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Afdeling Gouda e.o.  80 jaar 2019 

 

JAARVERSLAG 2019 

Bestuur 

Het bestuur van Groei&Bloei afdeling Gouda en omstreken bestaat uit: 

Voorzitter      Marianne Dogterom  (2019 + 1) 

Secretaris      Hanny Verbakel  (2021) 

Penningmeester     Emily Looijenstein  (2022) 

Ledenadministratie     Margo Looijenstein  (2020) 

Lezingen      Happy van der Valk Bouman (2019 + 1) 

 

In 2019 vergaderde het bestuur 6 keer.  

Dit jaar vierde de afdeling haar 80 jarig bestaan. De voorzitter Marianne Dogterom en bestuurslid 

Happy van der Valk Bouman hebben ter gelegenheid hiervan hun bestuursfunctie met een jaar 

verlengd.  Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan werden de leden extra in het zonnetje gezet met 

een busreis naar Gardenista bij Kasteel Ophemert op donderdag 16 mei. De busreis, evenals de koffie 

met gebak werd door het bestuur aangeboden en de leden betaalden slechts de entree van 6 euro. 

Van dit aanbod werd door de leden gretig gebruik gemaakt, zodat de organisatie al snel over moest 

gaan tot het huren van een grotere bus. In plaats van 50 leden konden er nu 60 leden mee naar dit 

nieuwe festijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Leden  

De beginstand van het ledental van 2019 was 314 leden, waarbij aangemerkt dat er door het opheffen 

van de afdeling IJsselstein ca. 35 leden aan onze afdeling zijn toegevoegd.  

De eindstand van het ledental van 2019 bedraagt 341 leden. 

Rayonvergaderingen en Algemene vergadering landelijk. 

Dit jaar zijn er twee rayonvergaderingen en twee algemene ledenvergaderingen gehouden waarbij 

steeds 1-2 leden van het bestuur aanwezig waren. 
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De rayonvergaderingen van het rayon Zuid Holland Zuid werden gehouden op 15 april in Gorinchem 

en de tweede op 30 september in Schiedam. Het voorzitterschap van het rayon wordt voor de 

komende twee jaar waargenomen door Aart Boogaard, voorzitter van de afdeling Gorinchem maar 

deze zal geen zitting nemen in de Rayonraad. In verband met de nieuw op te richten ledenraad wordt 

er vanuit het rayon ZHZ een gezamenlijke procedure opgezet voor de verkiezingen van 

vertegenwoordigers van de afdelingen in de ledenraad. 

Voor meer samenwerking binnen het rayon wordt er bij de leden een oproep gedaan om gezamenlijk 

hun tuin gedurende het jaar open te stellen de zgn. Carrousel. Tevens kunnen leden deel nemen aan 

de reis naar de Chelsea Flower Show en tuinen in Engeland georganiseerd door de afdelingen 

Rotterdam en Hoekse Waard in samenwerking met Garden Tours.  

Op 1 juni en 9 november vonden de landelijke ALV vergaderingen te Amersfoort plaats, onder 

voorzitterschap van Frank Naber.  

De voornaamste punten van het afgelopen jaar waren de volgende: 

- de nieuwe structuur m.b.t. de Ledenraad is door de vergadering aangenomen op 9 november. Deze 

ledenraad zal de plaats innemen van de rayonraad. Om tot een afvaardiging van de afdelingen in de 

ledenraad te komen kunnen er per rayon twee leden worden voorgedragen voor de nieuwe ledenraad. 

Hieraan gaat een procedure vooraf. Met de komst van de Ledenraad komen ook de Landelijke 

Algemene Vergaderingen te vervallen. 

- ook in 2020 wordt Gardenista is evenement op het programma van de Groei&Bloei gezet. 

Dit zal wederom gehouden worden bij Kasteel Ophemert. 

