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Het Bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen: 23 januari, 2 april en 1 oktober.
2. Ondersteuningscommissie
De ondersteuningscommissie, bestaande uit Leonie Graveland, Rick de Groot en Corrie Sas is in 2011
actief geweest bij de Plantenmarkt bij het Lentiz College (27 april), op de Midden-Delfland Dag
(16 juni) en het Nazomerfeest/Vrijwilligersdag Maasland (25 augustus).
3. Leden
Ook afgelopen jaar hebben we weer een aardige aanwas van leden gekend. We zijn gestart per 1.1.2012
met 176 leden. Dat aantal is in de loop van het jaar met nieuwe aanmeldingen en overschrijvingen van
andere afdelingen aangegroeid tot 205 leden op de peildatum in december. Een toename van 16% !
Zoals ieder jaar kregen we te maken met een flink aantal afmeldingen: 36 per 31.12.2012.
Daardoor stonden we eind 2012 op 173 leden.
M.i.v. 1 januari 2013 is de fusie tussen onze afdeling Maassluis/Maasland met Vlaardingen(Schiedam)
een feit. Door het samenvoegen van de beide ledenbestanden, staan we per 1.1.2013 op 283 leden.
(Inmiddels is dit aantal per 18.2.2013 gegroeid naar 292 leden.)
Nieuwe leden worden steeds verwelkomd d.m.v. een welkomstbrief. Deze worden vanaf januari 2013
verzorgd door Dita van Wieren. We hopen dit jaar weer een flink aantal nieuwe leden te mogen
begroeten.
4a. Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 5 maart 2012. Er waren ca. 30 belangstellenden (incl.
bestuur). Er waren dit jaar geen bestuurswisselingen.
Na afloop van de vergadering heeft Willy Atema een lezing gegeven over de tulpengekte in 1637: door
de bollen naar de knoppen. Na afloop was er voor alle leden een potje kleine tulpen: de Tulipa Yellow

Baby.

4b. Extra Ledenvergadering
Op 6 november is er een extra ledenvergadering gehouden met afdeling Vlaardingen. Tijdens deze
gezamenlijk vergadering werd officieel bekendgemaakt dat onze afdeling en afdeling Vlaardingen met
ingang van 1 januari 2013 samen verder zullen gaan onder de nieuwe naam Groei & Bloei afdeling
Waterweg-Noord. Secretaris Dita van Wieren en bestuurslid Ada de Vette van Vlaardingen zijn
inmiddels toegetreden tot het nieuwe gezamenlijke bestuur
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Tijdens deze extra ledenvergadering is afscheid genomen van Riet van der Windt en Jan van der
Velden, zij hebben jarenlang de afdeling met veel inzet bestuurd. Op 11 maart 2013 zal de eerste
ledenvergadering plaatsvinden van Groei & Bloei afdeling Waterweg-Noord in De Notenbalk Maassluis.
5. Rayonvergadering
De Rayonvergadering Zuid-Holland Zuid van 16 april is gehouden bij afd. Voorne en is bijgewoond door
Barbara Troost en Margaret Strijbosch; de rayonvergadering van 29 september, die georganiseerd
werd door afd. Alblasserwaard is bijgewoond door Nadine van Leeuwen en Thérèse Zwaard.
6. Tweestedenoverleg
In verband met het voorgenomen samengaan van afd. Vlaardingen en onze afdeling is er op 14 juni een
tweestedenvergadering gehouden waarbij ook de districtsconsulent Douwe van der Heijden aanwezig
was. Verder overleg is daarna gekoppeld aan de gewone bestuursvergadering op 1 oktober.
7. Convo’s
Dit jaar zijn vier uitgebreide convo’s verschenen, samengesteld door Thérèse Zwaard, in februari, mei,
juli, oktober en in december een kleine met de kerstwens en het programma voor 2013.
In de ledenvergadering van maart 2011 is besloten om, i.v.m. kostenbesparing, de convo’s digitaal in
kleur aan alle leden te versturen. Alleen degenen die geen internet hebben krijgen een geprint
exemplaar. Er is nu nog maar een klein aantal leden dat een geprint exemplaar ontvangt en dat is terug
te zien in het financieel jaarverslag. Het convo is ook digitaal via de website te lezen.
Er zijn ook in 2012 nieuwe adverteerders bijgekomen. Zij staan in het convo vermeld en zijn ingepast
op de website. De advertentiegelden komen geheel ten goede aan de afdeling.
8. Website
Evenals voorgaande jaren is onze website in 2012 uitstekend bezocht. Het aantal bezoeken bedroeg
25145 en is ruimschoots een verdubbeling ten opzichte van 2011. Het aantal Nieuwsflits abonnees is
met ruim 30% gestegen tot 470. Er zijn 32 Nieuwsflitsen verstuurd. Vanaf halverwege 2012 is onze
afdeling te volgen op Twitter. Na de beslissing in november inzake het samengaan van onze afdeling
met afdeling Vlaardingen per 1 januari 2013 is een aantal terugblikken op Vlaardingse activiteiten vanaf
2009 geïntegreerd in onze site.
9. Activiteiten (in alfabetische volgorde)
Achtergrondinformatie is vanaf 1 januari 2013 te vinden op www.waterweg-noord.groei.nl

