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• Penningmeester: Bob Brug. 
• Ledenadministratie: Meta Meindertsma. 
• Bloemschik-coördinator: Nel Herder. 
• Algemeen lid: Joany Troost. 
• Algemeen Lid: Jan Giesen. 
• Algemeen lid: Ank Nienhuis. 
• Polderbloei: redactie Joany Troost, vormgeving Hanneke Anema-Troost. 
• Beheer website: Antonie Neve. 
• Reiscommissie: Elly Kloosterboer. 

 
Terugblik op de activiteiten van 2015. 
 
De zaalavonden: 
9 maart, Jaarvergadering. 
Na een kort jaarverslag van de vereniging, heeft de penningmeester de 
verantwoording met uitleg van de jaarrekening 2014 gegeven en is de begroting 
2015 vastgesteld. 
De Kascommissie heeft decharge verleent aan de penningmeester en er is een 
nieuw kascommissie lid benoemd voor 2015. 
Joany Troost is deze avond als nieuw bestuurslid gekozen. 
Brian Kabbes, kweker van vaste planten heeft na het huishoudelijke gedeelte ons 
aan de hand van dia’s laten zien, dat je als planten op de juiste plaats staan je daar 
het meeste plezier van hebt. 
 
20 april, thema avond met als onderwerp water. 
Ruurd van Donkelaar uit Koekange vertelde over water in de tuin. Deze lezing is een 
verhaal over vijverbiologie, plantengemeenschappen, salamanders en kikkers. Maar 
ook materiaal toepassingen zoals folie, oever opbouw, grondsoorten e.d. komen aan 
de orde. Deze avond waren er ook enkele standhouders rondom het thema water 
aanwezig. 
Voorafgaand aan de lezing was er een stekkenbeurs. 
 
11 mei, bloemschikavond. 
In mei organiseren we steeds een bloemschik demonstratie avond. Dit maal waren 
het onze eigen bloemschikdocenten Co Orsel, Hannie Pepping en Joany Troost die 
de avond verzorgden. Er zijn prachtige bloemstukken gemaakt die aan het einde van 
de avond zijn verloot.  
 
14 september, prijsuitreikingen van de dorpen en tuinkeuringen. 
Na het uitreiken van de prijzen door wethouder Poppe en mevr. Hanneke Prins van 
de tuinkeuringscommissie heeft Elly Kloosterboer ons een presentatie gegeven met 
mooie foto’s van tuinen in onze polder en van de tuinenreis naar Nederlands en 
Belgisch Limburg. De foto’s zijn gemaakt door Elly Kloosterboer en Piet Boersma. 
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12 oktober, Jacqueline van der Kloet. 
Een boeiende lezing van Jacqueline over voorjaarsbloeiende bolgewassen, welke 
soorten kies je, hoe stel je een mix samen, tijdstip van aanplanten, hoeveelheden, 
kleurcombinaties en het effect daarvan.  
 
9 november, Pim van der Maden. 
Bekende fotograaf uit onze polder. Pim heeft ons prachtige foto’s van o.a. onze 
polder laten zien en veel tips aan de hand gedaan om mooie foto’s te maken. 
 
14 december, bloemsierkunstenaar Martin Groen. 
Internationaal bekende bloemsierkunstenaar Martin Groen gaf deze Kerstavond een 
prachtige demonstratie. We hebben vele mooie arrangementen zien ontstaan en veel 
bezoekers zijn geïnspireerd naar huis gegaan. Onze “eigen” bloemschikkers waren 
ook weer van de partij en ook zij wisten de bezoekers te inspireren en veel kijkplezier 
te geven. Het was een zeer goed bezochte avond! 
 
1 februari, Martje van den Bosch. 
Martje vertelde ons vanavond over de beleving van kleur in de tuin. 
Wat zijn de eigenschappen en effecten van kleuren? Iedereen beleeft kleur anders, 
dat zegt iets over de persoon en het zegt iets over de kleur. Een interessante lezing 
waar veel bezoekers zich herkenden in de beleving van kleur door de uitleg van 
Martje.  
 
Overige activiteiten: 
Nationale Tuinweek. 
In het kader van de Nationale Tuinweek hebben wij als afdeling drie tuinconcerten 
georganiseerd. De tuinconcerten vonden plaats in drie mooie bekende tuinen in onze 
polder. De beeldentuin bij Galerie de Paardenstal, De Pegasushof en Lancaster 
Garden. 
Hoogtepunt van deze concerten was wel het optreden van Berdien Stenberg. 
 