Activiteiten 

Vrijwilligers dag 
Op zaterdag 31 augustus werden de vrijwilligers en hun partners door het bestuur uitgenodigd voor 
een gezellige dag. Dit keer viel de keuze op een bezoek aan het museum Voorlinden te Wassenaar. 
Op het tijdstip dat wij het museum bezochten waren er twee tentoonstellingen van moderne 
kunstenaars nl. van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, bekend als de “princess of polka dots” en 
van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Ho Suh. 
Tevens werd de door Piet Oudolf ontworpen tuin bezocht. Na afloop was er een geweldig buffet 
verzorgd door de familie Van der Valk Bouman.  
Al met al weer een geheel geslaagde dag.  
 

Open tuinen dag 
In het kader van de Nationale Tuinweek heeft de afdeling Gouda dit jaar voor een andere aanpak 
gekozen. Door de samenwerking met het IVN, de KNNV, en tuinambassadeurs Gouda Steenbreek 
bleek het mogelijk om in de stad Gouda een stadswandeling te maken onder leiding van de IVN 
gidsen Lourien van der Hoek en Loes Kamer. Er werd aandacht besteed aan het openbaar groen van 
Gouda en tevens werden er een aantal stadstuinen bezocht.  

Er werd een ochtend en een middag wandeling georganiseerd met als startpunt de Chocoladefabriek. 
Deze opzet viel zeer in de smaak bij de bezoekers – in totaal circa 50.   
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Werkgroep Groendecoraties 

Helaas neemt de belangstelling voor workshops af en deze zullen niet worden opgenomen in het 

programma van 2020.  De workshops vinden plaats bij Vlijtig Liesje in Waddinxveen onder leiding van 

Margo Looijenstein. Op 23 mei was er een workshop hanging baskets. 

Coördinator: Marianne Dogterom  

Werkgroep Excursies  
Dit jaar werden de excursies voor het eerst georganiseerd door de nieuwe commissie bestaande uit 
Trudy de Jonge en Marieke de Klerk, ondersteund door de penningmeester Emily Looijenstein. 

 
Er zijn 6 excursies georganiseerd, variërend van een paar uur in de regio tot een 2-daagse met 
overnachting in Friesland. 

 
➢ DoubleCheck Lily, leliekwekerij in Moerkapelle op vrijdag 8 maart 2019 

We kregen een grote bos lelies mee naar huis. 
Aantal deelnemers: 20 
Duur excursie: ca. 2 uur 
Eigen vervoer 
 

➢ Tuinevenement Gardenista in Ophemert op donderdag 16 mei 2019 
Op verzoek van het bestuur het vervoer per touringcar geregeld. Deze excursie was ter 
gelegenheid van het 80 jarig bestaan van de afdeling. 
Aantal deelnemers: 60 
Duur excursie: ochtend en middag 
Vervoer: touringcar 
 

➢ Kruidentuin en streekmuseum Veldzicht in Noordwijk en Emely’s Tuin, Oud Ade op 
zaterdag 8 juni 2019 
Bij Veldzicht hebben we geluncht met zelf geplukte kruiden. 
Bij Emely’s tuin werden enthousiast rondgeleid door een prachtige tuin. 
Aantal deelnemers: 10 
Duur excursie: ochtend en middag 
Vervoer: met elkaar meerijden in auto’s van deelnemers 
 

➢ Tuinen en kwekerijen in Friesland op vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus 2019 
Zeer geslaagde tweedaagse excursie waar het aanvankelijke maximum aantal 
deelnemers ruim werd overschreden. Gelukkig konden er nog 10 extra deelnemers mee 
(maar was er nog steeds een wachtlijst). 
Aantal deelnemers: 35 
Duur excursie: 2 dagen incl. overnachting 
Vervoer: per touringcar 
 
Bezocht zijn 1e dag: 
De Oevertuin in De Blesse, Het Bokkehuuske in Jubbega, kwekerij Passiflora in Drachten 
2e dag: 
Kwekerij Kabbes in Suameer, Stania State in Oentsjerk, Jakobstuin in Jistrum en de tuin 
van Heike Hoeksma in Harkema 
 