Bloemschikcursus
In samenwerking met het Lentiz College in Maasland is er op 3 oktober een najaarscursus
bloemschikken gestart met 17 deelnemers. De cursus stond onder leiding van Bas Moerman en was zeer
geslaagd.

Consumententoets
Op 2 mei hebben 30 kandidaten van onze afdeling meegedaan aan de Consumententoets.
De te toetsen terras- en balkonplanten waren Begonia Rex, Petunia Merlin en Hibisqs.

Evenementen






27 april: Plantenmarkt bij het Lentiz College in Maasland met inloopworkshop hanging baskets
opmaken
10 mei: plugplantjesverkoop voor leden die niet aanwezig konden zijn op 27 april
19 mei: Stadshart Voorjaarsfair Maassluis kraam met inloopworkshop hanging baskets opmaken
16 juni: Midden-Delfland Dag Maasland met verkoop stekken en zaailingen
25 augustus: Nazomerfeest/Vrijwilligersmarkt Maasland
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Excursies




16 mei: rondleiding bij zorgkwekerij Van Mil in Maasdijk
9 juni: gezamenlijke busreis met afd. Vlaardingen naar de Floriade
13 oktober: bedrijfsbezoek bij Plant Planet in Maasdijk

Lezingen




16 februari: lezing Engelse tuinreis door Bert Vermeijden van Garden Tours als voorbereiding
op deze reis, zie ook Tuinreis. Locatie: De Oase, Schuurhof 140, Maassluis.
5 maart: lezing na de ledenvergadering door Willie Atema over de tulpengekte in 1637: door de
bollen naar de knoppen. Locatie: De Notenbalk, Maassluis
15 november: film- en discussieavond over permacultuur door Suzanne Stolk. Locatie: De Oase,
Maassluis.

Maatschappelijke stages (MaS)
In het kader van MaS heeft onze afdeling stageplaatsen bij onze workshops aangeboden voor
leerlingen van Lentiz/Maaslandcollege. Tijdens de herfst- en kerstworkshop is hiervan gebruik gemaakt
evenals bij de najaarscursus bloemschikken en de film- en discussieavond over permacultuur.

Open tuinen
De open tuinenavond was in 2012 in het buitengebied van Maasland. 5 tuineigenaren waren bereid hun
tuin open te stellen en belangstellenden te laten delen in hun tuinpassie.
Als proef hebben we een tuinkijk/-praatavond georganiseerd bij Janneke van Leeuwen aan de Trekkade
op 30 augustus. Ondanks het slechte weer was het een succes en voor herhaling vatbaar.

