
JAARVERSLAG van het jaar 2019 van de afdelinq de Bilt- Bilthoven, Huis ter Heide e.o. 
van de K.M.T.P./ Groei & Bloei. 
Ingevolge artikel 8 lid 3 van de statuten van de vereniging geeft het bestuur met dit verslag 
een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de verschillende commissies aan het 
einde van het verslagjaar 2019 en een overzicht van de activiteiten in het 96e jaar van haar 
bestaan. 
 
SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN COMMISSIES 
BESTUUR 
Ellen van de Vrugt voorzitter 
Sylvia Bontan-Lablans  vicevoorzitter  
Joke Schreuder-Borkent    secretaris/webmaster en penningmeester 
Anja Couwenbergh    ledenadministratie  
Aart Verhoef    redactie maandboekje-PR  
Carla Reijnhout       cursussen 
Elly van de Wiel-van Kemenade       lezingen ledenavonden  
EXCURSIECOMMISSIE 
Sylvia Bontan - Lablans, Willemien Swane - d'Aulnis de Bourouill,  
CURSUSCOMMISSIE 
Carla Reijnhout, Lita Jialal 
KASCOMMISSIE 
dhr. L. Prins (3e jaar) en E.H. Blaauwendraad (2e jaar) en mw. G. L’Honoré naber-Nijhof (1e jaar) 
OPEN TUINENCOMMISSIE 
Anja Couwenbergh en Rian van der Staaij-van de Pol 
BARCOMMISSIE: Rina Verweij-Verweij 
WEBSITE: Joke Schreuder-Borkent 

 
LEDENBESTAND 
Per 1 januari 2019 bedroeg het aantal leden 234 en per 1 januari 2020 is dit 233 (- 1) 

 
AVONDEN VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN (aantal aanwezigen) 
8 Januari Henny van de Wilt/ Wandelen op Kreta/Lesbos + presentatie 

Tuinreis naar Berkshire&Oxfordshire (62)  
5 Februari Wim Paul van der Ploeg: de magie van de tuin (56)  
5 Maart Cees Verkerke: over zijn tuin “ZinTUIgeN” (45) 
2 April Simone van de Oever: vaste planten, bollen (53) 
7 Mei Hans Huizing: Bollen en knollen uit de Oostkaap (46) 
11 Juni Frans van Bussel: Bloemen en insecten (56) 
3 September Bert Tolsma: paddenstoelen (40) 
1 Oktober Piet Boersma: Engelse Tuinen 3D III (60) 
5 November Arcadis, Robert Kruijt:  Verticale woonbossen (40) 
10 December Sonja Paauw: kerstdemonstratie (48) 
 
BESTUURS- EN COMMISSIE ACTIVITEITEN 
Het bestuur kwam in 2019 negen maal bijeen. De landelijke Algemene Vergadering van de 
K.M.T.P. op 9 november (Amersfoort) en de twee vergaderingen van het rayon Utrecht (De 
Bilt) werden steeds door een of meerdere bestuursleden bijgewoond. Ook bezochten drie 
bestuursleden in november de Inspiratiedag Nationale Tuinweek 2020 in Ede. 
 
OPEN TUINEN 
De  Open Tuindagen waren op verschillende dagen om iedere tuin op zijn mooist te tonen. Er 
was veel te zien en het bezoekersaantal was goed (variërend van ruim 20 tot 70). De bezoekers 
waren vooral G&B-leden van onze afdeling. De volgende tuinen waren dit jaar open:  
Op 1 juni 3 tuinen: Katrien Kroes, Els Bonten en Elly en Henk van de Wiel, 8 Juni Corrie en Peter 
Schildwacht, 22 juni Atie van Huis, 6 juli Heleen en Evert Blaauwendraad, 17 Augustus Gerard 
van Maarseveen en 7 september Titia Westerhof. 