➢ Tuin Boschwijk in Soest op zaterdag 7 september 2019 
Zeer gastvrije ontvangst en duidelijke uitleg door de eigenaresse. 
Aantal deelnemers: 12 
Duur excursie: 2 uur 
Vervoer: met elkaar meerijden in auto’s van deelnemers 
 

➢ Park van kasteel Duivenvoorde, Voorschoten op zaterdag 5 oktober 2019 
Rondleiding door de boswachter door het park van het Kasteel met aansluitend gezellig 
koffiedrinken in de ‘Hof van Duivenvoorde’. 
Een aantal deelnemers bezichtigde in de middag op eigen gelegenheid het kasteel. 
Aantal deelnemers: 16 
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Duur excursie: 2 uur 
Vervoer: met elkaar meerijden in auto’s van deelnemers 
 

De reacties van de deelnemers waren overwegend zeer positief! 
De excursiecommissie wil daarom komend jaar op de ingeslagen weg voortgaan. 
 
De excursiecommissie 
Trudy de Jonge en Marieke de Klerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezingen  

De commissie die de lezingen verzorgt bestaat uit Happy van der Valk Bouwman, Joke Kraal en Nely 

Noorlander (PR). Patricia Niewold is aan de commissie toegevoegd en zal met ingang van 2020 de 

taak van Happy van der Valk Bouwman overnemen. 

 

In 2019 werden de volgende lezingen gehouden in de Driestar te Gouda. 

Op 16 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in de Ark te Reeuwijk. In verband met het 80 
jarig bestaan werden de 40 aanwezige leden getrakteerd op koffie met gebak. De hoofdredacteur van 
het blad Groei&Bloei, Jasker Kamp was aanwezig. Er werd door de tuinambassadeurs een lezing 
verzorgd over Steenbreek. 

Op 12 februari vond de lezing “De beleving van kleur in de tuin” plaats door Martje van den Bosch. Er 
was een geweldige opkomst van 67 bezoekers. 

Op 27 maart de lezing “De tuin in alle seizoenen” en een blik achter de Vlinderhof door Hans van 
Horssen. Opkomst 50 bezoekers. 

Op 16 april een lezing door Jan Blokland over “Marokko, de natuur van de Hoge Atlas”. 
met een bezoekersaantal van  slechts 17 mensen. Het voetbal speelde wellicht parten in deze lage 
opkomst. 

Op 9 oktober de lezing van Gerard van Buiten over “Hoe hard is winterhard” met een totaal aan 
bezoekers van 30. 

Op 12 november de laatste lezing door Koos Dansen over “Vogels in de tuin”. Door het drukke gebruik 
van de Driestar moesten we helaas gebruik maken van de collegezaal. 
opkomst 36 belangstellenden. 

De lezingen werden ook dit jaar weer goed bezocht door onze leden maar door de publiciteit in de 
dag- en streekbladen mochten we ook een groot aantal niet leden verwelkomen.  
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Ruilbeurzen 

 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheden jaarlijks gebruik te kunnen maken van het terrein van 

Hovenier Ernst Baas te Waddinxveen voor de ruilbeurzen. 

 

In het voorjaar was de ruilbeurs op zaterdag 13 april en de najaarsruilbeurs op zaterdag 26 oktober. 

De voorjaars beurs wordt over het algemeen drukker bezocht want dan ‘kriebelt’ het tuingebeuren 

kennelijk meer dan in het najaar. Desalniettemin maken ook dan ca. 15 leden gebruik van de 

gelegenheid om e.e.a. te ruilen. 

Zaai- en stekgroep 

Veel leden blijven de zaai- en stekgroep trouw maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Momenteel bestaat de groep uit 19 leden. 

De eerste bijeenkomst dit jaar was op 7 februari waarbij door een ieder vertelt werd wat er voor de 

groep gezaaid zou worden. De uitruil van deze eenjarige was op 6 mei met een groot aantal te ruilen 

planten. De nabespreking vond plaats in het najaar op 19 september.  

