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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het jaarverslag van 2020 van de afdeling Veenendaal enz. van Groei & Bloei geeft een goed
overzicht van de activiteiten die in dat jaar hebben ondernomen. Maar dat beschrijft slechts
een deel van de zaken waar we ons als bestuur mee bezig hebben gehouden. Terecht, maar
wel jammer, is het dat in dat formele verslag op meer persoonlijke zaken in wordt gegaan.
Daarom nog een verslag , in dit geval over het “wel en wee van Gee-en-Bee in Vee…”

B ESTUUR
Als eerste belangrijke feit mag worden genoemd de inzet van Jan van Plateringen voor het
bestuur. Inmiddels geen bestuurslid meer, verzorgt hij zonder uitzondering van elke
vergadering snel en accuraat een keurig verslag. Tot dit jaar maakte Jan ook het jaarverslag
van onze afdeling. Daarnaast weet hij vaak net nog even de puntjes op de i te zetten, als het
gaat om zaken uit het verleden of onze verplichtingen als bestuur. Grote dank daarvoor!
Het is gebruikelijk dat de zomermaanden wat rustig zijn qua vergaderingen, met een
zomerreces van ongeveer half juni tot half augustus waarin weinig activiteiten plaatsvinden. Ik
verwachtte dan ook snel klaar te zijn met het jaarverslag. Niets was minder waar: het bestuur
heeft in 2020 maar liefst 13 keer vergaderd! Dat was nodig omdat we te maken hadden met
de diverse cursussen en workshops die (in verband met de Corona-crisis) wel-niet-wel-toch
maar niet door konden gaan. Ook de onzekere situatie ten aanzien van onze huisvesting en
overleg met het IVN vroegen veel aandacht.

N IEUWJAARSRECEPTIE
Op 17 januari hielden we de nieuwjaarsreceptie. Een gezellig samenzijn met een hapje en
drankje. Monique mocht twee van onze leden verrassen met een attentie in verband met hun
25-jarig lidmaatschap van Groei & Bloei: Evert Weijman en in het bijzonder: Ineke!.
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40 E V OORJAARS -

EN

G ERANIUMMARKT

Groot en groots waren onze plannen voor de 40 e geraniummarkt van onze afdeling, voor de
gelegenheid onder de noemer “Voorjaars- en Geraniummarkt”. We waren enkele maanden
bezig met het benaderen van standhouders die we graag met onze markt wilden laten
meedoen. Van de 30 exposanten die we benaderden bleven er zo’n 16 over die hiervoor wel
belangstelling hadden. Dat zou in vergelijking met vorige jaren toch een behoorlijke markt
opleveren. Wethouder Dylan Lochtenberg zou de markt komen openen.
Behalve de feitelijke markt hadden we nog wat plannen: Met groen versierde fietswrakken op
diverse plekken in Veenendaal, met een qr-code waarin onze markt werd aangekondigd. Met
Van Dijk Groenvoorziening in gesprek over het beschikbaar stellen van 40 kleine rode beukjes,
die aan belangstellende inwoners van Veenendaal konden worden uitgedeeld. Daarvan
zouden we dan na een aantal jaren gaan bekijken wat ervan geworden was. Een verkiezing
van de mooiste boom van Veenendaal, aan de hand van foto’s van Piet Spong. Door Monique
voorgezaaide pompoenplantjes die aan kinderen zouden worden uitgedeeld voor een
wedstrijd “wie kweekt de grootste”. Zakjes met zonnebloemzaadjes om uit te delen voor een
wedstrijd “wie kweekte de hoogste”. De zak met zaadjes ligt nog keurig op De Groenhof, in
afwachting van betere tijden…
Wat wel doorging: Het planten van een rode beuk in Veenendaal door Van Dijk
Groenvoorziening t.g.v. hun 75-jarig bestaan en eenzelfde actie in Achterberg, t.g.v. het 50jarig bestaan van De Wildernis. In beide gevallen werd aan het planten meegewerkt door de
respectievelijke burgemeesters.
Klein detail… Jan vond de eerste vermelding van een voorjaarsmarkt in een verslag van 1977.
Dat betekende dat het dit jaar niet echt de 40e keer was! Enfin, in 2021 gaat het niet lukken in
verband met de corona-maatregelen, dus we hebben voldoende tijd om de markt in 2022
alsnog uitgebreid te organiseren.

