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Groei&Bloei, afdeling Noordoostpolder. 
Jaarverslag 2019 
 
Bestuur, website, Polderbloei en reiscommissie:  

Voorzitter: Wim Feddes 
Secretariaat: Doke Maris 
Penningmeester: Bob Brug.  
Ledenadministratie: Doke Maris 

Bloemschik-coördinator: Doke Maris, vanaf 2020 Lineke Smit  
Algemeen lid: Ank Nienhuis. 
Algemeen lid: Joany Troost (tot 11 maart 2019) 

 
Polderbloei: Joany Troost/ Maaike Wolf en bestuur G&B NOP 
Beheer website: Klaas Wilms 
Reiscommissie: Elly Kloosterboer en Piet Boersma. 
OTD: Leny Paauwe, Rianne Weijers ,Gré Muis, Lies Geurts en Melanie van Bruggen. 
Herfstmarkt: Wies Voesten en Lipkje Schat 
 
Terugblik op de activiteiten van 2019/2020 
 
ZAALAVONDEN: 
 
11 maart, Jaarvergadering en lezing Piet Boersma 
Na een kort jaarverslag van de vereniging heeft de penningmeester uitleg en 
verantwoording gegeven over de jaarrekening 2018 en is de begroting 2019 
vastgesteld. De kascommissie heeft decharge verleent aan de penningmeester en er 
is een nieuw kascommissie lid benoemd voor 2019. We nemen in deze vergadering 
afscheid van Joany Troost. Joany wordt bedankt voor haar grote inzet de afgelopen 
jaren. Joany en haar dochter Hanneke hebben gedurende vele jaren ons eigen 
prachtige blad De Polderbloei samengesteld. Het bestuur is voornemens om samen 
met Maaike Wolf, die de vormgeving op zich zal nemen, de uitgave van de 
Polderbloei voort te zetten. 
Ondanks vele oproepen en talloze personen die we als bestuur benaderd hebben is 
het ons helaas niet gelukt om een vervanger voor Joany te vinden. Dit betekent dat 
ons bestuur nu nog slechts uit 4 personen bestaat.  
Na de jaarvergadering was het woord aan Piet Boersma. Samen met Elly 
Kloosterboer vormt Piet al vele jaren onze reiscommissie. In 2019 is er door hen een 
reis georganiseerd naar East Anglia. Op deze avond gaf Piet door middel van een  
diapresentatie alvast een voorproefje van deze mooie reis.  
 
8 april, lezing door Hans Huizing 
Op deze avond, die zo’n 40 bezoekers trok, gaf Hans een lezing over zijn passie; 
aparte bol-, knol- en wortelstokgewassen. Hans zaait ieder jaar een behoorlijke 
hoeveelheid soorten. Zodoende heeft hij een (beperkt) aanbod van bijzondere 
bolletjes. Hij had hiervan een deel meegenomen naar Emmeloord. Hier was de 
nodige belangstelling voor.  
 
20 mei, bloemschikavond met bloemist Johannes de Boer uit Urk. 
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De laatste zaalavond van het seizoen 2019/2020 was traditiegetrouw onze avond 
met een bloemschikdemonstratie. Ook dit jaar bleven we met ons gast dicht bij huis. 
Onze gast was namelijk de creatieve Johannes de Boer uit Urk. Deze eigenaar van 
de winkel Extra Verte doet regelmatig mee met verschillende wedstrijden en gooit 
daar hoge ogen!  Hij liet deze avond verschillende technieken zien en werkte met 
prachtige exclusieve bloemen en planten en zelfgemaakte frames en ondergronden. 
De stukken die hij deze avond maakte oogsten grote bewondering en er werden dan 
ook vele loten verkocht om mee te dingen naar een van de mooie stukken. Een 
succesvolle avond, die een groot aantal bezoekers trok als afsluiting van ons 
seizoen. Hoewel dit de laatste zaalavond was, gingen de activiteiten van G&B ook 
hierna nog volop door. Zie daarvoor het overzicht van onze andere activiteiten 
hieronder.  
 
9 september, lezing Leven en werk van Ton ter Linden  
Gert Tabak, de levenspartner van Ton ter Linden, gaf deze avond een lezing over het 
leven en werk van de bekende Kunstschilder en tuinontwerper. Het verhaal gaf een 
soms zeer persoonlijk inkijkje in het leven en werk van Ton ter Linden. Het was dan 
ook niet zo zeer een verhaal over de tuinen van Ton en Gert (hoewel die zeker ook 
aan bod kwamen) maar meer een levensverhaal. De bezoekers, zo’n 80 mensen,  
konden in de pauze en na afloop van de lezing hun hart ophalen aan de mooie 
tuinboeken en andere artikelen die Gert voor de verkoop had meegenomen.  
 