EXCURSIES 
16 mei met bus naar Gardenista in Ophemert: 32 deelnemers 
22 mei ochtendexcursie Japanse tuin in De Meern: 32 deelnemers 
15 juni Dagtocht met bus naar Noord Holland: 39 deelnemers 
27 juni t/m 1 juli Tuinreis naar Berkshire&Oxfordshire: 36 deelnemers 
6 september ochtendexcursie boerderijtuin Houten: 21 deelnemers 
 
CURSUSSEN EN WORKSHOPS 
6 april  Cursus snoeien o.l.v. Gerben de Vries: 6 deelnemers 
 
NATIONALE TUINWEEK met als thema De Levende tuin. Tijdens de lezing op 11 juni over 
Bloemen en insecten – niet zonder elkaar! - is hier aandacht aan geschonken. 
 
VOORJAARSWEEKEND-TUINPLEZIER! 23 en 24 maart, een evenement wat afdelingen 
Groei&Bloei rayon Utrecht samen met de Botanische tuinen Utrecht organiseren. Een aantal 
(bestuurs-)leden van onze afdeling was ook dit jaar nauw betrokken bij de organisatie.  
 
PLANTENBEURS  21 april 
Twaalf van onze leden en 2 niet-leden boden eigen planten te ruil of te koop aan en de 
Stichting De Schooltuinen leverde plantjes van goede kwaliteit, die door onze afdeling met 
veel succes werden doorverkocht. Reinaerde was er weer met een tafel met cadeauartikelen, 
gemaakt door cliënten, die tevens in de naaste omgeving veel flyers voor ons rondbrachten. 
Ook waren aanwezig Luuk Schouten (landgoed Eyckenstein), Agnes Kruiden en Marja 
Kalisvaart. En er was een promotiestand van Steenbreek De Bilt. 

 
Markten – PR: onze afdeling was dit jaar met een PR stand aanwezig op de Lentemarkt van 
de personeelsvereniging RIVM op 16 april, op de open dag tuinderij Eyckenstein op 11 mei en 
bij de ingang van de tuin van de familie Baas tijdens de Open Tuinendag Westbroek op 25 mei. 
 
Jumelage De Bilt-Coesfeld 
Op 18 juli brachten 4 afgevaardigden van onze afdeling een bezoek aan Coesfeld, waar we 
allerhartelijkst werden ontvangen door Monika Rahmann en haar man Josef, een bezoek 
brachten aan een tuin in Coesfeld én aan de Kreislehrgartens Steinfurt. 
 
Operatie Steenbreek 
In 2019 is gestart met 12 deelnemers, ingedeeld in 3 groepen. Uiteindelijk zijn van de 12 maar 4 van 
de tuinplannen echt uitgevoerd in 2019. We nemen onze ervaringen van dit eerste jaar mee en hopen 
op meer vergroening van versteende tuinen in 2020! Meer informatie hierover op www.bilt.groei.nl  
 

Infoblad 
In 2019 ontvingen de leden 5 edities van het Infoblad. 3 edities vóór en  2 ná de 
zomervakantie. Aart Verhoef is de redacteur van het Infoblad. Tussentijds ontvingen de leden 
met een ons bekend emailadres de Nieuwsbrieven van onze afdeling met reminders en 
tussentijdse aanvullingen of wijzigingen. 

 
WEBSITE www.bilt.groei.nl 
Op de website vindt u het meest actuele overzicht van de activiteiten van onze afdeling. U kunt 
hier foto’s bekijken, maar ook het Infoblad (mocht u het onverhoopt niet op tijd ontvangen 
hebben). Verder vindt u hier de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering (behalve 
de financiële stukken, die u per email ontvangt). 

 
EMAIL info@bilt.groei.nl 
Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven: geef het - liefst per email - door! Ook ligt er op 
ledenavonden altijd een formulier om uw emailadres (of een verandering daarin!) door te 
geven.                                    
J.W. Schreuder-Borkent, secretaris  


