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Groei & Bloei, afdeling Noordoostpolder. 
Jaarverslag 2020 
 
Bestuur, website, Polderbloei en reiscommissie:  

Voorzitter: Wim Feddes 
Secretaris en ledenadministratie: Doke Maris 
Penningmeester: Bob Brug.  
Algemeen lid: Ank Nienhuis. 
Algemeen lid: Monique Boer 
Algemeen lid: Marjan Marinissen 

 
Polderbloei: eindredactie Bob Brug, vormgeving Maaike Wolf.  
Beheer website: Klaas Wilms 
Reiscommissie: Elly Kloosterboer en Piet Boersma. 
OTD: :Leny Pauwe, Rianne Weijers, Gré Muis, Lies Geurts en Melanie van Bruggen 
Coördinatie bloemschiklessen: Doke Maris 
 
Terugblik op de activiteiten van 2020-2021 
 
ZAALAVOND: 
 
9 maart 2020: Jaarvergadering en Johan Mullenders 
Na een kort verslag van de activiteiten van onze vereniging in het afgelopen jaar 
door de voorzitter geeft de penningmeester uitleg bij de jaarrekening over 2019 en de 
begroting voor 2020. De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester er 
er wordt een nieuw kascommissielid benoemt in de persoon van …..? 
 
Tot onze vreugde hebben zich deze avond 2 nieuwe bestuursleden aangemeld, te 
weten Monique Boer en Marjan Marinissen, die samen een gedeelde functie in het 
bestuur willen bekleden.  
 
Na het formele gedeelte nam Johan Mullenders het stokje over en vertelde hij ons 
met veel enthousiasme en kennis over zijn werk op de begraafplaats/bomenpark De 
Nieuwe Ooster in Amsterdam. Al meer dan 25 jaar is hij verantwoordelijk voor het 
bomenbestand. Van aanplant tot rooien, van snoeien tot bewonderen, over elke 
boom en soort in het gedenkpark weet hij boeiend te vertellen. 
 
Wat wij bij het afsluiten van deze avond nog niet wisten was dat dit de laatste avond 
van het jaar zou zijn waarin wij bij elkaar konden komen. De Coronapandemie hield 
ons vanaf dit moment in de greep. Er kwamen beperkende maatregelen voor binnen 
en buitenactiviteiten.  
 
OVERIGE ACTIVITEITEN: 
In de zomer konden we nog een tweetal excursies organiseren. 
 
24 juli, bezoek aan Kwekerij Van der Velde in Heerde, 
‘Klein maar fijn’ was van toepassing op dit uitje. Of het nu kwam door het 
coronavirus, of het feit dat het zomervakantie was, slechts 4 mensen namen 
uiteindelijk deel aan dit bezoek. Maar dat maakte het zeker niet minder leuk. De 
geplande rondleiding kon door het geringe aantal deelnemers helaas niet doorgaan, 
maar dat gaf meer tijd en gelegenheid om op eigen gelegenheid heerlijk rond te 
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kijken op de kwekerij, waar veel pelargoniums, fuchsia’s, eenjarige zomerbloeiers en 
kuipplanten te bewonderen zijn. Ook een bezoekje aan de pluktuin mocht niet 
ontbreken.  
 
17 augustus, excursie Voedselbos Emmeloord 
Op maandagavond 17 augustus was er een excursie naar het Voedselbos. Een 
groep van 15 personen trotseerde regen en onweer om meer te weten te komen over 
het relatief jonge Voedselbos dat Emmeloord inmiddels rijk is. Arend Netjes leidde de 
groep rond en vertelde niet alleen over de planten en bomen, maar ook over de 
aanwezige bijenkasten en de samenwerking met de Emmeloordse schaapskudde, 
die helpt bij het in bedwang houden van de bosrank.  
Ondanks de weersomstandigheden een leuk en interessant bezoek. 
 
Onze inmiddels bekende en geliefde Zeebodemtuinconcerten in de zomer konden 
helaas geen doorgang vinden. 
 
Als bestuur maakten wij wel volop plannen voor het najaar (mocht het mogelijk zijn, 
dan waren we er in ieder geval klaar voor! ). Zolang het nog kon en mocht, kwamen 
we als bestuur op verantwoorde wijze fysiek bij elkaar, later vervingen wij dit door 
digitale vergaderingen.   
 
Eind augustus/ begin september werd duidelijk dat we gelet op alle beperkingen ook 
in het najaar geen avonden in de zaal konden organiseren. We zochten dus naar 
mogelijkheden buiten. Zo planden we bijvoorbeeld een buitenmarkt in voor oktober, 
en een paddenstoelenexcursie en een snoei workshop voor later in de herfst. 
Daarmee voorzagen we in een behoefte merkten wij aan de grote aantallen 
aanmeldingen. Maar telkens werden wij door de feiten ingehaald. Ook de 
mogelijkheid om buiten bij elkaar te komen werden drastisch ingeperkt. Dit 
betekende dat wij ook deze activiteiten helaas moesten afzeggen. 
 