C URSUSACTIVITEITEN
Er waren weer volop cursussen en workshops gepland: bloemschikken voor beginners, voor
gevorderden, de twee hobbygroepen en de cursus tuinontwerpen. Na een enthousiaste start
viel dit alles medio maart stil. Aanvankelijk met het idee dat het allemaal wel mee zou vallen
met “dat virus”, waren de maatregelen van de regering duidelijk.
Dat had gevolgen voor allerlei activiteiten die we tot de zomer hadden gepland: de dagtocht,
bezoek aan open tuinen, voortuinkeuringen.
Met het idee dat het na de zomer wel over zou zijn, planden we nieuwe data om de cursussen
toch af te kunnen maken. Dat lukte nog even in augustus, maar toen gooide de tweede
Corona-golf toch roet in het eten. Met veel spijt moesten we besluiten ook de rest van de
cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten te cancelen. Dus ook de traditie van het
maken van kerststukjes met kinderen in de Cultuurfabriek werd onderbroken. Jammer, want
het enthousiasme van de deelnemende kinderen zorgt telkens voor een gezellige bende.
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C ONTACT

MET DE LEDEN

1

Heel jammer was het dat we door al die afgelastingen nauwelijks contact hadden met onze
leden. Daarom bedachten we dat we onze trouwe bezoekers in het voorjaar een kaart zouden
sturen om een hart onder de riem te steken. Dat werd een vrolijke kaart met oranje cosmea’s
en de wens dat we elkaar weer snel zouden zien (zie voorblad).
Ook een bijzondere activiteit was
de dahlia-actie. Eva Grolleman
had dahlia’s gedeeld en stelde
deze (140 stuks!) beschikbaar om
te
verkopen
tijdens
de
voorjaarsmarkt. Nu deze niet
doorging, werd hiervoor in mei een
speciale activiteit georganiseerd
op het voorplein van De Groenhof.
Zowel op onze site en via de Iris als
in
De
Rijnpost
werd
de
mogelijkheid geboden dahlia’s te
bestellen. Monique en Ineke
zorgden met Eva voor een goede
afhandeling van de bestellingen.
Mart trof alle voorbereidingen om
te zorgen dat de bestellingen op een veilige manier konden worden afgehaald.
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B ESTUURSVERGADERING

PLUS

Het is de gewoonte om met de werkgroepleden de
samenwerking te evalueren met aansluitend een hapje en
drankje, als waardering voor de inzet. Dat gebeurt tijdens
jaarlijkse “Plus-vergadering”. Omdat dat niet op de
gebruikelijke manier mogelijk was, bedachten we daarvoor als
alternatief een barbecue. Deze zat al in de planning ter
gelegenheid van ons vertrek uit De Groenhof, nu dit nog niet
doorging was het een mooie aanleiding voor zo’n gezellig
samenzijn.
En dat was het, mede dank zij de enthousiaste inzet van Jan
van den Bosch en Mart! De foto’s getuigen daarvan.
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E XCURSIES
Er waren twee excursies die al langer gepland stonden en gelukkig – corona-proof – door
konden gaan. Dat was genieten!
Wageningen
Op 1 september een bezoek aan “de Tuin bij het Huis van de Professor” in Wageningen.
Bijzonder indrukwekkend, lekker rond kunnen kijken en thee met wat lekkers erbij!

6
G&B secretariaat 27-2-2021

Het wel en wee in de afdeling Veenendaal, Rhenen e.o. in 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amerongen
Ook al langer op de planning stond een bezoek aan
de tuin, die door Ima van Beuningen wordt
bijgehouden bij haar appartement in Amerongen.
Wat hebben we daar op 8 september heerlijk
gezeten, het was goed te merken dat de
deelnemers het heel fijn vonden elkaar weer te zien
en te spreken. Met de stoelen op afstand was het
goed te doen. En de tuin was prachtig!

