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Waterweg-Noord 

Nieuwsbrief november 2022 

 
Van de voorzitter 

 
Ineens is het dan november en het is nog niet echt koud. De zon 
schijnt regelmatig en er is volop regen waar we nu een teveel van 
krijgen. Mijn twee regentonnen in de volkstuin stromen over en 
ik moet regelmatig het teveel laten weglopen. 
Ik ben wat somber in de ochtend, het is nog zo donker en ik vraag 
me af wat ik vandaag zal gaan doen. Totaal ander gevoel dan in 
het voorjaar, waarin ik bruis van enthousiasme over alle dingen 
die ik zal gaan doen maar nu is het een andere sfeer. Een sfeer 
van afscheid nemen, de bladeren vallen en daarmee wordt de 
boom voor mij een mooie metafoor.  
Er staat een prachtig exemplaar voor mijn balkon en ik kan het 
hele proces volgen, de verkleuringen in prachtig geel, bruin en 
rood en dan komt er een harde wind en blaast al het moois van 
de takken, de boom blijft rechtop staan en laat het gebeuren.  
Ja zo wil ik het ook. Verlies van wat en wie dan ook hoort bij het 
leven en ik praat erover met een vriendin en zij geeft mij een 
zakje met kleine roze tulpenbolletjes en meteen krijg ik dat 
gevoel van de lente en weet waar ik ze wil planten.  
Ik verheug me nu al op de komende bloei en wens jullie hetzelfde 
toe. 
 
Hartelijke groet Jennifer 
 
 
Dit keer hebben we een serie “Oproepen” voor u: 
 

Oproep 1 
Enquête 

 
Er is al een aardig aantal enquêtes ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Maar…. om een goed inzicht te 
krijgen in de wensen en mogelijkheden hebben we nog van meer leden hun antwoorden op de enquête 
nodig. De leden hebben daartoe een link gekregen.  
 
 

Oproep 2 
Nieuwe secretaris 

 
Helaas zijn er nog geen aanmeldingen gekomen van kandidaten die de functie van secretaris willen invullen. 
Het zou fijn zijn als we het bestuur compleet kunnen maken met een secretaris. 
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Oproep 3 
Aanvulling van de ondersteuningsgroep 

 
Voor hand- en spandiensten hebben we al jaren een “ondersteuningsgroep” van leden die niet in het bestuur 
zitten en niet vergaderen maar wel af en toe de handen uit de mouwen steken als we met de “kraam” op 
pad gaan, koffie zetten en/of iets lekkers bakken bij activiteiten, helpen bij “open tuinen” enz. Deze groep 
kan ook versterking gebruiken.  
Er is ook hulp nodig om de overgebleven verkoopplanten naar de “overwinter”kas te transporteren in de 
komende week. Wie kan er plantkratjes en losse potten in en uit de auto dragen en in de kas neerzetten? 
Laat het svp even horen aan Thérèse op info@waterweg-noord.groei.nl 
 
 

Oproep 4 
Laatste mogelijkheid om planten te kopen voor het Goede Doel 

 
Zowel Jannilies als Thérèse hebben nog planten voor de verkoop. 
Jannilies heeft nog mooie grote streptocarpus planten (binnenplanten, zie foto) en Thérèse 
vaste planten voor in de tuin. Zolang het niet vriest kunnen vaste planten nog prima gepoot 
worden. Laat het svp even horen op info@waterweg-noord.groei.nl 
 
Binnenkort wordt de kas opgemaakt en weten we hoeveel er overgemaakt kan worden 
naar het Goede Doel. 
 
 

Oproep 5 
Aanmeldingen voor open tuinen in het kader van het 

opentuinen caroussel Zuid-Holland 
 
Er is gevraagd of onze afdeling komend jaar weer mee wil doen met het 
opentuinen caroussel.  
Het liefst 2x een weekend op een gezamenlijke datum.  
We kunnen met elkaar die data afspreken. U hoeft geen “landgoed” te hebben om 
mee te kunnen doen, ook kleine tuinen zijn het waard om bezocht te worden.  
Kijk voor de opzet van 2022 op: 
www.opentuinencarousselzuidholland.nl 
 
In 2022 hebben 4 tuinen van onze afdeling meegedaan en hebben zo geld 
opgehaald voor het Goede Doel.  
Wilt u meer informatie stuur een mailtje aan info@waterweg-noord.groei.nl 
 
 

Kerstworkshop zaterdag 17 december 
 
Fijn dat er zoveel mensen aangemeld hebben voor de 
kerstworkshop. Er zijn zoveel aanmeldingen dat we 2 
workshops kunnen geven en om ook de tweede workshop 
“vol” te krijgen doen we nog een keer een oproep voor de 
laatste plekjes. 
Meld u s.v.p. aan via de website: 
info@waterweg-noord.groei.nl 
 
De prijzen (dus inclusief alle materialen, koffie/thee en de 
bekende lekkernijen) zijn vanaf nu: € 32,00 voor leden en  
€ 35,00 voor niet-leden.  

mailto:info@waterweg-noord.groei.nl
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Graag zelf meebrengen: mesje, snoeischaar(tje), tangetje voor bloemschikdraad. 
Voor de nieuwe leden: het adres van de Notenbalk is P.J. Troelstraweg 13, 3144 CW  Maassluis. 
 
Na aanmelding en bevestiging via de website wordt u verzocht het bedrag uiterlijk 7 december over te maken 
op de bankrekening van K.M.T.P. Maassluis/Maasland,  
IBAN: NL78ABNA 08100 205 48 met vermelding van de naam/namen van de deelnemers.  
Na overmaking is uw aanmelding definitief!! 
 
