
Groei & Bloei, afdeling Deurne/Venray
Adres secretariaat: Ringoven 26 5825 CX Overloon

JAAROVERZICHT VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2019

Bestuur 

Voorzitter: Francien Koolen
Secretaris: Anja Houben
Penningmeester: Jeanet van Hylckama Vlieg
Lid: Antoinette Knoet – Michels
Lid: Henny Linders
Lid: Willy Nouwen
Lid: Leendert Brouwer 

Ledenadministratie: Ruud Coopmans
Webmaster: John Bax

In verband met het aangekondigde vertrek begin 2020 van Henny Linders zijn we 
begonnen met actief te zoeken naar aanvulling in het bestuur.
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld.

10x Bestuursvergaderingen. 
Op 31 december 2019 had onze afdeling: 159 leden. Een daling van 8 personen.
In het financieel verslag staat een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Algemene jaarvergadering was op woensdag 13 februari 2019.
Na de jaarvergadering was er een lezing.

9 x Ledenavonden met lezingen/voordrachten. 
Bijna elke avond werd er een plant van de maand uitgereikt aan de aanwezigen. 
(Deze planten worden veelal gezaaid door John Bax en verder opgekweekt door 
diverse leden)

09 januari 2019
De schoonheid van de planten voor en na de bloei, Marcel de Wagt
13 februari 2019
Sterrenkunde, planeten en verder……,Fred van Ammelrooij
13 maart 2019
Pioenen in volle bloei, Ruud Warmerdam



10 april 2019
Verrassingen in de schaduw, Hub Driessen
8 mei 2019
De levende tuin, Egbert Roozen
11 september 2019
De magie van tuinieren, Wim Paul van der Ploeg
09 oktober 2019
Kussenvormende (rots)planten, Ger v.d. Beuken
13 november 2019
Kamer- en kuipplanten, Jan van der Kamp
11 december 2019
Kerstdemo door Ruud van Schie

Promotie en ledenbinding

11x Nieuwsbrief
Voorafgaand aan de meeste activiteiten verstuurden we een nieuwsflits waarbij we 
de leden herinnerden aan een ledenavond of een andere activiteit.
Door actiepakketten hebben we geprobeerd nieuwe leden te werven:
– Tijdens onze eigen planten- en tuinmarkt
-- In Venray bij Intratuin tijdens de actie “Tegel eruit, plant erin”.
– Tijdens enkele ledenavonden.
– Op avonden van de bloemschikcursussen.

Clubkascampagne van de Rabobank waardoor we weer een aardige ondersteuning
voor onze verenigingskas ontvingen. 

Website

Onze website en onze Facebookpagina worden up-to-date gehouden door de heer 
John Bax en zijn assistent webmaster, de heer Ton Wouters.

Activiteiten

Nieuwjaarsborrel: 09 januari 2019 deze was aansluitend aan de lezing.

In januari en februari tweemaal een stekworkshop bij boomkweker Jos Selten te 
Meterik.

Planten- en tuinmarkt: 11 mei 2019 was onze jaarlijkse Planten- en tuinmarkt, een 
gebruikelijk goed bezochte en gezellige markt. Ook was er weer voor de kinderen 
een kinderkraam, waar ze hun eigen groene creaties konden maken.

Plantenruil: 20 april en 12 oktober 2019 bij de familie Schalk.

Gardenista :15 mei 2019 zijn we met een aantal leden naar het Groei&Bloei-
evenement Gardenista geweest op Landgoed Ophemert.



Inspiratiedagen: 28 november 2019 zijn Leendert Brouwer en Henny Linders naar 
de inspiratiedag Nationale tuinenweek ter voorbereiding van het Groei&Bloei thema 
van volgend jaar geweest. Het thema is: De eetbare tuin.

Algemene vergadering

Algemene vergadering landelijke Groei en Bloei: 09 november 2019 hebben we 
aan deelgenomen.