C ONTACT

MET DE LEDEN

2

Door de tweede Corona-golf kondigde
de regering op 13 oktober een
gedeeltelijke lock-down af. Om het
contact met de leden toch vast te
houden, besloten we voor alle leden van
onze afdeling een eindejaarsattentie te
verzorgen. Dat was sneller bedacht dan
gedaan… De Wildernis stelde zo’n 600
bollen beschikbaar, inclusief zakjes en
stickers. Die moesten worden ingepakt
voor de ruim 200 leden en rondgebracht
in maar ook buiten Veenendaal. Dat was
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Jan en Mart was het goed voor elkaar.
Begin
december
was
alles
rondgebracht. En de waardering van de
leden was groot!

Er waren wat bollen over, die zijn in de stromende
regen geplant door Monique, Ineke en Maria bij
“onze” boom aan de Nieuweweg. Mart was er bij voor
de foto van dit trio … die is helaas mislukt. Maar in
het voorjaar staat hier hopelijk een leuk cadeautje
voor de inwoners van Veenendaal.

H UISVESTING
Vanaf tweede helft 2019, toen ons duidelijk werd dat De Groenhof nu echt plaats zou moeten
maken voor een Integraal Kindcentrum, zijn we in overleg geweest met de gemeente over
vervangende huisvesting. Na een eerste gesprek met wethouder Marco Verloop was het
vervolg een reeks contacten met één van zijn ambtenaren. De oplossing bleek te moeten
worden gevonden in een gezamenlijke huisvesting in een nieuw onderkomen met het IVN,
zoals we ook in De Groenhof hebben. De geplande nieuwe locatie van IVN was echter zodanig
dat er geen ruimte voor onze activiteiten bleek te zijn. Hoewel de ambtenaar ervan overtuigd
was dat samengaan van onze verenigingen werd geblokkeerd door een slechte
verstandhouding, verliepen de gesprekken met het IVN in goede harmonie en met wederzijds
respect.
Een oplossing werd wel gevonden in de locatie Plein Zuid van Veens Welzijn. Nog onzeker
over de termijn waarbinnen De Groenhof gesloopt zou worden, konden we in januari alvast
een concrete planning maken voor de rest van 2020. Toen in maart de eerste maatregelen in
de bestrijding van de Corona-pandemie op tafel kwamen, bespraken we met onze
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situatie. We zouden de cursisten verdelen over twee ruimtes.
Maar zover kwam het niet. Enerzijds omdat we moesten besluiten alle cursussen tot de zomer
af te gelasten, anderzijds omdat de sloop van De Groenhof nog niet in zicht kwam. Met het
IVN kwamen we tot overeenstemming over gebruik van onze ruimte totdat we eruit moeten.
Die situatie was tot eind december hetzelfde: Door de tweede Corona-golf hebben we ook de
activiteiten in de tweede helft van het jaar moeten annuleren.

H EUVELRUGTUINEN
Een mooi project werd gestart door de Natuur- en milieufederatie Utrecht:
Heuvelrugtuinen. Het is een initiatief om het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug leefbaarder en duurzamer te maken, door de bewoners te
stimuleren meer natuurkwaliteit toe te voegen aan hun tuin en buurt.
Hiervoor worden informatieavonden en cursussen georganiseerd. Onze
afdeling draagt dit initiatief een warm hart toe, het past immers goed binnen
onze doelstelling. Helaas konden we door de minimale bezetting van ons
bestuur niet op volle kracht deelnemen. We stimuleren het wel door bekendheid te geven aan
onze leden. Ook hebben we contact met de gemeente, om mee te helpen als er een lokaal
project wordt gestart. Dat is er in dit jaar niet van gekomen.

T EN

SLOTTE

Het was een bijzonder jaar, zowel voor de afdeling als voor ieder persoonlijk. Naast corona
was er voor ieder op de een of andere manier wel zorg voor mensen in de nabije omgeving.
Het is goed om te ervaren dat de bestuursleden onderling elkaar weten te vinden, met een
goed gesprek als dat aan de orde is en vooral ook door plezierige momenten met elkaar te
delen. Daarvan zijn er gelukkig ook veel geweest.

(Schrijver onbekend)
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