Afd. Waterweg-Noord
JAARVERSLAG 2013
1. Bestuur
Voorzitter
Duosecretaris & webmaster
Duosecretaris & redactie
Penningmeester & workshops
Ledenadministratie
2e webmaster
Lid
Lid
Lid

Barbara Troost
Margaret Strijbosch
Thérèse Zwaard
Ellie Smit
Jannilies Smits van Burgst
Dita van Wieren
Nadine van Leeuwen
Joke de Vette
Ada de Vette

Aftredend:
2015
2014
2014
2014
2015
2016
2015
2014
2016

Het Bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen: 4 februari, 2 oktober en 25 november.
2. Ondersteuningscommissie
De ondersteuningscommissie, bestaande uit Leonie Graveland, Rick de Groot en Corrie Sas is bij
diverse evenementen in 2013 actief geweest.
3. 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, waren er per 1.1.2013 283 leden.
Gedurende het jaar 2013 hebben er nogal wat mutaties plaatsgevonden.
Te weten:
• 34 nieuwe leden

•
•
•

8 overschrijvingen van andere afdelingen naar onze afdeling
3 overschrijvingen naar andere afdelingen

71 opgezegde abonnementen, waarvan een aantal 1 jaars kado-abonnementen waren.
Daardoor staat het ledenaantal per 31.12.2013 op 252.
Nieuwe leden worden steeds verwelkomd d.m.v. een welkomstbrief. Deze werden vanaf januari 2013
verzorgd door Dita van Wieren, halverwege dit jaar weer overgenomen door de ledenadministratie
(Jannilies Smits van Burgst).

4. Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 11 maart 2013. Er waren ca. 40 belangstellenden (incl.
bestuur). Er waren dit jaar geen bestuurswisselingen.
Het was de eerste ledenvergadering van de nieuwe afdeling Waterweg-Noord en het was een dubbel
feestelijke vergaderingen, want er waren 2 jubilea te vieren. Afd. Vlaardingen bestond 60 jaar en afd.
Maassluis/Maasland 35 jaar.
Voorzitter Barbara Troost luidde na de vergadering de markt in met een toelichting op de ‘doe-dingen’:
een bloemenquiz, het maken van zaadbommen, kleine decoraties van fietsbanden, tasjes van oude G&B
tijdschriften, zaadtasjes van kranten en het creëren van mooie corsages met orchideeën onder leiding
van ‘gastdocent’ Maarten. Kortom een leuk arsenaal aan mini-workshops met hapjes en drankjes voor de
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inwendige mens. Na afloop kreeg iedereen nog een doosje met Cressen mee naar huis, gedoneerd door
Koppert Cress.
Wat we als bestuur voor ogen hadden is het ook geworden: een feestelijke, inspirerende en gezellige
avond voor en met de leden.
5. Rayonvergadering
De Rayonvergadering Zuid-Holland Zuid van 8 april is gehouden bij Dordrecht en de rayonvergadering
van 21 september, georganiseerd door afd. Gorinchem, zijn beide bijgewoond door Barbara Troost.
6. Convo’s
Dit jaar zijn twee uitgebreide convo’s verschenen, samengesteld door Thérèse Zwaard, in april
(september niet) en december, met daarin het programma voor 2014. Tussendoor zijn allerlei
mededelingen per mail verstuurd en enkele per post aan belangstellenden.
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 in 2013 geen nieuwe adverteerders bijgekomen, wel zijn gegevens aangepast. Zij staan in het
convo vermeld en zijn ingepast op de website. De advertentiegelden komen geheel ten goede aan de
afdeling.
7. Website
Onze website, dit jaar onder de nieuwe naam Waterweg-Noord, laat opnieuw een stijgende lijn zien van
het aantal bezoekers: bijna 3000 (!) unieke bezoekers meer dan vorig jaar. In het voorjaar heeft 2de
webmaster Ada de Vette Facebook op onze site geïntroduceerd. Twitter was door haar in 2012 al
geactiveerd. De duur van de bezoeken is mede door deze sociale media met een gemiddelde van ruim 6
minuten behoorlijk toegenomen, een mooie ontwikkeling. Het aantal Nieuwsflits abonnees is gestegen
naar 564, een toename van 94 abonnees. Er zijn 37 Nieuwsflitsen verstuurd.
Naast actuele informatie, columns van Annemarie van der Hoeven, groentips en terugblikken op
activiteiten zijn er 20 fotoalbums geplaatst. Nieuw op de site zijn de maandelijkse columns
‘Tuintobberijen’ van Meta Snijders, de eerste is geplaatst in juni.
Halverwege 2013 heeft webmaster Margaret Strijbosch aangekondigd haar functie als webmaster na
bijna vijf jaar neer te leggen en wel met ingang van 1 januari 2014. Per die datum zal bestuurslid Dita
van Wieren, voorheen webmaster van afdeling Vlaardingen, deze functie van haar overnemen. Ada de
Vette blijft 2de webmaster. De nieuwe webmaster is inmiddels geïnstalleerd.

