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Terugblik op de activiteiten van 2013.
De zaalavonden.
11 maart, De Tuinheeren.
De Tuinheeren, twee mannen op leeftijd, welke voor hun plezier een bedrijfje in
tuingereedschap van topkwaliteit hebben opgericht. De zware kleigrond in hun tuin
was de aanleiding. Waar haal je goed gereedschap vandaan? Wie kan je goed
advies geven? Allemaal zaken waar zij tegen aan liepen toen ze in 2011 een nieuwe
tuin kregen. Inmiddels zijn ze echte specialisten in tuingereedschap. Ze hebben ons
veel gereedschap laten zien en konden daar op een leuke manier veel over vertellen.
Wat zijn de voordelen van ergonomische snoeischaren, kleine takkenscharen en
slimme zaagjes? We konden ons gereedschap laten slijpen en of nieuw gereedschap
met deskundig advies aanschaffen. Het overgrote deel van het gereedschap gaat
generaties lang mee, dus duurzaam!
15 april, “De ommuurde tuin”
Taco IJzerman en Ester Kuiler vertellen ons over bijzondere en historische, maar
vooral smaakvolle groenten.
Voor de 100 soorten groenten in hun tuin geldt dat ze biologisch gekweekt worden.
Maar dat is niet genoeg want in de ommuurde tuin draait alles om smaak. Was
biologische groente in de beginjaren nog iets voor “geitenharen sokken”, nu is er een
groeiende groep mensen die graag smaakvolle, onbespoten producten uit eigen
streek direct van het land eet.
Op deze thema avond waren er ook enkele stands met producten uit onze eigen
streek.
13 mei, afsluiting van het seizoen met een bloemschikdemonstratie avond.
De demonstratie werd verzorgt door Ronald van Engelen. Ronald is vanaf zijn
achtste, als klein jongetje, al te vinden in de bloemenwinkel. Hij heeft aan allerlei
kampioenschappen op nationaal en Europees niveau mee gedaan verder ervaring
opgedaan bij Marcel Wolterinck in Laren. Ronald heeft 10 jaar een eigen
bloemenzaak gehad en is de laatste jaren werkzaam bij PTMD. Hij doet daar de
sales en houdt zich bezig met styling. Zijn bloemstukken kenmerken zich door een
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sobere, stoere en sfeervolle stijl. Op deze avond zijn de bloemstukken van Ronald
verloot onder de bezoekers.
16 september, prijsuitreiking van de dorpen en tuinkeuringen.
Vanavond de bekendmaking van de uitslagen van de dorpen en tuinen keuringen.
Na het uitreiken en bekendmaken van de winnaars gaf wethouder Poppe van de
gemeente Noordoostpolder het startschot voor de campagne “Heb jij je “Erf Goed
ingelijst?” Een actie om aandacht te vragen voor het in stand houden van de
erfsingels welke kenmerkend zijn door de hoge bomen en struiken rondom de
boerderijen in onze polder. Deze campagne loopt van september tot volgend
voorjaar. Op de website van de gemeente Noordoostpolder (zoeken op erfsingel) is
informatie te vinden en tevens een link naar Landschapsbeheer Flevoland over deze
campagne.
Verder heeft Roel Guchelaar iets over zijn werk als tuinontwerper en tuinonderhoud
verteld.
18 november, het Noorderlicht.
Een zaalavond waar we konden genieten van een prachtige dia presentatie over het
Noorderlicht. Ben en Lia Bokhoven vertelden ons over dit mysterieuze
natuurverschijnsel.
9 december, Kerst, bloemschik demonstratie avond.
Traditioneel met Kerst een bloemschikdemonstratie, vanavond door Frits Hoogers
altijd hoog gewaardeerd door onze bezoekers van de zaalavonden. Voor de pauze
heeft hij een aantal stukken gemaakt waardoor velen geïnspireerd werden. Zowel de
ervaren als onervaren bloemschikkers. Na de pauze konden we genieten van de
stukken van een aantal van onze eigen vergevorderde bloemschikkers. Er waren
diverse kraampjes waar kerstspulletjes en bloemschik materialen te verkrijgen waren.
13 januari, “lust je bloemen?”
Deze avond het thema eetbare bloemen. Ans Koster vertelde over het gebruik van
bloemen. Bloemen in de beeldhouw en schilderkunst, toegepast op sieraden en
bloemen en erotiek! We hebben kunnen proeven van bloemen op toastjes in
limonade en bloemen thee.
10 februari, bloembollen, een diapresentatie door Carlos van der Veek van
Fluwel.
Carlos van der Veek is één van Nederlands bekendste bollenspecialisten. Een
nieuwsgierig mens, een vernieuwer, goede eigenschappen voor een veredelaar.
Carlos is een enthousiaste verteller, we hebben mooi plaatjes gezien en er was
gelegenheid om vragen te stellen. Er waren bollen en bloemen (tulpen) te koop.
Fluwels website is een bron van kennis en planttips. (www.fluwel.nl)