Normaal sluiten we het jaar altijd af met een drukbezochte en zeer gezellige 
Kerstavond. Een professionele bloemist laat zijn of haar invulling van kerststukken 
zien. Deze gemaakte stukken worden, samen met de stukken gemaakt door onze 
eigen bloemschiksters verloot onder de aanwezigen. Een avond waar we met zijn 
allen altijd naar uitkijken. Maar ook die kon niet doorgaan. We wisten echter een 
digitaal druk bezocht evenement te organiseren. 
 
Digitale Kerstavond 
Op drie avonden zonden wij bloemschikdemonstraties uit. Opgenomen bij 
adverteerders van ons blad de Polderbloei. Zo konden onze leden toch genieten van 
het maken van mooie stukken en gelijk inspiratie opdoen. Daarnaast kon men nog 
mee loten voor de stukken die gemaakt werden door van Bentem, BloemenC en 
Kleefstra. Zeer verschillende stukken, maar allemaal zeer gewaardeerd zoals bleek 
uit de vele reacties die we ontvingen. De filmpjes werden tezamen meer dan 1500 
keer bekeken! 
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Bloembollenactie 
Om toch ook fysiek contact te houden met onze leden besloten we in december aan 
al onze leden een zak bloembollen cadeau te doen. Met een bon die bijgesloten was 
in de Polderbloei kon men buiten bij een van de bestuursleden een zak mooie 
tulpenbollen ophalen. Zo konden we elkaar toch nog even zien en spreken. Hoewel 
lang niet alle leden gebruik gemaakt hebben van deze mogelijkheid werd de actie 
door degene die er wel gebruik van maakten zeer gewaardeerd. We waren over en 
weer blij elkaar weer even te kunnen zien en spreken! 
 
 
Bloemschiklessen 
In het voorjaar van 2020 moesten wij onze bloemschiklessen staken.  
Hoopten we er toen nog op dat we in september wel weer zouden kunnen starten, in 
de zomer van 2020 werd ons wel duidelijk dat dit niet meer zou lukken voor het einde 
van het jaar. En ook voorjaar 2021 bleek niet haalbaar. Om die reden ontstonden de 
digitale bloemschiklessen  
Onze bloemschikdocenten Co Orsel en Hannie Pepping namen ieder twee lessen 
op. Daarin lieten zij zien hoe zij een bepaald bloemstuk samenstelden. Samen met 
een beschrijving konden de cursisten daarmee thuis aan de slag. Foto’s van de thuis 
gemaakte werkstukken konden opgestuurd en gedeeld worden met elkaar.  
 
De filmpjes zijn ook terug te vinden op de website van onze afdeling. 
 
 
De Polderbloei 
Ook het afgelopen jaar is het ons gelukt om ons eigen blad De Polderbloei 4 x uit te 
brengen. Hoewel we door Corona natuurlijk minder activiteiten te melden hadden, 
wisten we met de inzet van velen toch 4 x een mooi blad uit te brengen. 
 
 
Website, facebook en nieuwsbrief 
Onze website (www.noordoostpolder.groei.nl) wordt door onze webmaster Klaas 
Wilms optimaal bijgehouden. En juist in een tijd als deze is het hebben van een 
website die actueel is erg belangrijk!  
Ook de facebookpagina (Groei&Bloei Noordoostpolder), door Ank Nienhuis 
enthousiast bijgehouden met berichten en mooie foto’s is een belangrijk middel om 
contact te houden met onze leden en volgers. Dit geldt ook voor onze nieuwsbrief. 
Inmiddels hebben we een groot bestand met mailadressen, zodat we onze leden en 
andere belangstellenden het afgelopen jaar steeds zo actueel mogelijk op de hoogte 
konden houden van wat er wel en niet te beleven was.  
 
 
Ledenaantal. 
Het ledenbestand op 31 december 2019 was 289. Op 31 december 2020 telde ons 
vereniging nog 257 leden. 
Gelet op het jaar dat achter ons ligt waarin wij niet actief leden konden werven en wij 
onze leden ook niet konden bieden wat wij graag wilden is dit niet geheel 
onverwacht. We zijn blij met de leden die nog steeds enthousiast lid zijn en samen 
met ons uitkijken naar betere tijden waarin we elkaar weer gewoon kunnen 
ontmoeten en onze liefde voor groen en de natuur kunnen delen.  
We hopen dat we in het komende jaar toch weer nieuwe leden kunnen werven, zodat 
we een actieve en bloeiende vereniging kunnen blijven.  
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Vrijwilligers 
Omdat we het afgelopen jaar weinig konden organiseren hebben we ook niet vaak 
een beroep hoeven doen op onze groep vrijwilligers. Maar dat betekent niet dat we 
ze ook dit jaar niet willen noemen. Zonder vrijwilligers namelijk geen vereniging!  
In het komende jaar hopen we weer samen met hen het nodige te kunnen doen. 
 
 
Als bestuur kregen we in het afgelopen jaar geregeld bemoedigende woorden en 
bedankjes voor de dingen die we wel konden organiseren. Dat deed ons goed en 
maakt dat wij, ondanks de beperkingen, toch steeds weer positief vooruit zijn blijven 
kijken!  
 
 
Jaarverslag 2020 opgemaakt door Doke Maris. 
 
 
 


