinderen konden hun eigen schilderij maken, zich laten
schminken of met de dieren knuffelen. Er was een gezellig binnen terras waar je
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even kon bijkomen met koffie en thee met gebak. Kortom weer een zeer geslaagde
Herfstmarkt.
De Polderbloei.
In onze convocatie, welke vier maal per jaar wordt uitgegeven, kunt van alles lezen
over de activiteiten binnen onze vereniging. Verder regelmatig tips over
bloemschikken, recepten, kortingsbonnen en een plant in de picture. Wilt u zelf eens
een stukje schrijven dan is dit van harte welkom, u kunt dit sturen naar Joany Troost
e-mail adres: ajtroost@wanadoo.nl
Website.
Op onze website kunt u informatie vinden over de activiteiten van onze afdeling,
terugblikken naar activiteiten met veelal foto’s en handige tips lezen op tuingebied.
De website van onze afdeling is dit jaar ruim 10.000 keer bezocht!
Vorig jaar hebben al veel leden hun e-mail adres aan ons doorgegeven. Hierdoor
kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van onze activiteiten. U kunt uw e-mail
adres eenvoudig aan ons doorgeven op de site van onze afdeling.
http://www.noordoostpolder.groei.nl
Ledenaantal.
Het afgelopen jaar is het ledenaantal van onze vereniging ongeveer gelijk gebleven.
Onze afdeling telt 420 leden. Het teruglopende aantal leden is een landelijk
probleem, wij doen steeds ons uiterste best om een leuk en gevarieerd programma
aan te bieden. Mocht u ideeën hebben voor activiteiten of ander zaken dan kunt u dit
melden bij de bestuursleden tijdens een zaalavond of via de mail. Mail adressen kunt
u vinden op de website of in de Polderbloei.
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