8. Activiteiten (in alfabetische volgorde)
Achtergrondinformatie is te vinden op www.waterweg-noord.groei.nl

Bloemschikcursus
In samenwerking met het Lentiz College in Maasland is er op 20 februari 2013 een voorjaarscursus
bloemschikken gestart van 6 lessen. Ondanks het feit dat het aantal deelnemers te laag was (12 i.p.v.
16), is de cursus onder leiding van Bas Moerman doorgegaan en was zeer geslaagd.

Columns
Dit jaar zijn er door Annemarie van der Hoeven 12 columns geschreven voor de website met
wetenswaardigheden uit het “Hoge Noorden”.

Consumententoets
Er zijn in 2013 2 consumententoetsen gehouden. De eerste in de gebruikelijke periode begin mei (8
mei) met 40 deelnemers en de tweede op 26 juni met 20 deelnemers.
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De te toetsen planten van de eerste groep waren Pelargonium Candy Flower, Pelargonium Angel Eyes en
een hangpot met Bacopa Bola (Sutera). De planten van de tweede toets waren winterharde Margrieten
(Leucanthemum Superbum Freak) en Patio Gerbera’s in de kleuren Yellow Stone, Pacific Rim, Olympic,
Zion, Bighorn en Kings Canyon.
Zoals altijd was het afhaal-/c.q. koffieadres weer bij Hans en Nadine van Leeuwen.
De deelnemers van afdeling Westland en onze afdeling hebben een streepje voor bij de organisatie,
want de planten worden van de veiling Aalsmeer bij de veiling in Naaldwijk gebracht waar Hans van
Leeuwen en Piet Zwaard de toetsplanten ophalen en dat is aanmerkelijk eenvoudiger dan helemaal naar
Aalsmeer rijden.

Excursies en bedrijfsbezoeken
• 16 maart: Voorjaarsexcursie Stinzentuin Landgoed Mildenburg o.l.v. Ria Melchers (8 deelnemers)
• 10 april: bedrijfsbezoek aan (kas)aspergekweker Wim van der Hoeven en Rosetta van der Knaap van
GreenSense (20 deelnemers)
• 2 november: bedrijfsbezoek aan Anco-pure-Vanda in Wateringen (33 deelnemers). Anco-pure-Vanda
heeft tevens de Vanda’s gesponsord die gebruikt zijn bij de ledenvergadering.

Groenste straatwedstrijd samen met de gemeente Vlaardingen (voor de vierde keer) Acht straten
deden er dit jaar mee, waaronder drie nieuwkomers. 12 Oktober was de dag waarop de prijzen werden
uitgereikt aan: Patrimoniumbuurt (eerste prijs), Onze Tuin (tweede), Pieter Steynstraat (derde) en een
eervolle vermelding voor de Kuipershof

Groenste straatwedstrijd samen met de gemeente Schiedam (voor de eerste keer).
In Schiedam namen zeven straten deel. 15 Oktober werden de eerste prijs uitgereikt aan het
Arnoldipad. Tweede en derde waren Graaf Florisstraat en Van Leeuwenhoeckstraat. De Fokkerstraat
kreeg een eervolle vermelding.
Lezingen
•
•
•

19 februari: lezing over “De eetbare siertuin” door Marie José Meertens in het zaaltje van de
Rehobothkerk in Vlaardingen (ca. 30 aanwezigen).
21 februari: lezing Engelse tuinreis door Bert Vermeijden van Garden Tours als voorbereiding op
deze reis, zie ook Tuinreis. Locatie: De Oase, Schuurhof 140, Maassluis (ca. 25 aanwezigen).
5 november: lezing door Joop Blom van de Schiedamse Dahliavereniging met veel praktische
informatie over dahlia’s. Locatie: zaaltje Rehobothkerk, Vlaardingen (25 aanwezigen).

Markten
•
•
•
•
•
•
•
•

11 mei: Groene Zaterdag op het Doelenplein bij molen de Kameel in Schiedam
11 mei: Lentemarkt rond de grote kerk in Vlaardingen
16 mei: Plantenmarkt bij het Lentiz College in Maasland met inloopworkshop hanging baskets
opmaken
25 mei: Stadshart Voorjaarsfair Maassluis kraam met inloopworkshop hanging baskets opmaken
9 juni: deelname aan de Bijenmiddagmarkt bij het Duurzaamheidscentrum in Vlaardingen
15 juni: Midden-Delfland Dag Maasland met verkoop van stekken en zaailingen op het
schelpenpleintje voor Museum De Schilpen in Maasland
17 juli: Marktkraam aan huis en open tuin bij Thérèse Zwaard in Maasland
31 augustus: Nazomerfeest/Vrijwilligersmarkt Maasland met verkoop van planten en stekken

