
Verslag jaaroverleg tuinclub 13 september 2017. 

 

De zomer is voorbij gevlogen en het is alweer de eerste bijeenkomst van onze 

tuinclub in het nieuwe seizoen in buurtgebouw “De Raat”. 

 

Eerst hebben we onder het genot van een kopje koffie even bijgepraat. 

Fennie heette iedereen hartelijk welkom en opent met het gedicht  

VLINDER VAN SATIJN. 

Ondanks dat het nog geen herfst is, heb je het gevoel dat het al oktober is, 

omdat het stormt en regent. 

We hebben deze avond een mooie grote groep, want 25 dames zijn aanwezig, de 

andere dames hebben met kennisgeving afgezegd.  

Het huishoudelijk gedeelte wordt besproken. 

Het financieel verslag ligt op tafel. 

De kas was nagekeken door Annie Dekker en Ria Versteeg en werd in orde 

bevonden. 

Zij worden hiervoor bedankt. 

Annie Dekker heeft het 2 jaar gedaan en gaat uit de kascommissie, haar plaats 

wordt ingenomen door Marry Benning. 

Hennie Eefting wordt bedankt voor het keurige financiële verslag. 

De redactie van de tuinkrant “Werksaam” wordt bedankt, omdat de tuinkrant er 

ook dit jaar weer keurig verzorgd uitziet.  

Hennie Eefting gaat uit de commissie, zij heeft de financiën verschillende jaren 

met uiterste preciezie beheerd. 

Ze wordt bedankt voor alles wat ze gedaan heeft voor de tuinclub en krijgt een 

prachtige bos bloemen. 

Haar plaats zal worden ingenomen door Geesje Tijms, maar die is niet aanwezig. 

(vakantie) 

Het kniepertjes bakken op de markten hebben een mooi bedrag opgebracht, 

waar we heel veel leuke dingen mee kunnen doen. 

Iedereen wordt bedankt voor de medewerking. 

Niemand hoeft zich op welke manier dan ook bezwaard te voelen als ze niet mee 

konden doen. 

We hebben het met heel veel plezier gedaan voor alle leden van de tuinclub. 

Mededelingen. 

Dit jaar bestaat de tuinclub 20 jaar. 

We hebben 32 leden. 

Twee nieuwe leden konden we dit jaar verwelkomen, 

Ingrid Ravestein en Marianne Wellin. 

Mattie boer heeft opgezegd. Erg jammer. 

De commissie Wonen en Tuinen waar we ieder jaar mee gingen met een reisje of 

naar Hofsteenge in Rolde voor een demonstratie bloemschikken of een excursie 

maakten is dit jaar per 1 januari opgeheven. Eigenlijk wel zonde, want wat 

eenmaal opgeheven wordt krijg je nooit meer terug. 



 

 

 

Tops en flops. Alles was top. We hebben hele leuke dingen gemaakt en gedaan. 

Het uitje naar de Bamboetuin Mei Chu van de fam. Berends, de vlindertuin in 

Havelte en de High Tea in Landhotel te Diever was erg leuk. 

Het heksenuitje naar Appelscha met de heks Margarita werd ook even  

gememoreerd want dat was ook erg leuk. 

Het leuke was dat niemand er nog geweest was. 

Er wordt druk gediscussieerd over allerlei onderwerpen. 

Verschillende suggesties en ideeën die binnen zijn gekomen worden 

meegenomen door de commissie. 

 

Voor de rondvraag is er niets. 

Ondertussen worden we voorzien van een drankje en hapjes. 

Na de pauze gaan we een bloemstukje maken voor op een klein vaasje. 

Een paar mooie bloemen o.a. roos, gerbera, anturium, hortensia, chrysant en 

een blad aspidistra en fatsia bladeren. 

Het geheel wordt omkleed met beregras en parels. 

Het was een gezellige ontspannen avond. 

Namens de commissie wordt iedereen bedankt voor haar komst en wenst Fennie 

allen wel thuis en tot woensdag 1 november want dan maken we ons 

herfststuk. 

Fennie Oostra. 

 

                       

 


