
                                                  

 
Afdeling Epe – Heerde e.o. 
 
 
Jaarverslag 2015 van de vereniging Groei&Bloei afdeling Epe-Heerde e.o. 
 
1. BESTUUR 
- Leen Stephan                  Voorzitter                         (gekozen in februari 2013: aftredend in februari 2018 )           
- Margot Coumans Secretaris                        (gekozen in 2007; secretaris sinds 2012, aftredend   
                                                                                     in februari 2016)                                                                                             
- Joop Tigchelaar  Penningmeester              (gekozen in 2007; aftredend in februari 2017) 
- Eugenie Hennes PR, website, 
                                          Open Tuinen 
                                          Ledenadministratie          (gekozen in 2009; aftredend in februari 2017) 
- Ireen  Bunnik                  Reizen en lezingen           (gekozen in 2011; aftredend in februari 2016) 
- Riekie Bijsterbosch         Bloemschikken                 (gekozen februari 2013: aftredend in februari 2018) 
 
Ireen Bunnik heeft per 1 maart het voorzitterschap van Leen Stephan overgenomen. Zij blijft a.i. voorzitter tot 
uiterlijk 1 augustus 2016. Een nieuwe voorzitter neemt de termijn over en heeft dus een zittingstermijn tot februari 
2018. 
Verschillende leden van de afdelingen Nunspeet en Wezep-Oldebroek hebben zich ingeschreven bij Epe-Heerde. 
Beide afdelingen zijn in 2014 opgeheven. Door deze gebiedsuitbreiding is de naam van onze afdeling veranderd 
in Epe-Heerde e.o. 
Eind juni is er door de afdeling in Epe voor 3 jaar een berm geadopteerd, een initiatief van Bijenvereniging “De 
Imme” uit Epe. De berm wordt in het voorjaar van 2016 ingezaaid en er zal een Groei&Bloei bordje worden 
geplaatst. 
Op 14 juni was de symbolische overdracht van de vierkante meter tuin door Groei&Bloei aan school De Heerd. 
Op 24 september is het tuintje feestelijk in gebruik genomen. 
Door 2 bestuursleden is op 14 oktober de receptie en rondleiding vanwege het 25 jr. jubileum van Daams Molen 
in Vaassen bezocht. 
9 november is op uitnodiging van Project Moestuin “De Jasmijn” een kennismaking gesprek geweest, dit project 
loopt door in 2016. 
12 november is het 50 jr. jubileum van de afdeling gevierd in de Heerd te Heerde. Alle oud bestuursleden waren 
uitgenodigd en de leden die langer dan 25 jaar lid waren werden in de bloemetjes gezet. 
 
2. Leden: 
De afdeling Epe-Heerde e.o. had op 1 januari 2015 234 leden en op 31december 2015 347 leden, in de loop van 
het jaar zijn er70 leden bijgekomen er waren er  49 opzeggingen. 
 



3. VERGADERINGEN. 
In 2015 zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. Data 20/1, 18/2, 15/04, 27/5, 26/08 en 05/11. 
Er zijn 2 extra bestuursvergaderingen gehouden op 15/7 over de Pure Pinksterfair en 14/10 over beleid. 
Alle Rayon vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering van 14-11-2014 zijn door het bestuur bijgewoond. 
Op 29 oktober is er besloten voortaan om de 10 weken een AB ( dagelijks bestuur + commissies) te houden en 
om de 10 weken een DB ( Dagelijks Bestuur) 
 
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART EN NIEUWSBRIEF. 
De Geldersche Tuin werd  in januari uit gebracht als agenda. Dit werd door de leden zeer gewaardeerd. 
De Nieuwskaart verscheen in april/juni, juli/september en november/december. In mei is een kaart verspreid t.b.v. 
het Open Tuinen weekend en de Nationale Tuinweek. 
 