Rayonvergadering
Op 9 april en op 17 september zijn we aanwezig geweest op de rayonvergaderingen 
in Deurne en Eindhoven.

Werkgroep bloemschikken

De werkgroep bestond uit: Annemarie Coopmans en Willy Nouwen; zij hadden 
regelmatig overleg.
Cursussen: In het voorjaar waren er twee groepen gevorderden o.l.v. Willy Nouwen 
en één groep instromers / beginners o.l.v Annemarie Coopmans.
In het najaar waren er twee groepen (ver)gevorderden o.l.v. Willy Nouwen.

Tijdens het ZNKB in Waalwijk op 6 oktober 2019 hadden we geen deelnemers 
vanuit onze vereniging.

Op de planten- en tuinmarkt in Deurne op 11 mei 2019 hebben we de aankleding 
van de Groei en Bloei-promotiekraam en de kinderhoek verzorgd en ook de 
bemanning van de kinderkraam voor onze rekening genomen.

Tijdens de pompoendagen in oktober 2019 in het Klok&Peel in Asten een bloemstuk
verzorgd met het thema bevrijding.

Tuinreizen

Op 1 juni 2019 was onze eendaagse tientjesreis naar Brummen en omgeving, op 
de Veluwe. We hebben 3 tuinen bezocht uit het Brummens tuinarrangement, zeer 
verschillend en opgenomen in de gids van de Nederlandse Tuinenstichting.

Op 14 t/m 17 juni 2019 was onze meerdaagse tuinreis naar Vlaanderen

Nationale tuinenweek

Op 09 juni 2019 konden we zes tuinen bezoeken met dank aan de inspanningen van
onze vrijwilligers Piet Driessen en Martien van Loon.
1. Toon Kortoomspark, fam. Willems. Griendtsveenseweg 80, 5753 SB 
Deurne/Zeilberg. Typering: Grote tuin met spreuken, beelden, grote bomen en 



hagen. Wandelpad naar fundamenten turfstrooiselfabriek. Livemuziek op het terras 
die dag.
2. Fam. Vossen Lavendellaan 29 5766 PP Griendtsveen Typering: Levend 
straatwerk (bloem) mooie zichtlijnen met hagen. Mooie plantengroepen en leuk 
tuinhuis. Alles zelf gemaakt.
3. Fam. Lagarde Soemeersingel 55 5759 RC Helenaveen Typering: Grote tuin met 
mooie waterpartij vol vis, grote plantengroepen. Ook een kas om te kweken, 
groentetuin en mooie volière.
4. Fam. Van Bavel Meester Theelenstraat 35 5759 RS Helenaveen Typering: 
Prachtige moderne tuin, kippen, sedumdak op bijgebouw. Prachtig uitzicht op akkers 
en natuur. Strakke tuin!
5. Fam. Joosten Pastoor Kerssemakersstraat 9 5759 RH Helenaveen Typering: 
Mooie voortuin met grote groepen planten. Achtertuin vol afwisseling, strak gazon, 
zitjes, groentetuin met kippen.
6. Fam. Verhees Hoge Brug 3 Liessel-Zuid. Typering: 2 wolvarkens, imkers met 
bijenstand, uitleg voedselbos om 3 uur door Hans van Rijswick. Voedselbos, 
groentetuinen, beginnende pluktuin, kruidentuin, groot terrein. Het Eibernest heeft 
een website voor deze dag: www.heteibernest.nl

Op zaterdag 23 maart 2019 deden we bij Intratuin in Venray mee aan de 
actie:Tegel eruit, plant erin.

Tuinbezoek voor alle leden

16 april 2019: Koningstuin in Helenaveen

28 april 2019: 
Voorjaarstuinen:
– Brookergarden in Hout Blerick
– Hoeve Schettereinde in Roosteren

15 mei 2019: Gardenista

25 mei 2019: Kwekerij Muiderman in Veldhoven.

9 juni 2019: 3 tuinen in Ysselsteijn

7 september: Lichtjestuin in Lottum bij de familie Verheggen