Plantenruilbeurs
Voor de vierde keer hebben we met de afdeling Westland deze Plantenruilbeurs op 21 april mede
georganiseerd. Er worden niet alleen planten geruild, maar ook verkocht voor vriendenprijsjes.
De Zet-sisters verkopen altijd zelfopgekweekte plantjes voor de kas van G&B Westland.
Vast onderdeel is ook altijd de verkoop van koffie en lekkers en de opkomst is heel goed.
Locatie: firma Beekenkamp, Korte Kruisweg 141, Maasdijk.

PR
Ook dit jaar is er veel aandacht besteed aan de promotie van onze activiteiten. Aankondigingen daarvan
worden vrijwel altijd via raamposters in Maassluis, Maasland en Maasdijk bekendgemaakt, ondersteund
door persberichten en het versturen van Nieuwsflitsen via de website. Van alle afdelingsactiviteiten in
2012 is, evenals vorig jaar, een fotoboek gemaakt.

Regionale Groei & Bloei wedstrijd met de Hawaiian Palm
Onder de slogan ‘Ludieke actie met lange adem: Hawaiian Palm!’ is onze afdeling in samenwerking met

Plant Plant in Maasdijk in het voorjaar van 2011 met de voorbereidingen begonnen voor deze regionale
wedstrijd, waaraan 16 Groei & Bloei afdelingen hebben meegedaan. In alfabetische volgorde deden
mee: Alblasserwaard, Almelo, Breda, Delft, Doorn, Driebergen, Gorinchem, Gouda, Hellevoetsluis,
Hoeksche Waard, Maassluis/Maasland, Roosendaal, Rotterdam, Vlaardingen, Voorne en Westland. De
actie ging 1 november van start en liep tot en met 15 januari 2012. De prijs: een Kookworkshop voor 6
personen bij Koppert Cress in Monster onder leiding van een chef-kok is op 26 oktober 2012 gewonnen
door Jan van den Berg uit Maassluis.

Tuinreis
Als voorbereiding op de nazomertuinreis naar Engeland heeft Bert Vermeijden (Garden Tours) een
presentatie gehouden op 16 februari in De Oase. Bij de lezing waren ca. 50 mensen aanwezig. Aan de
reis van 7 t/m 10 september hebben 33 mensen deelgenomen, opnieuw onder leiding van Karin Stolker.
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Op 30 oktober is de terugkomavond in De Oase gehouden met lekkere Engelse taarten en kazen.
Reisleidster Karin Stolker kon helaas dit jaar hierbij niet aanwezig zijn. Besloten is om in september
2013 weer een tuinreis te organiseren en Karin heeft zich bereid verklaard ook deze reis te
begeleiden.

Workshops







28 januari: bloemen vilt workshop o.l.v. Monique de Vreede in haar atelier in Delft.
6 deelnemers (2 waren op de dag zelf ziek geworden, maar de workshop kon toch doorgaan.)
24 maart: voorjaarsworkshop o.l.v. Maarten Huisman 42 deelnemers
27 april inloopworkshop Hanging Baskets opmaken in samenwerking met het Lentiz College in
Maasland, ca. 25 deelnemers
3 november: herfstworkshop o.l.v. Maarten Huisman, 2 workshops, totaal 36deelnemers
15 december: kerstworkshop o.l.v. Alice van Zeijl, onderwerp: 2 stukken in een frame in groen
en zilver, 2 workshops totaal 60 deelnemers
Locatie bloemschikworkshops: Notenbalk, P.J. Troelstraweg 13, Maassluis

Het goede doel
De inkomsten uit de verkoop van plugplantjes, workshops hanging baskets opmaken en verkoop van
zaailingen en stekken was dit jaar € 900,00. Dit bedrag is overgemaakt aan het goede doel van 2012:
Hoop voor Albanië.
In 2013 is het goede doel “Stichting Hulphond”.

duosecretarissen Groei & Bloei afd. Maassluis/Maasland
Margaret Strijbosch en Thérèse Zwaard
18.2.12
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