Tuinenreis 2013 naar Engeland.
Er is in juni dit jaar een tuinenreis naar Engeland georganiseerd. We hebben tuinen
bezocht in Hampshire en West Sussex. Naast de verschillende prachtige tuinen is er
een bezoek gebracht aan een kasteel, een kwekerij en een pittoresk plaatsje.
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Workshops.
In april is er een workshop geweest waarin een struisvogel kop van textiel gemaakt
kon worden. Een bol, een steel, textielverharder en wat creativiteit waren er nodig om
een grappige struisvogel kop te maken die in de grond gestoken net boven een heg
uit kijkt. Docent deze avond was Ineke Helsdingen.

Excursie.
Op 6 mei zijn we op excursie geweest bij Wilbert en Mirjam van Bentem. Zij hebben
een moderne kwekerij die het jaar rond verschillende producten produceert. Wilbert
vertelde ons erover. Tulpen en kleurrijk perk goed was er te zien en te koop.
Woensdag 25 juli was er een gezondheidswandeling bij de praktijk De Zilverlinde van
Gerard Borm in Bant. Een boeiende wandeling waarbij er veel te leren viel over
planten en hun eigenschappen. De groentetuin bij De zilverlinde deed qua
schoonheid door de verschillende bladvormen en kleuren beslist niet onder voor de
siertuin.

Tuin en dorpen keuringen.
De tuin en dorpen keuringen in de Noordoostpolder hebben plaatsgevonden van 24
juli t/m 5 juli.

Open tuin dagen.
De Open tuin-dagen in de Noordoostpolder waren op 29 en 30 juni. Dit jaar in en
rondom Rutten. Er waren weer vele mooie tuinen te bezoeken.

Herfstmarkt 2013.
Op zaterdag 5 oktober organiseerden we al weer voor negende keer de Herfstmarkt.
Er waren leuke kramen met verschillende producten op het gebied van bloemen en
planten, brocante, tuinboeken, leuke spullen voor huis en tuin van alles op hobby
gebied, kunst en veel lekkere dingen te proeven en te koop. Ook voor de kinderen
waren er weer verschillende activiteiten. Er was een gezellig binnen terras waar iets
gedronken en gegeten kon worden met daarbij gezellige muzikale optredens.

Bloemschik cursussen en Nederlands Kampioenschap
bloemschikken.
Ook dit jaar waren er bloemschikcursussen op verschillende niveaus.
De lessen worden gegeven in het Groenhorst Emmeloord, de docenten zijn Joany
Troost en Co Orsel.
Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 2013.
Van 10 tot 12 oktober was er een groots Groei&Bloei bloemschikfeest, gehouden in
de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. Dit jaar voor de 50ste keer de Nederlandse
kampioenschappen bloemschikken. Het Thema was dan ook feest!
Er zijn rond de 6000 bezoekers geweest. De reacties waren zeer positief. We kijken
terug op een zeer geslaagd evenement.

De Polderbloei.
In onze convocatie welke vier maal per jaar wordt uit gegeven, kunt u alles lezen
over de activiteiten van onze afdeling. Verder regelmatig tips over bloemschikken en
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andere tuinzaken, recepten, kortingsbonnen en plant in de spotlights. Wilt u zelf eens
een stukje schrijven dan is dit van harte welkom. U kunt uw stukje insturen naar
Joany Troost email 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 9000 keer bezocht.
Vorig jaar hebben al veel leden hun email adres aan ons doorgegeven. Hierdoor
kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van onze activiteiten. U kunt uw email
adres eenvoudig aan ons doorgeven op de site van onze afdeling.
http.//www.noordoostpolder.groei.nl

Ledenaantal.
Het ledenaantal van onze vereniging is op dit moment 418 leden. Dit is ongeveer
gelijk gebleven aan vorig jaar.
Wij doen ons best om een leuk en gevarieerd programma aan te bieden. Mocht u
ideeën hebben voor activiteiten of andere 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.
Jaarverslag 2013, opgemaakt door Anneke Neve, secretariaat Groei&Bloei.
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