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Jaarverslag 2016 van de vereniging Groei & Bloei afdeling Epe-Heerde 
e.o. 
 
1. BESTUUR 
- Vacature                  Voorzitter                                
- Renée Molendijk Secretaris           (gekozen in 2016, aftredend in februari 2021)                                                                                     
- Joop Tigchelaar  Penningmeester      (gekozen in 2007; aftredend in februari 2017) 
- Eugenie Hennes PR, website, 
                                 Open Tuinen, 
                                 Ledenadministratie  (gekozen in 2009; aftredend in februari 2017) 
- Riekie Bijsterbosch    Bloemschikken        (gekozen in 2013: aftredend in februari 2018) 
 
 
Ireen Bunnik, a.i. voorzitter, is per augustus 2016 gestopt met haar 
werkzaamheden als waarnemend voorzitter. Helaas is er nog geen nieuwe 
voorzitter gevonden.  
Joop Tigchelaar (penningmeester) en Eugenie Hennes (PR, website, Open Tuinen, 
Ledenadministratie) zijn aftredend. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 
gemeld voor deze posities. 
In 2015 is door de afdeling in Epe voor 3 jaar een berm geadopteerd, een 
initiatief van Bijenvereniging “De Imme” uit Epe. De berm werd op 7 april 2016 
tijdens een officieel moment ingezaaid en er werd een Groei & Bloei-bordje 
geplaatst. 
In de zomermaanden werd vier maal een bloemschikcafé georganiseerd in de 
Goudvink in Epe.  
Twee leden van het bestuur woonden in Zoetermeer de Marketing Inspiratie dag 
bij, die door Groei & Bloei Landelijk werd georganiseerd. 
 
2. LEDEN: 
De afdeling Epe-Heerde e.o. had op 1 januari 2016 306 leden en op 31 december 
2016 264 leden; het ledenaantal is met 42 afgenomen. 
 
3. VERGADERINGEN. 
In 2016 zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. Data 28/1, 25/2, 01/04, 
23/6, 18/08, 05/10, 2/11 en 07/12. 
De jaarvergadering werd op 11/02 gehouden. 
Op 6 april en 21 september werden de Rayonvergaderingen in Nunspeet bezocht 
en op 12 november werd de Algemene Ledenvergadering in Utrecht door het 
bestuur bijgewoond. 
 
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART EN NIEUWSBRIEF. 
De Geldersche Tuin werd uitgebracht in januari, mei en augustus. 
Dit jaar zijn er 14 digitale Nieuwsbrieven verstuurd.  
 



5. LEZINGAVONDEN. 
In 2016 werden er 10 lezingen georganiseerd die plaatsvonden in Villa 
Welgelegen te Heerde. 
 
Overzicht van de lezingen: 
14 januari: 
Lezing: De tuincoach en je tuin door Frank Spaan. 
Het was een vriendelijke doch moeizame spreker, die de interactie met de zaal 
niet in de hand kon houden. De kwaliteit van de foto’s was matig. 
Aantal bezoekers 55, waarvan 9 niet-leden. 
11 februari. 
Jaarvergadering. Er zijn 40 leden aanwezig. 
Lezing: Schoonheid van planten voor en na de bloei door Marcel de Wagt. 
Dhr. De Wagt was een prettige spreker, die ons goede informatie gaf  en die ons 
nieuwsgierig maakte naar zijn kwekerij. 
Aantal bezoekers 65 
3 maart. 
Lezing: De ommuurde tuin door Ester Kuilen. 
Goede lezing over de Ommuurde tuin die ligt in de Historische Moestuin van 
Willem III te Renkum en waar nu biologische producten worden geteeld. Goede 
spreker. 
Aantal bezoekers 52. 
7 april 
Lezing: Vogels in en om de tuin door Koos Dansen. 
Een mooie lezing die werd geïllustreerd met prachtige foto’s. Aantal bezoekers: 
74, waaronder 12 niet-leden (o.a. van de vogelvereniging). 
28 april 
Extra lezing over Engelse tuinen in Kent en Sussex door Garden Tours. 
Vanwege de geplande 5-daagse tuinenreis naar Kent/Sussex in augustus kwam 
Garden Tours een geanimeerde presentatie met veel mooie foto’s geven over de 
te bezoeken Engelse tuinen. 
Aantal bezoekers: 30 
12 mei 
Lezing: Ooievaars door Henk Hietbrink. 
Een enthousiaste verteller, die zonder beamer en luidspreker de bezoekers aan 
zijn lippen laat hangen. Hij vertelde bijzondere verhalen en mooie anekdotes en 
hield na de pauze een hele boeiende natuurquiz. 
Aantal bezoekers 27 
15 september. 
Lezing: Bomen door Chris van der Wurff. 
Boomkweker Chris van der Wurff vertelde heel boeiend over het kweken van 
bijzondere bomen. Van iedere boom waarover hij vertelde had hij een tak 
meegenomen. Erg leuke lezing.  
Aantal bezoekers: 32.  
Stekjesmarkt, er werden veel stekken ingebracht. 
6 oktober. 
Lezing: Bloembollen door Carlos van der Veek. 
De spreker liet zich niet van de wijs brengen door de opstart problemen van onze 
apparatuur en maakte er een interessante avond van, waarbij na afloop bollen 
konden worden gekocht.  
Wij verlootten G&B Bloembollen-specials. 
Aantal bezoekers: 39 waarvan 4 niet-leden. 