11 november, lezing door Lambert Sijens van De Tuinen van Weldadigheid 
Op deze avond kwam de in de NOP geboren Lambert een boeiend verhaal doen 
over zijn bedrijf De Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen. Lambert en zijn vrouw 
Jolanda kweken hier de grootste collectie eetbare gewassen van Nederland. Een 
leuke en leerzame avond, waar de bezoekers enthousiast op reageerden.  
 
16 december, Kerst-Bloemschikavond en viering jubileum. 
Dit jaar combineerden wij ons 60-jarige bestaan als afdeling met onze jaarlijkse 
Kerst-bloemschikavond. Dit betekende een bomvolle zaal en veel extra feestelijke 
elementen. Zo werden onze 2 oudste leden (ruim 50 jaar lid !) in het zonnetje gezet. 
Ze ontvingen een speld en oorkonde en natuurlijk een bloemetje van wethouder Anjo 
Simonse. Ook mw. Anette Simons  van het landelijk hoofdbestuur was speciaal 
gekomen om de dames te feliciteren en ons jubileum mee te vieren.  
Op deze avond namen wij ook formeel afscheid van Cor Apeldoorn, die ons als 
vrijwilliger jarenlang geholpen heeft tijdens de zaalavonden en andere activiteiten. Zo 
zorgde hij onder meer voor het openen en afsluiten van de school en zette hij altijd 
de koffie en thee. Ook voor Cor hebben wij helaas nog geen opvolger kunnen 
vinden. We hopen dan ook snel iemand te vinden die de werkzaamheden van Cor 
kan overnemen, zodat we ook in de toekomst onze bezoekers van koffie/thee 
kunnen blijven voorzien.  
De bloemschikdemonstratie was in handen van Stien en Liza van bloemisterij 
Kleefstra uit Emmeloord. Ook dit maal verrasten zij ons met veel en mooie 
bloemstukken, die dan ook gretig aftrek vonden bij de loterij aan het einde van de 
avond. 
Naast deze stukken waren er ook weer de nodige mooie stukken van onze eigen 
bloemschiksters te bewonderen en winnen. De bloemschikcommissie, bestaande uit 
Joany Troost en Lineke Smits, hadden ook extra feestelijk uitgepakt met het thema 
‘de feestelijk gedekte tafel’. Niet alleen stond er een prachtig met groen aangeklede 
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tafel opgesteld (waarvan de bloemstukken aan het einde van de avond ook mee 
gingen in de verloting), maar had een aantal bezoekers ook een gratis mini-workshop 
geloot, waarbij ze zelf aan de slag konden gaan met het maken van een feestelijke 
groene tafelversiering. Daarnaast waren er ook nog enkele stands waarbij men leuke 
producten kon kopen. 
De hapjes en drankjes waren deze avond voor rekening van de vereniging.  
Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij de bezoekers zichtbaar genietend 
rondliepen en ruimschoots de tijd namen om te genieten van al het moois dat er te 
zien en te doen was.  
 
13 februari, lezing door Gerard van Buiten over de Botanische tuin te Utrecht 
Onze eerste zaalavond in het nieuwe jaar werd verzorgd door Gerard van Buiten. 
De bevlogen vakman Gerard van Buiten, hortulanus van de Botanische Tuinen van 
de Universiteit van Utrecht hield een enthousiast verhaal over de botanische tuinen. 
Mogelijk dat wij later dit jaar nog een excursie organiseren naar de Botanische tuin.  
 
 
EXCURSIES EN OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Tegel eruit en plant erin .  
Als afdeling Noordoostpolder hebben wij ook het afgelopen jaar weer meegedaan 
aan de actie “Tegel eruit, plant erin”. Op zaterdag 23 maart kon er bij Intratuin een 
tegel ingeleverd worden, in ruil hiervoor stelde Intratuin twee mooie tuinplanten 
beschikbaar per klant. Het aantal ingeleverde tegels lag zo rond de 170. De actie 
krijgt steeds meer bekendheid. Met het ruilen van een tegel komen we tevens in actie 
tegen ‘versteende tuinen’.  
 
