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•Werkgroep "plant 
van de maand"

•1 coördinator

•1x per maand/2 
maanden stekjes op 
te planten of te 
verspenen + verder 
thuis te verzorgen 

•doel: 5 x per jaar 
resultaat 60 planten

•Willemien Bankers

•Anneke Bankers

•Nelly Verbaarschot

•Leendert de 
Brouwer 2022 
(overdracht) 
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• Werkgroep 
Tuinen

•organiseren 
meerdaagse 
(buitenlandse/binne
nlands) reis 1x per 
jaar

• 1x per jaar 
eendaagse tuinreis 
Nederland 

•jaarlijks 4 
tuinbezoeken in de 
regio regelen en 
carpool organiseren

•Open tuinen-dag 
organiseren (juni)

•plantenruil april en 
oktober

•Leendert de 
Brouwer 
(coordinator)

•Herma Burgstaller

•Henny Linders (1 
daagse reis)

•Martien van Loon 
(tuinbezoeken)

•Ine of Jos Rijntjes 
(zie ledenwerving) 

•Mieke van Stratum 
2022 (overdracht)
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Bloemschikken

•organiseren 
cursussen beginners 
en gevorderden

•organiseren 
workshop 
ledenavond  
Kerstavond 

•bloemwerken voor 
jubilea (februari)

•met cursisten kraam 
bemensen van 
planten- en 
tuinmarkt

•Willy Nouwen

•Lilian van Marrewijk
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• Werkgroep 
(werving) leden: 

•deelname  “tegel 
eruit, plant erin”

•ledenwerfacties 
zoals deelname aan 
Deurne markt voor 
nieuwkomers, 
kraam 
Ossenbeemd-dag 
e.a.

•nieuwe leden 
bezoeken/cadeau 
brengen en 
vergezellen 2 
avonden 

•Mariet de Swart

•Ine of Jos Rijntjes 
(zie wg tuinen)
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 • Planten-en 

tuinmarkt

• 2  Organisatie 
(vergunningen, 
kramenbouw, 
horeca, muziek, 
standhouders, PR)

•4 helpers extra bij 
uitvoering: bereid 
om tijdens 
vrijdag/zaterdag/ma
andag mede markt 
op te zetten, 
dranghekken halen 
en plaatsen, toezicht 
tijdens markturen 
etc. 

•Organisatie : 
Antoinette Knoet-
Michels en Marja 
Verbaarscchot  

•helpers Mariet de 
Swart en Henny 
Linders

•vacature helpers (2)  
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• Werkgroep PR

• website actueel 
houden o.a. 
verzamelen tips 
(tuinbezoeken, 
boeken, markten 
etc.) van andere 
afdelingen en 
plaatsen 
opwebsite/faceboo
k/instagram.

•Nieuwsbrief i.s.m. 
secretariaat 

•1 persoon accent 
op tecniek en 1 
persoon accent op 
inhoud (content) 

•John Bax (accent 
op techniek)

•vacature (accent op 
inhoud) 
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• Werkgroep Lezingen 

•8 lezingen. Voorstel 
jaarplan gereed in 
oktober. 

•Vervolgens van januari –
december afspraken 
inboeken, facturen i.s.m. 
penningmeester, 
begeleiden op de 
avonden.

•Inhoud lezingen i.o.m. 
spreker verzamelen t.b.v. 
persberichten en 
nieuwsbrief

•Judith den Ouden 

•Joke Keursten


