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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 19 februari 2019, aanvang 19:30 uur
Gemeenschapshuis De Walnoot – bovenverdieping zaal 1
Adres: Reginahof 1, Boxtel (navigatie: Van Beekstraat)

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de Voorzitter
Notulen Ledenvergadering februari 2018
Terugkijken over jaar 2018 (sociaal jaarverslag)
Financieel verslag penningmeester over boekjaar 2018
Verslag kascontrolecommissie over boekjaar 2018 (Corien Hoogenboom
en An Cremers)
Decharge bestuur over gevoerd financieel beleid en beheer in 2018
Begroting 2019
Benoeming nieuwe leden voor kascontrolecommissie boekjaar 2019
Activiteitenkalender 2019 en wisselingen in het bestuur
Oproep leden voor actieve deelname aan organisatie en activiteiten
Rondvraag
Sluiting

AANSLUITEND OM 20.15 UUR

Lezing door Piet Boersma , een enthousiaste tuinontwerper uit de
Noordoostpolder/Emmeloord. Onder grote belangstelling opnieuw
gevraagd!
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Activiteitenkalender 2019
dinsdag 19 februari
Jaarvergadering en daarna lezing door Piet Boersma
Na de jaarvergadering zal Piet Boersma om 20:15 uur
opnieuw ons inspireren met zijn lezing. Onder grote
belangstelling opnieuw gevraagd.
Locatie:
De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel
Aanvang:
19:30 uur (start lezing om 20:15 uur)
21 - 24 februari 2019

Tuinidee beurs in de Brabanthallen in 'sHertogenbosch

16 of 17 maart

Groenmoesmarkt Boekel
Geweldige markt voor moestuinierders! Groei&Bloei Veghel
is één van de standhouders. Meer informatie is te vinden op
www.groenmoes.nl

16 april 2019

Moestuin ruilbeurs bij Kees de Langen te Lennisheuvel
Een gezellig moment om het moestuin seizoen te starten met
gelijkgestemden.

4 mei Plantenruilbeurs bij Joost van Schijndel in Gemonde
Plantenruilbeurs bij Joost was een groot succes. Daarom heet
hij ons opnieuw welkom in zijn tuin aan de Twijnmeer 37,
Gemonde. Hij heeft een prachtige tuin en vermeerdert graag
planten om ze uit te ruilen.
Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur
15 t/m 19 mei 2019 Gardenista tuinbeurs kasteel Ophemert
8 t/m 16 juni

Nationale Tuinweek 2016 – De Levende Tuin

15 juni

Bezoek moestuin Renkum / Wageningen
In samenwerking met ’s-Hertogenbosch. Zie de site
https://hertogenbosch.groei.nl voor meer informatie.
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16 juni

Open Tuinendag – omgeving Schijndel
Op 16 juni organiseren we voor onze leden weer de
traditionele Open Tuinendag. Dit jaar hopen we in
samenwerking met afdeling Meierijstad een programma aan
te kunnen bieden in Schijndel. Als jullie tuinen kennen die de
moeite waard zijn, meld ze dan a.u.b. aan bij Joost van
Schijndel.

22 juni

Eéndaagse busreis onder voorbehoud (en nader in te vullen)

25 t/m 30 juni 5-daagse tuinreis Engeland en Wales (VOLGEBOEKT)
Na twee jaar "op het vasteland" gaat de buitenlandse tuinreis
dit jaar naar Engeland en Noord-Wales. Het wordt een heel
mooie reis! Zoals ieder jaar samengesteld in overleg met
Anton Dirks. Meer informatie bij Marie José Meertens per
mail mjscaf2@xs4all.nl of telefonisch 073 551 86 20.
5 of 12 oktober

