Het wel en wee in de afdeling Veenendaal
2021

Afscheid van De Groenhof

Naast het verplichte jaarverslag waarin we netjes verslag doen van de activiteiten door het
jaar heen, ook dit jaar weer een informeel jaarverslag. Daarin geen opsomming van dingen
die we gedaan hebben, maar vooral een terugblik op een periode van plezierige
samenwerking.
Weer een Corona-jaar en door diverse lockdowns weer minder contact met de leden. Dan is
het belangrijk om na te denken over de manier waarop we toch contact kunnen houden. En
dat lukt weer.
Om te beginnen bedachten we dat het leuk zou zijn om de leden een zakje
zonnebloemzaadjes te sturen. Die zakjes moeten dan nog wel even gemaakt worden. Maria
bedacht dat we dat best zelf konden, en zo zaten we in maart dus een halve dag braaf samen
zakjes te vouwen en te vullen. Ineke zorgde ervoor dat alle enveloppen werden voorzien van
een etiket, zodat we niemand zouden vergeten…

We hadden een kilo
zonnebloemzaad gekocht. Dat
was behoorlijk wat, vogels zullen
er nog jaren plezier van hebben

Een volgende activiteit vond plaats op 21 april bij Plein Zuid, ons nieuwe onderkomen. Daar
deden we in april mee aan de landelijke actie “Tegel eruit, plant erin”, omdat het geen zin
had dit nog bij De Groenhof te doen. En zo wennen we vast een beetje aan de nieuwe
locatie. Jan heeft even het voortouw genomen bij de tuingroep, omdat Bertus met
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gezondheidsproblemen kampt. En ook hierbij steekt Jan duidelijk weer de handen uit de
mouwen…

Niet lekker die koffie, Frans?

Gelijk daarna, op 22 april, werd de Nationale zaaidag gehouden. Ook hiervan werd door de
tuingroep een leuke activiteit gemaakt. Jan en Anneke hielpen jongeren van De Blink met
het inzaaien van stukjes braakliggende grond op het voorplein van Plein Zuid.

Koffie niet lekker, Frans?
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En dan is er koffie!

Zo door het jaar heen zijn er veel zaken te bespreken en te
organiseren, de ene periode wat meer dan de andere. In de
hectiek wordt soms onvoldoende stilgestaan bij onze
samenwerking. Daarom organiseerde het bestuur op 2 juni
beleefde de eerste “heidag”. Onder begeleiding van Jan van
Plateringen hebben we stilgestaan bij ons functioneren, ieder
persoonlijk en als groep. De verbeterpunten werden daarbij niet
vergeten.
Duidelijk werd dat we ons echt een team voelen, gericht op het
doel van de vereniging en elkaar aanvullen, met plezier in het
samen ondernemen van activiteiten. Ook op het persoonlijke
De onderlinge contacten verlopen
vlak is er aandacht voor ieders lief en leed.
prima...
Omdat het door de bestuursleden als erg zinvol en constructief
werd ervaren, is besloten hier periodiek een vervolg aan te geven. Op 2 september werd hier
een ochtend aan besteed.

Wat zoal ter sprake kwam...
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Bij het organiseren van de jaarlijkse dagtocht werd Ineke dit jaar voor het eerst geassisteerd
door Maria. Zo’n voorbereiding is altijd weer een intensief gebeuren!

Maar het resultaat is altijd weer de moeite
waard!

3 juli, Tuin aan 't Leusveld

Ook in het kader van de “tegelwipactie” stonden Mart en Maria
op 31 juli in tuincentrum de Wildernis. Inwoners van
Veenendaal konden hun overtollige tegels kwijt in een
container van de gemeente. Daarvoor kregen ze een voucher
waarmee ze drie planten mochten uitkiezen bij het
tuincentrum. Namens Groei & Bloei gaven we informatie over
de actie en over de planten waaruit ze
konden kiezen. Terzijde gaf Mart nog advies
over voederhuisjes, nestkastjes en
insectenhotels (die overigens bij Bartiméus
worden gemaakt ☺).
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Op 21 augustus werd de Landelijke Fietsdag gehouden waarvan de route over De Eekhoeve
liep. Monique en Maria gaven informatie over de Heuvelrugtuin die daar is aangelegd.

Belgische fietsers krijgen uitleg over de Heuvelrugtuin

In het kader van de Voortuinkeuringen was een nieuw fenomeen het plaatsen van bordjes in
de genomineerde tuinen en, na de prijsuitreiking, ook in de winnende tuinen. Bartiméus had
een nieuw laserapparaat waarmee letters gegraveerd konden worden.
De letters waren gegraveerd in een
plastic laagje, dat moest nog wel even
weggepeuterd worden. Maar vele
handen maken licht werk en dat is best
gezellig.

Het voorbereiden van de voortuinkeuringen is
serieus werk: wijken uitzoeken, keurmeesters
benaderen, data plannen voor de 1e en tweede
keuring, resultaten verwerken, de
prijsuitreiking organiseren en de hele
administratie daaromheen: Het duo Ineke en
Liesbeth zorgt dat het allemaal weer voor
elkaar komt!
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En dan bedenkt iemand ook nog dat het wel leuk is als er televisieopnamen worden
gemaakt… Spannend!

De borden moeten ook nog worden geplaatst in
de genomineerde tuinen, soms met hulp van de
bewoner!

Tijdens de prijsuitreiking op 13 oktober
in het stadskantoor van Rhenen werd
Ineke door Monique bedankt voor het
organiseren van dit festijn.
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Gelukkig konden we wel onze plantenruilbeurzen organiseren, die konden immers buiten.
De eerste keer werd gehouden op 10 april, de tweede op 23 oktober. En zoals eerder werd
ook dit jaar weer het zelfgebakken lekkers van Willy Jongeneel bijzonder gewaardeerd.

Voor de laatste keer op het voorplein van de Groenhof. Dat hebben we best wel wat keren
gedacht: de laatste keer hier….

Dit jaar werd voor het eerst een bindingsdag voor alle
bestuursleden georganiseerd. Deze vond plaats in de Tuinen
van Appeltern met – naast het officiële gedeelte – diverse
interessante rondleidingen en workshops. Monique, Ineke
en Maria hebben er volop van genoten!
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Ons vertrouwde onderkomen zal nu toch
echt tegen de vlakte gaan om plaats te
maken voor een Integraal Kindcentrum.
Op 10 november werden de sleutels door
het bestuur overgedragen aan de
secretaris van het IVN.
Jan had de twijfelachtige eer ons bord van
de gevel te halen.

En zo kwam er een einde aan weer een bijzonder jaar waarin we binnen de grenzen en
mogelijkheden van de corona-periode geprobeerd hebben tuinplezier te organiseren voor en
met onze leden. En waarin we met weemoed afscheid hebben genomen van onze
vertrouwde vergaderzaal…
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