Open Tuinen tijdens de Nationale Tuinweek  
Tijdens de Nationale tuinweek waren o.a. de Bij-zondere Tuinen, een 
samenwerkingsverband van vier prachtige tuinen in de NOP, geopend. Naast het 
bekijken van de zeer verschillende, maar allemaal zeer mooie tuinen, waren er in de 
verschillende tuinen ook de nodige activiteiten die aansloten bij het thema, de 
levende tuin.  
 
Open Tuindagen in en rondom Ens 22 en 23 juni 
Ook dit jaar konden de Open Tuindagen van Groei & Bloei NOP om organisatorische 
redenen niet aansluiten bij de nationale tuinweek. Dit maakte echter wel dat we in 
juni konden genieten van verschillende inspirerende tuinen die in en rondom Ens 
door de eigenaren werden opengesteld voor het publiek. Het weer was prachtig, de 
belangstelling was goed en de bezoekers en eigenaren (voor wie zo’n evenement 
toch altijd spannend is) waren enthousiast. Al met al weer een geslaagd evenement 
georganiseerd door onze eigen OTD-commissie.  
 
Zeebodem Tuinconcerten. 
Ook in 2019 hebben we een tweetal Zeebodem Tuinconcerten georganiseerd. 
Dit jaar vonden de concerten plaats op vrijdagavond 2 augustus en zondagmiddag 4 
augustus. Opnieuw waren we te gast in de mooie en gastvrije Lancaster Garden van 
Ank en Harri Nienhuis. Op vrijdag trad  “Them Lewis Boys” op, die ons weer een 
swingende avond bezorgde. 
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Zondag 4 augustus was een schitterende zomerdag. Die middag traden de bekende 
pianist Jan Vayne en zangeres Petra Berger op. Dit bekende tweetal trok een hele 
grote groep bezoekers. Al in de voorverkoop liep het storm. Maar ook op de middag 
zelf kwamen nog vele belangstellenden. Dit betekende dat we naast de reguliere 
stoelen voor de bezoekers, alle stoelen en banken die er maar beschikbaar waren in 
en om het huis erbij getrokken hebben, zodat we maar niemand teleur hoefden te 
stellen. 
Gelet op de vele positieve reacties heeft het publiek volop genoten van dit optreden 
en van de prachtige ambiance. 
 
Herfstmarkt 
Zaterdag 5 oktober hadden wij onze 15e herfstmarkt. Deze jubileumeditie werd 
opnieuw georganiseerd door Wies Voesten en Lipkje Schat. Hoewel het veel tijd en 
moeite kost om ieder jaar weer een gevarieerd aanbod aan standhouders te vinden 
waren Wies en Lipkje er dit jaar in geslaagd een zeer aantrekkelijk aanbod samen te 
stellen met veel nieuwe standhouders. Er waren veel leuke stands met een zeer 
gevarieerd aanbod. Daarnaast was er veel te zien en te doen. Zo waren er in de 
stand van Groei & Bloei doorlopend bloemschikdemonstraties, waarbij de 
bloemstukken, in het kader van de jubilea (van de club en de herfstmarkt) verloot 
werden onder de bezoekers. Het weer werkte deze dag ook optimaal mee. Het 
bezoekersaantal was groot en de reacties van zowel bezoekers als standhouders 
waren zeer positief.  
Ook dit jaar zorgde het bestuur samen met een grote groep vrijwilligers voor de 
catering.  
Na een leuke, lange en ook wel vermoeiende dag konden we als organisatie met 
grote tevredenheid terug kijken op weer een zeer geslaagde herfstmarkt, waarbij we 
opnieuw een mooi bedrag verdient hebben, waarmee we ook het komende jaar weer 
de nodige activiteiten voor onze leden kunnen organiseren.  
 
Eendaagse reis naar Gardenista op 17 mei 
Dit jaar ging de eendaagse reis naar het nieuwe buitenevenement van Groei & Bloei  
in Ophemert: Gardenista. Hoewel het nog wel lastig was om de bus vol te krijgen is 
dit, mede dankzij de inzet van Elly Kloosterboer gelukt en vertrok men per bus voor 
een dag vol gezelligheid, groen, kleur en inspiratie. 
 
Tuinenreis East Anglia 
Van 15 tot en met 19 augustus vond dit jaar de buitenlandse tuinenreis plaats. Dit 
jaar was de bestemming East Anglia. Hoewel een vrij vlak gebied, kent dit gebied de 
bijzondere typische Engelse sfeer, met schitterende kathedralen, oeroude steden en 
landhuizen met prachtige tuinen. Er werd een 6-tal tuinen bezocht en ook de 
prachtige stad Cambridge werd bezocht. De leiding van deze reis was in handen van 
Elly Kloosterboer en Piet Boersma.  
 