Plantenruilbeurs bij Elly de Vries in Boxtel
Locatie:
Selissen 6, Boxtel
Aanvang:
van 10:30 tot 12:00 uur

november

Lezing

10 december

Kerstworkshop Bloemschikken
Bij voldoende belangstelling

*****
Op onze website www.HetGroeneWoud.groei.nl en via onze digitale
Nieuwsbrieven informeren wij je uitgebreid over de nadere invulling van alle
activiteiten.
Ontvang je onze digitale Nieuwsbrieven nog niet en wil je die graag
ontvangen? Op onze website kun je je hiervoor aanmelden.
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Jaarverslag 2018 van de vereniging Groei en Bloei
afdeling “Het Groene Woud”
Het jaar 2018 was een jaar met veel geslaagde activiteiten en een bestuurswissel.
Veel dank wil het bestuur uitpreken naar de commissies die belangrijke evenementen
mogelijk hebben gemaakt zoals de open tuinencommissie Maria Joosten en Nienke
Kerkhoven, de busreiscommissie Lenie en Paul Simons en Nel Dijstelbloem, de lezingen
commissie Liesbeth Kaag, de meerdaagse busreizen commissie Marie José Meertens, de
moestuingroep Marie José Meertens en Kees de Langen. Door ziekte waren de
bloemschikactiviteiten dit jaar nihil.
Het bestuur kijkt met enige zorg naar het jaar 2019 vanwege het feit dat de voorzitter functie
vacant wordt en dat zowel de busreiscommissie als de open tuinencommissie het stokje
overgeeft aan opvolgers die nog niet gevonden zijn. Het voortbestaan van onze afdeling komt
daarmee in gevaar. Meld je bij Hans, Joost of Wim als je belangstelling hebt om ons te helpen.
Samenstelling bestuur en commissies in 2018
Voorzitter: Martine Beuken / Secretaris: Hans Wolsky /Penningmeester: Wim Reijnaerts /
Communicatie , informatie en ledenadministratie : Joost van Schijndel / Bloemschikcursussen:
Corien Hogenboom / Eendaagse busreizen: Paul en Lenie Simons en Nel Dijstelbloem /
Buitenlandse reizen: Marie José Meertens / Open tuinen: Maria Joosten en Nienke Kerkhoven
/ Plantenruilbeurs: Joost van Schijndel / Moestuinieren: Marie José Meertens en Kees de
Langen.
Activiteiten voor de leden