Tuinkeuringen. 
Gelukkig hebben we dit jaar de tuinkeuringen weer op kunnen pakken. 
Dit jaar zijn de tuinen in het noordelijk en oostelijk deel van onze polder gekeurd. De 
tuincommissie heeft besloten dat tuinen die tegen betaling voor publiek geopend zijn 
niet in de keuring worden meegenomen. Behalve de tuinkeuringen hebben de 
dorpenkeuring ook weer plaats gevonden.  
 
Tuinenreis: 
Dit jaar was de 4 daagse tuinenreis naar de tuinen van Nederlands en Belgisch 
Limburg. Toppers van deze reis waren met name de Heerenhof en de tuin van Dina 
Deferme. Reisleider was Piet Boersma. Tuincentrum Lottum is bezocht wat tot 
resultaat had dat de onderkant van de bus op weer op een bloemenwinkel leek! 
 
 
Busreis naar het Plantarium. 
Op zaterdag 29 augustus is er een busreis georganiseerd naar het Plantarium.  
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Excursie. 
Op dinsdag 26 mei zijn we op bezoek geweest bij de Allium kwekerij van Wietse 
Mellema in Creil. 40 bezoekers kregen een rondleiding langs verschillende bloeiende 
soorten. Wietse is een gepassioneerde kweker die met veel enthousiasme van alles 
vertelde over de Alliums maar ook over de andere takken van zijn bedrijf.  
 
Open Tuindagen. 
Op zaterdag 27 en zondag 28 juni waren er weer verschillende mooie tuinen te 
bekijken. Dit jaar extra bijzonder, want dit evenement werd voor de 25ste keer 
georganiseerd. Een jubileum en tevens afscheid voor de dames Bulk en Clarisse, zij 
zijn vanaf de eerste keer betrokken bij de organisatie van deze dagen. Reden voor 
het landelijk hoofdbestuur om hun te onderscheiden met een zilveren insigne met 
robijntje. Ook mevrouw Heukers maakt plaats voor een nieuw commissie lid, wij 
bedanken deze dames voor hun jarenlange inzet met het organiseren van de Open 
Tuindagen. 
 
Herfstmarkt. 
Zaterdag 3 oktober is de jaarlijkse Herfstmarkt weer gehouden, dit jaar de elfde 
editie. Zoals altijd weer een succes! Veel mooie producten en demonstraties, veelal 
groen gerelateerd. Er was een gezellig terras waar men iets kon drinken met wat 
lekkers erbij omlijst door live muziek.  
 
Bloemschiklessen. 
Na de zomervakantie zijn de bloemschiklessen weer van start gegaan. 
Een serie van 8 lessen. De bloemschikdocenten zijn Co Orsel en Hannie Pepping. 
Bloemschik workshop. 
In 2012 de beste bloemschikker ter wereld! Hanneke Frankema. 18 januari was zij bij 
ons om als gastdocent een workshop, aparte boeketten maken, te geven. Daar er 
meer aanmeldingen waren dan er geplaatst konden worden gaan we kijken of we 
volgend jaar nogmaals een workshop kunnen organiseren. 
 
De Polderbloei. 
In onze convocatie welke vier maal per jaar wordt uitgegeven, kunt u alles lezen over 
de activiteiten van onze afdeling. 
 
Website en facebook. 
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 tuin of 
groengebied.  
Vorig jaar hebben al veel leden hun email adres aan ons doorgegeven. Hierdoor 
kunnen wij u door middel van een nieuwsbrief nog beter op de hoogte houden van 
activiteiten. U kunt uw email adres eenvoudig doorgeven op de site van onze 
afdeling. http.//www.noordoostpolder.groei.nl 
Onze afdeling heeft tevens een eigen facebook pagina, Groei&BloeiNoordoostpolder 
 
Ledenaantal. 
Het ledenaantal van onze vereniging is op dit moment 380. 
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 
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bestuursleden tijdens een zaalavond of via de mail. Mail adressen kunt u vinden op 
onze website of voor in de Polderbloei. 
 
Jaarverslag 2015, opgemaakt door Anneke Neve, secretariaat afdeling 
Noordoostpolder, Groei&Bloei. 