5. LEZINGAVONDEN. 
In 2015 werden er 7 lezing bijeenkomsten georganiseerd. Locatie: De Spikke te Heerde, alleen de lezing avond 
van 5 maart is gehouden in Villa Welgelegen te Heerde. 
Overzicht van de lezingen: 
7 januari: 
Lezing: Langer bloei in de tuin door Marcel Batist. 
De lezing duurde lang en was een opsomming van plantjes. 
Aantal bezoekers 60. Er zijn geen nieuwe leden ingeschreven. 
4 februari. 
Jaarvergadering. Er zijn 40 leden aanwezig. 
Lezing: Boerenerven door Jacomien Voorhorst. 
Geen goede lezing, de gemaakte afspraken over de inhoud van de lezing werden niet nagekomen. 
Aantal bezoekers 60. Valentijn presentje: voorjaarsbolletjes. 
5 maart. 
Lezing: Kleurenpalet van de ontwerper door Modeste Herwig. 
Goede lezing, veel nieuwe inzichten over het gebruik van kleuren in de tuin. Enthousiaste spreker. 
Aantal bezoekers 150 waarvan 10 niet leden. Er zijn 2 nieuwe leden ingeschreven. 
9 september. 
Lezing: Bomen over fruit door Boomkwekersgilde. 
Werd op het laatste moment afgezegd. 
Fotograaf Wim Weenink uit Apeldoorn werd bereid gevonden zijn prachtige natuur foto's te laten zien en de 
bijbehorende humorvolle verhalen te vertellen. De avond was een succes. 
Aantal bezoekers: 25. 
7 oktober. 
Lezing: Beleef je tuin door Leo Groenheer van DCM 
Hele informatieve en leuke lezing, wel veel reclame maar deze werd met charme gebracht. 
Aantal bezoekers: 45 waarvan 2 niet-leden. 
Stekjesmarkt, er werden veel stekken ingebracht. 
4 november. 
Lezing: De Wadden door Rob Koolwijk, vrijwilliger van de Waddenvereniging. 
Kwaliteit van de foto’s en informatie over de Wadden liet te wensen over, geen goede spreker. 
Aantal bezoekers: 55 waarvan 7 niet-leden. 



9 december. 
Lezing: Tuinen in Schotland en Wales door Alie Stoffers. 
Een goede lezing, aan het eind van de lezing wilde iedereen wel een bezoek brengen aan de Schotse tuinen. 
Aantal bezoekers 65 waarvan 4 niet-leden. 
PR Lezingen: d.m.v. De Geldersche Tuin, verspreiding nieuwskaarten, persbericht en website en  via Facebook. 
 
6. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN 
Doel van de aanwezigheid op deze markten is het werven van nieuwe leden. Dit kan o.a. bereikt worden door het 
aanprijzen van het tijdschrift “Groei&Bloei”, maar ook door het attenderen van geïnteresseerden op de (financiële) 
voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt, zowel op landelijk als op lokaal gebied. 
In 2015 heeft de afdeling niet deelgenomen aan markten etc. georganiseerd door derden. 
 
7. REIZEN en EXCURSIES 
8 en 9 mei: 
Jubileum tuinreis naar België en bezoek aan de Tuindagen in Beervelde. 
Bijzonder geslaagde reis, prettige sfeer, mooie tuinen. Slechts 22 deelnemers. 
Dagreis 10 juni: 
Het Rijk van de 1000 eilanden. 
Bijzondere reis, de tuinen werden per boot bezocht. 35 deelnemers. 
23 Juli: 
Avondexcursie : Tuinen bij avondlicht. 
Was een succes. Aantal deelnemers: 30 
Dagreis 24 september: 
Bloemenveiling en tuinbezoek. 
Is vanwege te weinig belangstelling niet doorgegaan. 
PR  d.m.v. De Geldersche Tuin, nieuwskaarten, website en persbericht. 
PR: na de reis: een bericht op de website met foto’s. 
 
8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
8 april: 
Workshop Lathyrus kweken door de Lathyrusvereniging. 
Heel succesvol, meer dan 40 deelnemers. 1 nieuw lid ingeschreven. 
14 oktober: 
Bollenmand maken bij Baltus. 
Gezellige sfeer, 29 deelnemers waarvan 5 niet-leden. 
 
9. BLOEMSCHIKKEN 
Bloemschik commissie 
De bloemschikcommissie bestond in 2015 uit: 
Anneke ter Mors, coördinator 
Hanneke Ravenek - Lubbering, administratie 
Vanuit het bestuur: contactpersoon Riekie Bijsterbosch. 
Tijdens de lezing van februari werd door de commissie voor een Valentijn verrassing gezorgd. 
Op 15 april is er besloten geen verloting tijdens de lezingavonden te houden. 



