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JAARVERSLAG 2021 

Door covid was het ook dit jaar weer afwachten wat er georganiseerd kon worden. Gelukkig 
viel het mee en hebben we genoten van een aantal excursies en een lezing. Ook konden we 
eindelijk de ALV weer houden.  
 
Bestuur 
Het bestuur van Groei&Bloei afdeling Gouda en omstreken bestaat uit: 
Voorzitter      Marianne Dogterom  (2019+2) 
Secretaris      Hanny Verbakel  (2021) 
Penningmeester     Emily Ganzeveld  (2022) 
Ledenadministratie     Margo Looijenstein  (2020) 
Lezingen      Happy van der Valk Bouman (2019+2) 
 
 
Tijdens de ALV van 27 oktober hebben we afscheid genomen van Marianne Dogterom, 
voorzitter en Happy van der Valk Bouman, lid en lezingencommissie. Marianne en Happy 
waren sinds 2010 lid van het bestuur en hebben zich altijd volop ingezet voor Groei&Bloei 
Gouda e.o. Tijdens hun afscheid hebben zij een najaars mand en een tegoedbon voor een 
etentje met het bestuur ontvangen.  
Na 27 oktober bestaat het bestuur nu uit 3 leden wat wel erg mager is. Helaas zijn er nog 
geen opvolgers gevonden, maar we hopen dat iemand zich geroepen voelt om aan te sluiten 
met zijn/haar creatieve ideeën. 
Gelukkig wordt het bestuur nog bijgestaan door een excursie en lezingen commissie die veel 
werk verrichten evenals onze webmaster. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn alle 
activiteiten te plannen.   
 
Leden 
De ledenstand van 1 januari 2021 was 326 en van december 304. Iets verminderd 
waarschijnlijk mede door corona.  
 
Rayonvergaderingen en Landelijke besturen dag 
De rayonvergadering ZHZ stond gepland voor november 2021, maar wegens maatregelen is deze 
verplaatst naar 25 januari 2022 in Gouda. Dan kijken we verder of dit lukt. 
De Algemene vergaderingen landelijk zijn er niet meer. In plaats daarvan is er voor alle regio’s een 
landelijke besturen dag met activiteiten. Deze was op zaterdag 9 oktober in Appeltern. De dag is 
bezocht door Hanny Verbakel en Happy van der Valk Bouman. Er waren workshops en er was een 
rondleiding door de tuinen.  
 

 



 tuinen van Appeltern 

 
 
Activiteiten 
Door alle beperkende maatregelen konden de geplande activiteiten pas vanaf juni weer 
plaatsvinden. 
 
Werkgroep Excursies 
De werkgroep excursies bestaat uit Trudy de Jonge en Marieke de Klerk, ondersteund door de 
penningmeester Emily Ganzeveld. 
 
Van de 5 geplande excursies zijn er 4 doorgegaan. 
1. Op vrijdag 9 juli naar de Betuwe: hortensiakwekerij Andriesia in Zoelen, de tuin van Joke Knol (incl 
lunch) in Tiel en De Tuyncaemer in Lienden 
Na afloop werden er nog volop kersen gekocht door de deelnemers. 
Deze excursie was met eigen auto’s. Er waren 16 deelnemers. 
 
2, Zaterdag 7 augustus naar de Kop van Noord Holland met een bezoek aan 3 tuinen (incl.lunch) en 
een Kwekerij. 
Dit was een busreis. Er waren 35 deelnemers.  
 
3, Vrijdag 3 september bezoek aan het Dahliaspektakel in 3 tuinen in midden Nederland 
Eigen vervoer met 19 deelnemers. 
 
4. Zaterdag 23 oktober een paddenstoelwandeling 
Eigen vervoer met 14 deelnemers.  

 
Tevens is er door de excursie werkgroep een workshop georganiseerd “Bollenmand”.  
Deze workshop vond plaats op vrijdag 29 
oktober bij het Streekmuseum Veldzicht in 
Noordwijk met 21 deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep Lezingen 
In de werkgroep is de organisatie overgenomen door Patricia Niewold, voorheen door Happy 
van der Valk Bouman samen met Nely Noorlander. Vanuit het bestuur is er ondersteuning 
door Hanny Verbakel. 
 
De lezing die na de ALV van 27 oktober plaatsvond werd gegeven door Gerard van Buiten 
van de Hortus Utrecht met de titel “Heerlijke Herfst”.  
 
Overige lezingen konden niet doorgaan.  
 
Werkgroep Hospice 

Coördinator Thea Wennekes 

Al vele jaren wordt de tuin van het Hospice in Gouda aan de Bloemendaalse weg onderhouden door 

circa 15 leden. Door middel van een schema worden de groepen verdeeld waardoor iedereen meestal 

1x per maand in de tuin als vrijwilliger werkt.  

De beschoeiing van de voortuin is vernieuwd en daarna is de gehele voortuin opnieuw aangepakt. 

De beplanting zal nog enigszins worden gewijzigd om een mooi geheel te krijgen. 

 
Ruilbeurzen 

Coördinator: Hanny Verbakel 

De geplande ruilbeurs voor het voorjaar ging niet door. Gelukkig konden we op zaterdag 16 oktober 

weer wat plantjes uitwisselen op het terrein van Ernst Baas in Waddinxveen. De opkomst was klein 

maar met een goede hoeveelheid aan planten en zaden ging iedereen huiswaards. 

Zaai- en stekgroep 

Coördinator: Hanny Verbakel 

Het aantal trouwe leden blijft gelijk, maar er is ook uitbreiding van de groep met een nieuw lid.  

Dit jaar zijn we in mei samengekomen op het erf van Simone Abel op 31 mei. Er was wederom een 

grote hoeveelheid zaaigoed om aan elkaar door te geven. 

Op 7 oktober vond de nabespreking plaats bij Hanny Verbakel. 

 
Zaai- en stekgroep bijeenkomst 

 

 



Vooruitblik 

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

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

leden verzonden. Een klein aantal leden ontvangt de VUBL per post. 

    

Website, NieuwsFLITS, Facebook  

De website wordt bijgehouden door Nel Steenbergen. Vooral aan het begin van het jaar is dit erg druk 

in verband met het op de website plaatsen van het nieuwe programma. Door het jaar heen wordt alles 

bijgehouden en i.v.m. alle maatregelen was dat nogal eens nodig als er weer iets niet doorging. 

Via de website worden de aanmeldingen gedaan voor excursies en workshops.  

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. 

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

gerelateerde zaken. 

 

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

2021 op onze website  

Terugblik 2021 (groei.nl) 

https://gouda.groei.nl/terugblikken/terugblik-2021