3 november. 
Lezing: Winterbloeiers 
Kwaliteit van de foto’s en informatie over de Wadden liet te wensen over, geen 
goede spreker. 
Aantal bezoekers: 60 waarvan 6 niet-leden. 
9 december. 
Lezing: Kerstversiering op ’t Loo door Willem Zieleman. 
De lezing ging grotendeels over de historie van de tuinen van ’t Loo met 
daarnaast de Kerstversiering op ’t Loo.Een goede lezing, aan het eind van de 
lezing wilde iedereen wel (weer) een bezoek brengen aan ‘t Loo. 
Aantal bezoekers 60 waarvan 8 niet-leden. 
PR Lezingen: d.m.v. De Geldersche Tuin, digitale nieuwsbrieven, 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. 
Op 1e Pinksterdag hebben wij met drie vrijwilligers op de Pure Pinksterfair bij 
kasteel De Cannenburgh gestaan. Er werden 3 nieuwe leden (landelijk) 
gewonnen en er werden bijna 2000 tijdschriften uitgedeeld. 
Op 3 september namen we deel aan de Kunst/pleinmarkt in Epe. Een jaarlijks 
evenement waarbij verenigingen zich kunnen presenteren. Er werden door drie 
leden bloemstukken gemaakt en verkocht en twee leden deelden informatie over 
de vereniging uit. 
 
7. REIZEN en EXCURSIES 
Dagreis 21 april: 
Op deze zonnige dag bezochten wij met een volle bus de tuinen van diergaarde 
Artis, waarbij wij in twee groepen werden rondgeleid medewerkers van de 
groendienst. Na een lunch bezochten we de nabij gelegen Hortus, waar we ook 
een mooie rondleiding kregen. Een bijzonder geslaagde excursie. 
Dagreis 9 juni: 
Met 40 leden bezochten we ’s morgens de Oostvaardersplassen. We werden in 
een grote huifkar rondgereden en konden van dichtbij verscheidene (groepen) 
dieren zien. We kregen daarbij informatie van een gids. Na afloop reden we door 
naar de Noordoostpolder en bezochten na de lunch de Goldhoorn Gardens en de 
tuin van Lipke Schat in Bant. Een goed geslaagde dag. 
Tuinenreis naar Kent en Sussex 12-16 augustus 
Omdat het minimum aantal deelnemers aan deze reis niet werd gehaald, hebben 
we de reis helaas moeten annuleren. De belangstellenden konden met een 
andere tuinenreis meedoen. 
 
Avondexcursies:  
30 juni 
Deze avond werden tuin Ruim Zicht in Wijhe en tuin De Roode Hoeve in Nijbroek 
bezocht.  
13 juli 
Dit keer konden de tuinen van Riet Dickhof in ’t Loo/Oldebroek en de 
Fantasietuin van Beerd van de Put bezocht worden.  



Beide avonden was er volop belangstelling voor deze prachtige tuinen. 
PR  d.m.v. De Geldersche Tuin, digitale nieuwsbrieven, website en persbericht. 
PR: na de reis: een bericht op de website met foto’s. 
 
8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
Op 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 5 september werd er een bloemschikcafé 
georganiseerd in “De Goudvink” in Epe. Vanwege de kleine opkomst is besloten 
hier geen vervolg aan te geven. 
 
9. BLOEMSCHIKKEN 
Bloemschikcommissie 
De bloemschikcommissie bestond in 2016 uit: 
Anneke ter Mors, coördinator 
Hanneke Ravenek-Lubbering, administratie 
Vanuit het bestuur: contactpersoon Riekie Bijsterbosch. 
 