Naast de bloemschik cursussen die de afdeling Groei en Bloei Epe-Heerde  organiseren zijn we de laatste jaren 
gestart met workshops. Op verschillende middagen-/avonden, zodat de leden die (parttime) werken hier ook aan 
deel kunnen nemen. De workshops werden goed bezocht en soms moesten we een stop inlassen. Bij de 
workshops viel op dat niet altijd de opgegeven mensen kwamen. We probeerden dit op te vangen door na de mail 
aanmelding via de website, een bevestiging via de mail te sturen met de laatste mededeling/ instructies. 
Evaluatie van het bloemschikseizoen 2014-2015. 
Op 12 mei heeft de bloemschikcommissie samen met de docenten de cursus van 2014-2015 geëvalueerd naar 
aanleiding van de ingeleverde formulieren. 
Verslag evaluatie bloemschik cursus 2014-2015. 
Er zijn dit jaar 2 groepen van 13 deelnemers gestart. Docenten : Ilse Kerkmeijer en Miranda Nijveld. 
De cursus bestond uit 7 lesavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Van de 26 cursisten hebben er 22 het evaluatie formulier ingeleverd. 
Workshops: 
Japans bloemschikken.(Ikebana) 13 mei 
Locatie: in de tuin Stege 8 in Veessen.  Opgave aantal deelnemers: 18 
Docent Corrie v.d Meer van de Ikebana vereniging verzorgde deze middag. 
We leerden een andere manier van schikken dan de bloemschiksters  gewend waren. 
Ook demonstreerde zij het onderwater afknippen van bloemen  i.v.m. het voorkomen van lucht opzuigen door de 
bloemen.  Het was een gezellige middag met windvlagen welke voor verrassingen zorgden. 
Landgoed Bischoff Tulleken in Heerde 14 september 
Opgave aantal deelnemers: 30 
We werden ontvangen door de heer Bolhuis, die ons over de historie van huis en boomkwekerij vertelde. 
De rondleiding over de boomkwekerij moesten we kort houden i.v.m de regenbuien. Na de koffie met lekkers 
gingen we aan de slag. 
Op een boomschijf gingen we een bloemstukje maken van  natuurlijk materiaal uit de tuin van Mw. Bijsterbosch . 
Er waren “kunststukjes” bij, zo mooi gemaakt. 
 
Kerstworkshop bij GroenRijk in Epe  op 15 en 16 december. 
Opgave aantal deelnemers: 15 dec. 18 via de mail en 6 telefonisch. (24) 
                                            16 dec.  17 via de mail en 2 telefonisch. (19) 
De deelnemers konden een tafelschikking maken die paste in hun eigen interieur, door een eigen 
schaal/ondergrond mee te nemen. 
Groen uit eigen tuin en persoonlijke snuisterijen en met de bloemen van GroenRijk werden het mooie 
bloemwerken. 
In een sfeervolle omgeving  waren het gezellige avonden waarin de deelnemers  de juiste materialen en 
kersttakken bij elkaar konden zoeken. 
Bloemschik cursus 2015-2016. 
De deelnemers konden dit jaar kiezen uit een najaarscursus van 4 lessen of een totale cursus van 8 lessen. In 
het voorjaar 2016 wederom 4 lessen 
Het waren gemengde groepen, bestaande uit beginnende en gevorderde bloemschiksters; de lessen waren 
aangepast aan ieders persoonlijk niveau. 
Docenten Ilse Kerkmeijer op de maandag en Miranda Nijveld op de donderdag. 
Locatie : Goudvink te Epe. 
Aantal deelnemers: 



Maandag, 11 deelnemers voor 8 lessen en 6 deelnemers voor de 4 najaarslessen. 
Donderdag, 8 deelnemers voor 8 lessen en 5 deelnemers voor de 4 najaarslessen. 
Uit de evaluatie van de najaarscursisten  blijkt dat men de cursus goed tot zeer goed ervaart en er vervolg aan 
geeft voor 2016. 
 
