
Vijftig jaar lid en nog zeer betrokken bij Groei en Bloei 
 
In de Algemene ledenvergadering van 22 maart 2019 werden vier trouwe leden van 
het eerste uur letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Immers de tweede dag van 
de lente was stralend begonnen, een heerlijke temperatuur en overal lentegevoel. 
Echt Groei en Bloei weer!  
 
De vier hadden zich geen betere dag kunnen uitzoeken dan deze.  
’s Avonds werden de familie van Remundt uit Horst, de heer en mevrouw van den 
Bergh uit Venlo en Erich Theelen door de voorzitter speciaal welkom geheten.  
Hoveniersbedrijf Jonkers uit Venlo moest helaas verstek laten gaan. 
 
Trouwe leden van het eerste uur. Zij hebben alle ups en downs in die vijftig jaar 
meegemaakt en meebeleefd. Toch weerhield niets hen om lid te blijven van Groei en 
Bloei die hun in al die jaren zoveel plezier had geboden met ”het maandblad”, met 
lezingen, met excursies en al die andere activiteiten en gebeurtenissen die de revue 
hebben gepasseerd. 
Veel is er in de lange periode veranderd en er gaat nog steeds meer veranderen. 
Ledenbehoud is steeds belangrijker voor iedere afdeling en daarom dient het 
landelijk - en het afdelingsbestuur goed te luisteren naar de leden en voortdurend 
alert te zijn op hun steeds veranderend verwachtingspatroon. Dit geldt voor de 
inhoud van het “maandblad” alsook voor de jaaractiviteiten van de afdeling. 
Daarom is het een goede zaak om nu vier trouwe leden hier eens bij ons te hebben 
en in het zonnetje te zetten. Zij hebben al die tijd de veranderingen meegemaakt en 
de positieve aspecten van iedere verandering ervaren. Zij zijn lid gebleven! 
 
Landelijk ontwikkelt men nieuwe activiteiten zoals voor dit jaar het grote evenement 
“Gardenista” in Ophemert. Een echte aanrader om daar eens een keer naar toe te 
gaan. Dit is zo’n evenement waar veel leden plezier in kunnen beleven, maar is 
alleen maar mogelijk omdat de landelijke vereniging veel leden heeft! 
 
In de afdeling is de communicatie tussen bestuur en leden in de toekomst uit kosten 
overweging alleen nog maar mogelijk als er digitaal wordt gecommuniceerd. 
Een veranderingen die ingrijpend is maar toch wel echt nodig is! 
 
Met klem wordt daarom een beroep gedaan op de leden om hiervoor niet weg te 
lopen maar om toch lid te blijven van de afdeling.  Hierdoor kunnen , in het belang 
van alle leden, de activiteitenplannen in de afdeling blijvend worden behouden en 
worden vernieuwd. 
 
De jubilerende leden werden door de voorzitter gefeliciteerd. Hij sprak de hoop uit  
dat het hun allemaal erg goed blijft gaan en dat zij nog heel veel jaren zullen kunnen 
genieten van datgene dat de G&B-afdeling Noord-Limburg hen te bieden heeft. 
Zij ontvingen een mooie ingelijste oorkonde en een grote fraaie groenblijvende plant. 
Van de vele felicitaties die hen tijdens de receptie ten deel vielen genoten de 
jubilarissen volop. 
 
 
Chrit Hovens, voorzitter. 
 