Workshops: 
Verrassingsochtend  
Op 24 mei werd een verrassingsochtend bloemschikken georganiseerd. Hier werd 
door 18 personen aan meegedaan. Het was een geslaagde ochtend.  
Kerstworkshop bij De Kas in Epe  op 17 december. 
Aantal deelnemers: 20 De deelnemers konden een kerststuk maken, met zelf 
meegebrachte materialen en met enkele artikelen die te koop werden 
aangeboden.  
Bloemschikcursus 2016-2017. 
De deelnemers konden dit jaar kiezen uit een najaarscursus van 4 lessen of een 
totale cursus van 8 lessen. In het voorjaar 2017 wederom 4 lessen 
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. 
Totaal aantal cursisten: 36. 
 
10. OPEN TUINEN  
Zaterdag 18 juni konden acht tuinen worden bezocht:  
De IVN bijennatuurtuin in Nunspeet 
Kruidentuin De Groene Kruidhof in Elburg 
A. Vogeltuinen in ’t Harde 
De tuin van Fia Makkinng in ’t Harde 
Tuin Duinhof in Oldebroek 
De tuin van de familie Van de Brink in Elburg 
De tuin van de familie Van de Weerd inn Doornsppijk 
Ampies Berg in ’t Harde 
Zaterdag 23 juli konden zes tuinen worden bezocht: 
Heemtuin Refugium in Emst 
De tuin van Riekie Bijsterbosch in Veessen 
De tuin va Tonnie van der Kooij in Heerde 
De tuin van Letty de Graaf in Heerde (Hoorn) 
De tuin van Renée Molendijk in Vaassen 
Tuin De Buitenhof van de familie Geerling 



Voor beide Open tuinendagen was erg veel belangstelling. Het initiatief om naast 
de gebruikelijke open tuinen dag in juni ook een open dag in juli te organiseren 
is goed uitgepakt en verdient navolging. 
PR: er werd een speciale uitgave van de Geldersche Tuin rondgestuurd. 
 
11. BEDANKDAG VRIJWILLIGERS. 
Op 14 september heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet door 
het organiseren van een uitstapje naar de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart.  
Van de 30 vrijwilligers konden er 15 deelnemen. 
 
13. ONZE WEBSITE http://epe-heerde.groei.nl in 2016 
Webmasters: Eugenie Hennes en Johan v.d.Plasse 
Na het voor onze website veelbewogen jaar 2015 hoopten we weer snel in een 
wat rustiger vaarwater te komen. Maar de gevolgen van de ingrijpende wijzigin-
gen klonken nog lang na. Inmiddels zijn we wel gewend aan het werken met de 
nieuwe versie van het content management systeem, waarmee uw webmasters 
de site bouwen en onderhouden.  
Wat nog wel moeite kost is het “responsive” zijn van de website, hetgeen in-
houdt, dat, waar vroeger de webmasters de opmaak van de sitepagina’s tot in 
details bepaalden, nu de site zich aanpast aan het apparaat, waarop men de site 
bekijkt (pc, laptop, tablet, smartphone, inclusief het besturingssysteem), en de 
gebruikte software. Zo zijn de Nieuwsbrieven niet altijd voor alle daarop geabon-
neerden makkelijk te lezen. Gelukkig is er daarvoor een uitweg middels de link 
rechts bovenaan de nieuwsbrief, via welke link men de nieuwsbrief in een juiste 
opmaak online kan lezen.  
Omdat bleek, dat de gebruikte systematiek voor de websitestatistieken niet de 
juiste gegevens leverde, is men daarmee in 2015 gestopt. Dit betekent ook, dat 
alle in vorige jaarverslagen vermelde aantallen bezoekers en bezochte pagina’s 
onjuist zijn. Eind 2015 is men gestart met een andere module voor de statistie-
ken, hetgeen wel inhoudt, dat we nu nog geen vergelijkingsmateriaal hebben 
met vorige jaren. Vanaf volgend jaar kunt u deze weer in het jaarverslag ver-
wachten. 
Ook externe factoren zijn van invloed op onze website. Zo bleek in de tweede 
helft van dit jaar, dat er grote veiligheidsrisico’s zijn ontstaan bij het gebruik van 
Flash-elementen op websites. Die werden door uw webmasters o.a. gebruikt voor 
filmpjes. De risico’s zijn zo groot, dat nieuwe browserversies Flash standaard 
blokkeren. Inmiddels zijn bijna alle Flash-elementen op onze site vervangen door 
html5-content. Bezoekers ervaren overigens geen verschil.   
Zo werkten wij er ook dit jaar weer hard aan om onze belangrijke communica-
tiemiddelen, die de website en de Nieuwsbrieven voor de afdeling zijn, up-to-
date te houden. 
 
Tot ziens op de site. 
Uw webmasters Johan van de Plasse en Eugenie Hennes 

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