10. OPEN TUINEN EN NATIONALE TUINWEEK. 
Woensdag 17 juni, in het kader van de Nationale tuinweek met als thema: Water. 
5 leden stelden hun tuin open en het was mogelijk een bezoek te brengen aan informatiecentrum Hoogwatergeul 
van het Gemaal Veluwe. 
Open tuinen Weekend zaterdag 20 juni: 
4 leden stelden hun tuin open, er was veel animo om de tuinen te bezoeken. 
PR: d.m.v. Geldersche tuin, website, folder, persbericht . 
PR: na de Open Tuinen, verslag en foto’s op de website. 
 
11. PURE PINKSTERFAIR. 
In 2015 is er weer een Pure Pinksterfair georganiseerd in het park van de Cannenburch in Vaassen. 
Het comité bestond uit: Doret Tigchelaar, Ireen Bunnik, Margot Coumans en Riekie Bijsterbosch. 
De fair werd gehouden op 24 en 25 mei, het bezoekers aantal was iets meer in vergelijk met het jaar 2013. 
Er zijn 28 nieuwe leden ingeschreven. 
Op 15 juli 2015 heeft het bestuur besloten geen Pure Pinksterfair meer te organiseren.                                                   
PR: d.m.v.: website G&B en www.depurepinksterfair.nl, flyers en posters, persberichten, vermeldingen via 
speciale websites, Geldersche Tuin, Twitter en  Facebook. 
PR: na de Fair: foto’s en verslag op beide websites en persbericht. 
 
12. BEDANKDAG VRIJWILLIGERS. 
Op 1 oktober heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet d.m.v. een boottocht over de IJssel. 
Tijdens de tocht werd er een lunch geserveerd. De tocht verliep  in een geanimeerde sfeer. 
Er waren 34 van de 60 vrijwilligers aanwezig. 
PR: na de bedank dag: verslag en foto’s op website. 
 
13. ONZE WEBSITE http://epe-heerde.groei.nl in 2015 
Webmasters: Eugenie Hennes en Johan v.d.Plasse. 
Het jaar 2015 was voor onze website een veelbewogen jaar. Er heeft namelijk een ingrijpende wijziging 
plaatsgehad, die grote gevolgen met zich mee bracht. 
Allereerst werd de website uiterlijk in een nieuw jasje gestoken, zodat hij weer meer overeenkomsten vertoont 
met de landelijke website van Groei&Bloei. 
Daarbij werd overgegaan op een nieuwe versie van het content management systeem, waarmee uw webmasters 
de site bouwen en onderhouden. 
Tevens werd de site “responsive” gemaakt, hetgeen inhoudt, dat waar vroeger de webmasters de opmaak van de 
sitepagina’s tot in details bepaalden, nu de site zich aanpast aan het apparaat (pc, laptop, tablet, smartphone, 
inclusief het besturingssysteem van dat apparaat), waarop men de site bekijkt. Dit betekent voor ons als 
webmasters een totaal andere aanpak. 

http://epe-heerde.groei.nl/


Maar niet alleen de website was aan verandering onderhevig, want tegelijkertijd werd overgestapt op een geheel 
nieuwe module voor de E-mail Nieuwsbrieven, met ingrijpende wijzigingen voor zowel de opmaak als de 
verzending. 
Tot slot werd ook voor het bijhouden van de statistieken gekozen voor een totaal andere module. 
Hoewel de nieuwe site uitvoerig door een webmasterpanel was getest, ging de overgang naar de nieuwe 
omgeving verre van vlekkeloos. Dit werd mede veroorzaakt doordat men op het laatste moment van een andere 
server met weer geheel andere instellingen gebruik moest maken. 
Er ging daardoor veel mis bij het overzetten en daarna ook nog bij het corrigeren daarvan. Maar na veel 
inspanningen, ook van uw eigen webmasters, kwam de site na een paar maanden uiteindelijk weer in het goede 
spoor. 
Helaas zijn door alle perikelen de statistieken over 2015 incompleet, zodat een vergelijking met vorige jaren 
onmogelijk is. 
Door alle reacties, die we kregen, bleek wel eens te meer, wat een belangrijk communicatiemiddel met onze 
leden en aspirant-leden de website en de E-mail Nieuwsbrief in de afgelopen 15 jaar zijn geworden. 
 
 
 