Mocht u toch op het laatst verhinderd zijn dan kunt u het pakket (laten) ophalen. En misschien ten 
overvloede: heeft u Corona of bent u snipverkouden, dan s.v.p. niet komen. 
Neem voor het vervoer een doos of kratje mee en vulmateriaal zodat uw werkstuk ongeschonden thuis 
aankomt. 
 
 

Interview 
 
In het kader van 150 jaar Groei & Bloei heeft voorzitter Jennifer Mulder interviews gehouden met (oud)-
bestuursleden van de afdeling. 
In deze nieuwsbrief het interview dat ze in september had met Jan de Boer, oud-voorzitter Groei & Bloei toen 
ter tijd afdeling Maasland/Maassluis. 

 
De ontvangst is hartelijk in Huize de Boer en we nemen plaats in 
twee comfortabele stoelen met uitzicht op de Nieuwe Waterweg. Ik 
ben op bezoek bij Jan de Boer, oud-voorzitter Groei & Bloei van 
1999 tot 14 februari 2007. 
 
Mijn eerste vraag aan hem is ‘Hoe heb jij het voorzitterschap van 
Groei & Bloei ervaren’. Met enthousiasme vertelt hij over het 
verleden en over het plezier dat hij beleefd heeft aan de 
samenwerking.  
‘De gelegenheid kwam voor mij op een moment dat mijn leven na 
een ernstige ziekte een nieuwe invulling nodig had en de vereniging 
een nieuwe voorzitter. Het is een fijne tijd geworden, een goede 
samenwerking met Thérèse Zwaard, IJbel Kuperus en Maaike 
Haagsma. Het heeft invulling aan mijn leven gegeven dat veel 
raakvlakken had met mijn werkende leven, land- en bosbouw, 
voedselvoorziening en interesse in planten’. 
 

Ons gesprek gaat verder zonder veel vragen te stellen, Jan is een geboren verteller … Het keuren van de privé 
tuinen in de gemeente Maasland en Maassluis. Langzaam ontstaat er in die tijd een samenwerking met 
Schiedam en Vlaardingen. Zijn werkgebied is Midden-Delfland bij Staatsbosbeheer en de contacten die hij 
daaraan heeft overgehouden hebben mede geholpen bij de gesprekken en het uiteindelijke samenkomen 
van de vier afdelingen.  
 
Leden uit zijn tijd bij Groei & Bloei zijn veelal vrouwen met tijd voor tuinieren en er wordt enthousiast 
deelgenomen aan de workshops en lezingen. Ze hebben bezoeken gebracht aan het bedrijfsleven die te 
maken hebben met het plantenleven en de informatie hierover verliep via een tijdschrift dat door Thérèse 
Zwaard werd samengesteld en vier keer per jaar verscheen. Dat vroeg om een goede planning. 
 
Het was gebruikelijk om bij een nieuw lid een huisbezoek te brengen en te informeren naar wat zij 
verwachten van de vereniging. Het bevorderde het verenigingsgevoel en werd gewaardeerd, je leerde elkaar 
kennen door het gemeenschappelijk doel en interesse. Het verenigingsgevoel ontstaat, men voelde zich 
gehoord en raakte betrokken bij het club gebeuren. 
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Belangrijk vond ik het om leden te laten weten hoe zaden en planten gekweekt worden, er was belangstelling 
voor. Bij onze bezoeken aan bedrijven in het gebied konden wij rekenen op twintig tot dertig leden. Verder 
hielden we drie workshops per jaar met Pasen, herfst en kerst die altijd goed bezocht werden. 
 
We hebben lang genoeg gepraat en ik sluit ons gesprek af met dank aan Jan de Boer voor zijn verhaal en 
neem afscheid. 
 
Jennifer Mulder 
 
 

Programma 2023 
 
We zijn druk aan het inventariseren wat er in het programma voor 2023 zou kunnen passen. Van de 
Volkstuinvereniging Thurlede hebben we de vraag gekregen of we komend jaar ook weer willen deelnemen 
aan een aantal van hun activiteiten en dat lijkt ons ook een goed plan. We moeten dus met de data van 
elkaars programma rekening houden. Een van de gezamenlijke activiteiten is al een paar jaar de ruilbeurs bij 
Thurlede waar onze afdeling met de verkoopplantjes voor het Goede Doel aanwezig is, maar ook de 
samenwerking met afdeling Westland is goed. Met hen gaan we weer de ruilbeurs in Naaldwijk organiseren. 
Hopelijk kunnen we in de nieuwsbrief van december/januari de meeste plannen vermelden. 
 
Tenslotte misschien nog wat tips om rond te kijken op het web: voor tuinklusjes in november en 
overwinterhulp voor dieren in de tuin: www.gardenersworldmagazine.nl  
en de sites van Bloemenbureau Holland: 
www.mooiwatbloemendoen.nl  
www.mooiwatplantendoen.nl 
of u kunt op een regenachtige dag een bezoekje brengen aan de tentoonstelling over Landschapsbiografieën 
van Midden-Delfland. Tot half januari te zien in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 
Schipluiden.  
Openingstijden: woensdag en zaterdag 14-16 uur en 1e zondag van de maand zelfde tijd. 
 
En zoals altijd: heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, laat het ons horen. 
 
Groet namens Jennifer, Els en Jojanneke,  
Thérèse 
 
14 november 2022 
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