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Dit jaar bestond onze vereniging 40 jaar. We vierden dit jubileum op 26 mei met onze
leden bij de Ossenbeemd met een gezamenlijke lunch, enkele feestelijke activiteiten
en een glaasje na Ter gelegenheid van dit jubileum boden we aan de Ossenbeemd
een boom, Paulownia tomentosa, aan.
In verband met het aangekondigde vertrek begin 2019 van één bestuurslid en een in
2020 zijn we begonnen met actief te zoeken naar aanvulling in het bestuur.
Er hebben zich twee kandidaatbestuursleden gemeld: Anja Houben en Antoinette
Knoet-Michels, zij zullen bij de jaarvergadering worden voorgedragen,
Sinds augustus 2017 staat het toekomstvisie en samenwerking met andere
groenverenigingen vast op de agenda van de bestuursvergaderingen. Dit jaar
hebben we daarin een eerste stap gezet en zijn we een samenwerking aangegaan
met enkele verenigingen in Deurne: Coöperatie Stationspark Deurne,
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Peelland, Natuur Hobby Park Deurne en
Natuur- en milieucentrum Ossenbeemd. Op 22 januari 2018 is er een gezamenlijke
vergadering geweest.
Er waren tien bestuursvergaderingen.
Onze afdeling had op 31 december 167 leden; afname van 16 leden t.o.v. het
voorgaande jaar. In het financieel verslag staat een overzicht van inkomsten en
uitgaven. We hebben een negatief saldo.
De algemene jaarvergadering was op woensdag 14 februari.

Na de jaarvergadering vertoonde de heer Lambert Cox zijn prachtige film over
ijsvogels.
Verder zijn er nog acht ledenavonden met lezingen/voordrachten geweest
Bij de meeste avonden in het voor- en najaar was er een plant van de maand voor
de aanwezigen. Deze planten worden veelal gezaaid door John Bax en verder
opgekweekt door diverse leden.
10 januari 2018
Tuinen in Noord-Engeland en Schotland, Hanneke van Dijk
14 maart 2018
Kriskras door Nederland, Henny van der Wilt
11 april 2018
Weg met de buren!, Cor van Gelderen
9 mei 2018
Kleine diertjes, Ger Eijkholt
12 september 2018
Europese wilde planten, Leo Brand
10 oktober 2018
Zachte winters, nieuwe kansen, Hans Kramer
14 november 2018
Bollen en knollen van Zuid-Afrika, Hans H12 december 2018
Ode aan 40 jaar Groei&Bloei, Kerstavond met bloemschikdemonstratie, Will Gijsbers
Promotie en ledenbinding
We verzorgden 10 nieuwsbrieven en voorafgaand aan de meeste activiteiten
verstuurden we een nieuwsflits waarbij we de leden herinneren aan een
ledenavond of een andere activiteit.
Met behulp van actiepakketten hebben we tijdens onze eigen planten- en tuinmarkt,
in Venray bij Intratuin tijdens de actie “Tegel eruit, plant erin”, tijdens enkele
ledenavonden en op avonden van de bloemschikcursussen geprobeerd leden te
werven. In mei deden we mee aan de actie Voordelige aanbieding regentonnen.
We deden mee aan de Clubkascampagne van de Rabobank waardoor we weer een
aardige ondersteuning voor onze verenigingskas ontvingen.
Ook waren we met een promotiekraam op de Groen Markt van de Ossenbeemd
aanwezig op 9 september.
Via onze website hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld.
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
10 januari was aansluitend aan de lezing onze jaarlijkse aangeklede
Nieuwjaarsborrel.
Op zaterdag 13 mei was onze jaarlijkse Planten- en tuinmarkt, een gebruikelijk
goed bezochte en gezellige markt. Ook was er weer voor een kinderkraam, waar ze
hun eigen groene creaties konden maken.
Op zaterdag 21 april en 13 oktober hadden we onze plantenruil bij de familie
Schalk.

Inspiratiedagen: Op 22 november zijn Francien Koolen en Henny Linders naar de
inspiratiedag Nationale tuinenweek ter voorbereiding van het Groei&Bloeithema van
volgende jaar geweest. Het thema is De Levende Tuin.
Gardinista We hebben onze leden al op de hoogte gebracht van het nieuwe
Groei&Bloei-evenement Gardinista dat van 15 t/m 19 mei gehouden worden op
Landgoed Ophemert.
Algemene vergadering
We zijn op 11 januari in Amsterdam aanwezig geweest bij de algemene vergadering
Rayonvergadering
Op 9 april en op 17 september zijn we met twee personen aanwezig geweest op de
rayonvergaderingen in Boxtel en in Den Bosch.
Werkgroep Bloemschikken
De werkgroep bestaan uit Annemarie Coopmans, Willy Nouwen; zij hebben
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 was er één groep instromers / beginners o.l.v. Annemarie Coopmans en
twee groepen gevorderden o.l.v. Willy Nouwen
Tijdens het ZNKB in Den Bosch op 8 april hebben we een kraam bemand en
bloemschikwerk gedemonstreerd.
Op de planten- en tuinmarkt in Deurne op 12 mei 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.
Op 9 september is op de Groenmarkt van de Ossenbeemd de aankleding van de
Groei & Bloei-promotiekraam verzorgd.
Willy Nouwen is aanwezig geweest op de inspiratiedag bloemschikken op 21 april in
Macharen bij Sia Rutjens.
Tuinreizen
Van 10 t/m 15 juni organiseerden we een 5-daagse tuinenreis naar OostSchotland.
Zaterdag 28 juli was onze eendaagse tientjesreis. Dit jaar gekozen we voor drie
Midden-Nederland. We bezochten de tuin van Ampi Bouw in ‘t Harde, Fantasietuin in
Oldenbroek en Op de Haar in Hoevelaken
Nationale tuinenweek
Op 17 juni konden we zeven tuinen in Liessel en Neerkant bezoeken met dank aan
de inspanningen van onze vrijwilligers Piet Driessen en Martien van Loon
• Jan van der Velden tuinen, Baarschotseweg 9, 5756 PC
• Vlierden
• Tjeu Vinken, Snoertsebaan 26, 5757 PB Liessel
• Volkstuinen Liessel, Hazenweg, 5757 AE Liessel
• Familie Van Baars, Mortierpad 11, 5757 CM Liessel
• Familie Van Loon, Hazelaar 21 5757 CB Liessel
• Familie Van Lith, Hazenpad 58, 5758 CA Neerkant
• Familie Raymakers, Heesterveld 9, 5758 PN Neerkant

23 juni deden we bij Intratuin in Venray mee aan de actie Tegel eruit, plant erin.
Tuinenbezoek voor alle leden
17 april van 19.00 – 21.00 uur bezoek aan Anthuriumkwekerij Wijnen in Asten,
Waardjesweg 9
23 mei 19.00 - 21. 00 uur bezoek aan twee tuinen in Kronenberg/Horst,
• de tuin van de familie Hermkens, Simonsstraat 3 Kronenberg
• de tuin van de familie G. van den Beuken, Zegersstraat 7 Horst
15 juli tussen 11.00 – 16.00 uur bezoek aan Tuin Merrigum van Dries en Liesbeth
Uijtewaal, Dries 22 Neer
29 augustus tussen 19.00 - 21.00 uur De fuchsiatuin van de familie Maas,
Langstraat 94a Deurne
.