Excursie rozenkwekerij Brockhoff 
Op zaterdag 18 januari waren wij welkom bij rozenkwekerij Brockhoff in Luttelgeest. 
De aanmeldingen voor deze excursie bleven binnenstromen. Uiteindelijk waren er 
meer dan 60 bezoekers. Dit betekende dat de groep opgesplitst moest worden en 
men in 3 groepen door het 2,6 hectare grote bedrijf werd rondgeleid, waar men o.a. 
de grootbloemige rode roos Red Naomi kweekt. Vol enthousiasme kreeg men alles 



5 
 

te horen van de lange weg die afgelegd moet worden voordat een bos rozen te koop 
is in de winkel.  
 
 
 
Bloemschiklessen. 
De belangstelling voor de bloemschikcursussen was ook dit jaar weer groot. In totaal 
zijn er 5 groepen actief. Er zijn cursussen op verschillende niveaus. De docenten zijn 
Co Orsel en Hannie Pepping. Alle lessen vinden plaats aan de Lindeweg 6, in de 
gezellige cursusruimte van de Lancaster Garden.  
 
De Polderbloei 
Mede dankzij onze adverteerders, de hulp van Maaike Wolf als vormgeefster en de 
inzet van het voltallige bestuur is het ons gelukt om, na het afscheid van Joany 
Troost, ook het afgelopen jaar weer 4 x ons eigen mooie blad `De Polderbloei` uit te 
geven. Hierin kunt u alles lezen over de activiteiten van onze afdeling.  
 
Website en facebook. 
Afgelopen jaar kregen wij van de heer Klaas Wilms het spontane aanbod onze 
afdelingswebsite bij te houden. Een voorstel waar we erg blij mee waren en waar we 
dan ook dankbaar gebruik van maken. Klaas is voortvarend te werk gegaan en heeft 
inmiddels de nodige veranderingen doorgevoerd. Daarbij kreeg hij al snel te maken 
met de landelijke vernieuwing van de website. Voor hem geen belemmering, alleen 
maar een reden om nog meer werk van onze website te maken. U vindt op onze 
website dan ook veel (actuele) informatie over de activiteiten van onze afdeling, 
terugblikken op activiteiten met veelal foto’s en verder handige tips op tuin en/of 
groengebied. 
 
Inmiddels hebben veel leden hun email adres aan ons doorgegeven. Hierdoor 
kunnen wij doormiddel van een nieuwsbrief onze leden en andere belangstellenden 
nog beter op de hoogte houden van onze eigen activiteiten en andere interessante 
groen gerelateerde activiteiten. U kunt uw email adres eenvoudig doorgeven via 
onze website of via info@noordoostpolder.groei.nl 
Onze afdeling heeft tevens een eigen facebook pagina, Groei&BloeiNoordoostpolder. 
Ons bestuurslid Ank Nienhuis houdt deze pagina bij en plaatst hierop o.a. ook de 
mooie foto’s van de werkstukken gemaakt tijdens de bloemschiklessen op. Zeker de 
moeite waard om hier eens een kijkje op te nemen.  
 
Ledenaantal. 
Het ledenbestand op 31 december 2018 was 314 leden. Op 31 december 2019 telt 
onze vereniging 289 leden. Ondanks de vele activiteiten en het enthousiasme onder 
de bestaande leden zien we opnieuw het ledental helaas afnemen. We blijven ons 
inzetten voor een aantrekkelijk programma waarbij we merken dat veel van onze 
activiteiten toch ook niet-leden trekken. (bijvoorbeeld: tegel eruit, plant erin, de 
excursies, de bloemschikdemonstraties en -lessen, sommige lezingen en de 
herfstmarkt). Dit betekent dat we op deze manier toch een grote groep mensen 
bereiken en enthousiast kunnen maken voor de natuur en groene activiteiten. 
 
Vrijwilligers. 
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Ook het afgelopen jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de inzet van 
vrijwilligers, iedereen heel hartelijk bedankt !  
 
 
 
Nu ons bestuur nog maar uit 4 mensen bestaat en het ons (tot op heden) niet lukt 
nieuwe bestuursleden te vinden, wordt de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. 
Zonder vrijwilligers zijn steeds meer activiteiten niet meer te organiseren.  Daarom, 
fijn dat jullie er zijn en we hopen de groep vrijwilligers het komende jaar weer verder 
uit te kunnen breiden, zodat we de vereniging bloeiend kunnen houden ! 
 
Jaarverslag 2019 opgemaakt door Doke Maris. 
 
 