20 februari vond de Jaarvergadering plaats in De Walnoot. Marielle Boekraad trad na 4
jaar inzet voor de vereniging af als bestuurslid communicatie en website. Joost van
Schijndel nam haar functie over. Na het vergadergedeelte gaf Cor van Gelderen, een
kweker, een leuke lezing met als thema: planten met een imagoprobleem.
10 maart vond er een Snoeicursus plaats bij Paul en Lenie Simons in Lennisheuvel. Er was
ruime belangstelling.
18 maart was er weer de jaarlijkse Groenmoesmarkt, dit keer wat verder weg in Boekel.
Goede locatie en uiteraard was onze afdeling met een stand present overigens samen
met de afdeling Uden.
14 april was er de Opening van het moestuinseizoen bij Kees de langen in Lennisheuvel
met uitwisseling van plannen en ervaringen. Er konden ook zaden en plantjes worden
uitgewisseld.
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12 mei stelde Joost van Schijndel zijn tuin open voor de Plantenruilbeurs. Gezellig druk en
ook een prachtige tuin.
17 mei bracht de moestuingroep een bezoek aan de permacultuur tuin “Hoge Raam” te
Helvoirt. Leuk om kennis te nemen van het permacultuur gedachtengoed. Minder
schoffelen en meer bedekken met organisch materiaal.
9 juni: de jaarlijkse Eendaagse busreis dit keer naar Zeeland. Bezocht werden de
“Houthandsche Hof” in Koudekerke , een wat cowboy-achtige entree (koffie en Bolus)
maar een woning met fraaie tuin 100 meter verderop. Veel beelden en een vijver die
langzaam in de grasmat ontstond zonder zichtbare overgang. Daarna naar “Het Hofke” in
Biggekerke: een typisch Zeeuwse woning (zwart met witte markeringen) die je via een
platanen oprit bereikt. Erg romantische tuin met veel zitjes. In het voorjaar veel
tulpenbollen. Prima lunch hier. Daarna door naar “Het Hof Ravenstein” in Grijpskerke;
een 18 -eeuwse Buitenplaats met veel historie. Groots en met bijzondere zichtlijnen.
Tenslotte naar Laura Dingemans in Heerle. Mooie grote tuin.
14 juni: Bezoek aan het volkstuincomplex “Oosterplas” in Den Bosch door
moestuingroep. Helaas was er weinig belangstelling. We werden rondgeleid door het
vriendelijke bestuurslid Hilde.
17 juni: Jaarlijkse Open Tuinen dag dit keer in Boxtel & Lennisheuvel. We hadden een
ruim aanbod van 8 tuinen die hun deuren openzetten op deze opendag. Daarnaast was
thee tuin “Het Backhuis” in Lennisheuvel speciaal voor ons open. Er was ruim
belangstelling voor de tuinen als mede de theetuin. Het was weer een superdag!
20 tot 24 juni : Tuinreis naar Frankrijk in de Loirestreek georganiseerd door Marie José
Meertens . Er waren 40 deelnemers die genoten hebben van deze reis die gesmeerd liep.
14 juli: Bezoek aan de Velt- tuin in Valkenswaard door de moestuingroep: vriendelijk
ontvangen in een bijzondere tuin met een bloemengedeelte en een groot
moestuingedeelte (en fruitbomen) waar moestuinierders zich hebben gespecialiseerd in
één bepaald gewas b.v. aardappelen. Deze gespecialiseerde kennis vertaald zich in hoog
kwalitatieve producten.
16 augustus: Bezoek aan de moestuin van Huub en Marie José Meertens
6 oktober: Plantenruilbeurs bij Elly de Vries in Boxtel
19 november: Lezing tuinarchitect Noël van Mierlo, die de mens, cultuur en architectuur
dichter bij elkaar brengt in zijn tuinontwerpen. Zeer geëngageerd.
20 november: Afsluiting van het moestuinjaar bij Marie José Meertens.

Activiteiten van het bestuur: Het bestuur heeft acht maal vergaderd en was op de meeste
activiteiten aanwezig. Daarnaast heeft onze afdeling op 9 april de Rayonvergadering Oost en
Midden Brabant georganiseerd. Daarbij werd o.a. onze afdeling gepresenteerd door Martine
Beuken en Hans Wolsky. Op 17 september werd deze vergadering in Den Bosch gehouden en
was Hans Wolsky de afgevaardigde.
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Groei en Bloei het Groene Woud heeft hulp nodig!
Groei en Bloei het Groene Woud organiseert al jaren leuke en interessante
activiteiten voor onze leden. Dat kunnen we alleen blijven doen als jullie ons
helpen!!! Of je nou graag tuiniert, van bloemschikken houdt, een moestuintje
hebt of gewoon van bloemen en planten geniet .... bij ons vind je een clubje
waar je inspiratie kan opdoen en ervaring kan uitwisselen met andere
enthousiaste tuiniers.
Onze afdeling telt nu tegen de 120 leden, die een abonnement hebben op
het tijdschrift Groei&Bloei. Met leden organiseren we gezellige
bijeenkomsten en leuke activiteiten. Dat kunnen we alleen blijven doen als
we hulp krijgen. Wil jij:
-

een mooie eendaagse busreis jaarlijks organiseren?
op zoek naar leuke tuinen om te bezoeken in Schijndel in 2019?
leuke inhoud voor de lezing zoeken?
een bestuursfunctie of voorzitter worden?

Wacht niet en meld je nu aan, want zonder jouw hulp redden we het niet.
We hebben nieuwe enthousiastelingen nodig om het stokje over te nemen.
Al deze posities zijn vacant.
Het Bestuur van Groei&Bloei afdeling Het Groene Woud.
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