Tevens maakt de groep af en toe een uitstapje bijv. naar de Sneeuwklokjes markt van de Boschhoeve 

in het voorjaar en naar de tuin van Nolda Bode te Papekop op 14 juni. 

Coördinator: Hanny Verbakel 

Werkgroep Hospice 

In 2019 is al voor het 15e jaar door een groep vrijwilligers enthousiast in de tuin van het hospice in 

Gouda gewerkt.  

De tuinwerkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit de tuin onkruid vrij houden, het maaien van het 

gras en onderhoud van alle perkplanten en struiken. Jammer genoeg heeft ook deze tuin veel last 

gehad van de buxusmot waardoor alle buxusbollen zijn aangetast. Die stonden er een groot deel van 

het jaar troosteloos bij. Een aantal struiken zijn inmiddels vervangen. 

Maar iedereen in het hospice heeft toch weer van de tuin kunnen genieten, en dat geeft veel 

voldoening. 

In maart/april 2020 gaan we  weer aan de slag. 

 

Coördinator Thea Wennekes 
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Vooruitblik 

De VOORUITBLIK is de 3-maandelijkse nieuwsbrief van de afdeling waarin alle komende activiteiten 

worden vermeld. De Vooruitblik wordt verzorgd door Emily Looijenstein en door het secretariaat aan 

de leden verzonden. 

    

Facebook, NieuwsFLITS, Website.  

Facebook wordt verzorgd door Hanny Verbakel met een wekelijkse update van interessante tuin 

gerelateerde zaken.  

De website wordt bijgehouden door Nel Steenbergen. Dit najaar was er de overgang naar een nieuwe 

layout wat voor veel extra werk heeft gezorgd. Nel heeft daarvoor ook extra nascholingscursussen 

bezocht. Het bestuur bedankt Nel voor al het extra werk dat dit jaar op haar pad is gekomen en we 

hebben nu weer een prachtige opgeschoonde website waarop alles goed te vinden is.  

Via de website kunnen leden zich opgeven voor excursies en kunnen zij zich opgeven voor 

bijvoorbeeld de extra ledenacties zoals dit jaar de Felco snoeischaar en de mussenvilla. 

De Nieuwsflits wordt door Nel Steenbergen naar de leden gezonden ter herinnering aan activiteiten 

die gaan plaatsvinden of voor andere zaken betreffende de afdeling. Opgave voor het ontvangen van 

de Nieuwsflits kan via de website. 

PR activiteiten 
De actie in samenwerking met Groei&Bloei en de Intratuin werd dit jaar vervroegd naar zaterdag 23 
maart. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin “Tegel eruit, plant erin” samenviel met de 
Nationale Tuinweek. 
Dat dit een goede zaak is werd duidelijk gemerkt door het aantal bezoekers. Er werden ca. 210 tegels 
ingeleverd waarvoor per tegel 2 planten meegenomen konden worden. 

Ook de tuinambassadeurs Steenbreek waren aanwezig die op veel belangstelling mochten rekenen 
betreft het geven van informatie over het vergroenen van tuinen. 

Voor de afdeling was dit weer een goede gelegenheid Groei&Bloei onder de aandacht te brengen.    
 

 

Steenbreek 

Ook dit jaar heeft onze afdeling deelgenomen aan de vergaderingen van de Gemeente Gouda 

betreffende Steenbreek. Meestal werden de voorvergaderingen in samenwerking met de 

tuinambassadeurs bezocht. 

Dit jaar is er een samenwerking geweest in het kader van de Open tuinendag (zie boven), 

 

Voor uitgebreide informatie over alle activiteiten van de afdeling Gouda  e.o. zie de Terugblik 

2019 op onze website  

https://gouda.groei.nl/terugblikken/terugblik-2019/ 

https://gouda.groei.nl/terugblikken/terugblik-2019/