Open tuinen
De open tuinenavond op 20 juni in Vlaardinger-Ambacht was, mede door het wegblijven van het
beloofde onstuimige weer, een groot succes. Tussen de 85 en 100 bezoekers hebben een bezoek
gebracht aan de 10 tuinen die opengesteld waren. Tevens was “Stadslandbouw Ruytenburch” te
bezoeken.
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De proef met de tuinkijk/-praatavond van 2012 is in augustus met veel succes herhaald in de tuin van
Petra de Hoog in Maassluis. Binnen zeer korte tijd waren alle 20 beschikbare plaatsen, uitsluitend voor
leden van onze afdeling, besproken.

Plantenruilbeurs met afdeling Westland
Voor de vijfde 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.

Plantenruilbeurs in Vlaardingen
12 oktober: gezellige kleine herfstplantenruilbeurs in de Heemtuin in Vlaardingen en verkoop van
stekken voor het goede doel.

Wandelingen
• door de ecologische zone
22 april: avondwandeling langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis onder begeleiding van Leo
Bergwerf, die de strook jarenlang namens de gemeente beheerde en Carla Brouwer van het
Duurzaamheidscentrum Maassluis (aantal deelnemers 19).
•

•

Fotowandeling door het Oeverbos Vlaardingen
16 november: 17 deelnemers hebben o.l.v. de fotografen Cor Verkerk, Rob de Kiewit en Bert Meuer
een fotowandeling gemaakt door een mistig Oeverbos.

Diversen
•

24 januari: kraampje met promotiemateriaal en een plantenquiz bij de door Egma georganiseerde
“Ladies Night” in de Maranathakerk in Maassluis.

•

20 februari: informatieavond over duurzaamheid in het kader van de actie “Meer groen, minder
tegels in het Lentizcollege in Vlaardingen. “Meer groen, minder tegels” is een actie van Stichting
Boombehoud Vlaardingen, de gemeente Vlaardingen en onze Groei&Bloei afdeling

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, Maasdijk, Vlaardingen en Schiedam
bekendgemaakt, ondersteund door persberichten en het versturen van Nieuwsflitsen via de website.

Tuinreis
Als voorbereiding op de nazomertuinreis naar Zuid-Engeland en Bath heeft Bert Vermeijden (Garden
Tours) een presentatie gehouden op 21 februari in De Oase. Bij de lezing waren ca. 25 mensen
aanwezig. Aan de reis van 5 t/m 9 september hebben 32 mensen deelgenomen, opnieuw onder leiding
van Karin Stolker.
Op 13 november is de terugkomavond in Museum De Schilpen gehouden met lekkere Engelse taarten en
kazen. Er zijn mooie foto’s en fotoboeken bekeken en er was, voor degenen die het museum nog niet
kennen, een rondleiding door het museum. Reisleidster Karin Stolker kon er dit jaar wel bij aanwezig
zijn. Besloten is om in juni 2014 weer een tuinreis te organiseren, ditmaal naar Normandië. Karin heeft
zich bereid verklaard ook deze reis te begeleiden.

Workshops
•
•

9 februari: workshop wilgentenen o.l.v. Ineke Visser. Door 15 deelnemers zijn diverse soorten
plantensteunen gemaakt.
24 maart: voorjaarsworkshop o.l.v. Maarten Huisman 33 deelnemers. Bij deze workshop heeft
voor de laatste keer een stagiaire van het Lentiz/Maaslandcollege meegewerkt.
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•
•
•
•

16 mei inloopworkshop Hanging Baskets opmaken in samenwerking met het Lentiz College in
Maasland, ca. 25 deelnemers (zie ook bij Markten)
19 oktober: herfstworkshop o.l.v. Maarten Huisman, 2 workshops, totaal 40 deelnemers
14 december: kerstworkshop o.l.v. Maarten Huisman, 2 workshops totaal 63 deelnemers
Locatie bloemschikworkshops: Notenbalk, P.J. Troelstraweg 13, Maassluis

Het goede doel
Dit jaar hebben we gekozen om onze marktopbrengsten te doneren aan Stichting Hulphond. De
inkomsten uit de verkoop van plugplantjes, workshops hanging baskets opmaken en verkoop van
zaailingen en stekken was dit jaar € 1.725,00. De cheque is op 19 december overhandigd aan hulphond
Hugo en zijn vrouwtje Erica Waterloot tijdens een speciale gastles in de klas van Mark Appel en zijn
paraveterinaire 3e-jaarsstudenten van het Lentiz College.

duosecretarissen Groei & Bloei afd. Waterweg-Noord
Margaret Strijbosch en Thérèse Zwaard
20.1.2014
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