
  

 

 

Jaarverslag 2017, Groei & Bloei afdeling Noord-Veluwe 

 

1. BESTUUR 
- Vacature                  Voorzitter                                

- Renée Molendijk Secretaris           (gekozen in 2016, aftredend in februari 2021)                                                                                     
- Joop Tigchelaar  Penningmeester      (gekozen in 2007; aftredend in februari 2018) 

- Eugenie Hennes PR, website, 

                                 Open Tuinen, 
                                 Ledenadministratie  (gekozen in 2009; aftredend in februari 2018) 

- Riekie Bijsterbosch    Bloemschikken        (gekozen in 2013: aftredend in februari 2018) 

- Christine Steneker Reizen, lezingen (gekozen in 2017, aftredend in februari 2022) 

 

Algemeen 

Hoewel we in 2017 een nieuw bestuurslid erbij hebben gekregen, is de functie van 
voorzitter helaas nog vacant. Joop Tigchelaar (penningmeester) is aftredend in 
februari 2018, maar gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld voor deze 

functie. We zouden naast een voorzitter ook nog graag een extra bestuurslid erbij 
willen hebben.  

In maart en april werd met veel succes een cursus ecologisch moestuinieren 
georganiseerd.  

In mei hebben we een plantjesmarkt gehouden met door onze leden ingezamelde 
stekjes en plantjes. Van de opbrengst kochten we een tuinbankje voor het nieuwe 
logeerhuis van De Rode Beer in Heerde.  

Dit jaar werden voor het eerst drie opentuinendagen georganiseerd, in drie 
verschillende seizoenen. Een aantal leden stelde de tuin weer open voor bezoekers.  

De workshops kruiden-bloemschikken en een bloemenkrans maken waren erg 
geslaagd , maar voor een drietal andere activiteiten, zoals de avondexcursies en 
een bezoek aan een pluktuin was daarentegen weinig belangstelling, zodat we die 

moesten afgelasten.  
Daarnaast waren we door een afnemend aantal cursisten gedwongen de 

bloemschiklessen van twee avonden naar één avond te zetten. 
 
2. LEDEN: 

De afdeling Noord-Veluwe had op 1 januari 2017 264 leden en op 31 december 
2017 259 leden; het ledenaantal is met 5 afgenomen. 

 
3. VERGADERINGEN. 
In 20117 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. Data 25/1, 28/2, 29/3, 

18/04, 31/5, 5/7, 21/08, 27/9, 25/10 en 29/11. 
De jaarvergadering werd op 02/3 gehouden. 



  

Het bestuur was aanwezig op 29 maart en 13 september bij de Rayonvergaderingen 

in Nunspeet, op 11 november bij de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort, op 
16 maart bij de Landelijke Inspiratiedag in Utrecht en in september bij de Kaderdag 

in Zoetermeer. 
 
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART EN NIEUWSBRIEF. 

De Geldersche Tuin werd uitgebracht in april en juli 2017 
In mei en december 2017 werd een nieuwskaart aan de leden verstuurd. Dit jaar 

zijn er 10 digitale nieuwsbrieven verstuurd.  
 
5. LEZINGAVONDEN. 

In 2017 werden acht lezingen georganiseerd die plaatsvonden in Villa Welgelegen te 
Heerde. Op 14 januari vond er in plaats van een lezing een georganiseerde 

winterwandeling plaats. 
 
Overzicht van de lezingen: 

21 februari 
Lezing: Verwilderen, een natuurlijke tuin door Romke van der Kaa. 

Deze bekende spreker trok een ongekend hoog aantal bezoekers: 121, waarvan 41 
niet-leden. De meeste bezoekers waren enthousiast. 

2 maart 
Jaarvergadering.  
Lezing: Permacultuur door Vera Greutink 

Heel inspirerend, inhoudelijk goed en een bevlogen spreekster. 
Aantal bezoekers 44, waarvan 9 niet-leden. 

6 april 
Lezing: Over vlinders en libellen door Annette van Berkel  
Een mooie lezing die werd geïllustreerd met prachtige foto’s.  

Aantal bezoekers: 45. 
11 mei 

Lezing: Eten uit de natuur door Danielle Bergmans 
Het was een wat langdradige lezing met een enthousiaste spreker en een leuke 
proeverij. 

Aantal bezoekers: 40 . 
7 september 

Lezing: Weg met de buren door Cor van Gelderen 
Erg drukke spreker, veel informatie, maar niet zo heel erg over afscheidingen van 
tuinen.  

Aantal bezoekers: 62.  
6 oktober 

Lezing: Sanders pompoenen en exoten door Sander Sanders. De inhoud van de 
lezing was matig, slechts het benoemen van diverse soorten pompoenen met foto’s.   
Daarna stekjesmarkt met stekken van onze leden.  

7 november 
Lezing: Buitenplaatsen rond de Veluwe door Peter en Tineke Tazelaar 

Goede spreker, leuke avond, maar met weinig diepgang. 
Aantal bezoekers: 36. 
 



  

7 december 

Lezing: Wat is winterhard door Gerard van Buiten 
Deze hortulanus van de Botanische tuinen in Utrecht kon goed vertellen en had 

mooie foto’s meegenomen. 
Aantal bezoekers: 36. 
PR Lezingen: via De Geldersche Tuin, nieuwskaarten, digitale nieuwsbrieven, 

persberichten, website en Facebook. 
 

6. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN 

Op 12 mei hebben we op de maandelijkse verkoopdag van de 2e hands winkel 
de Rode Beer door leden ingebrachte stekken en planten verkocht. De opbrengst 

kwam ten goede aan een tuinbank voor het nieuwe logeerhuis van De Rode Beer 

in Heerde. We gebruikten de speciale G&B-tent.  
 

7. REIZEN en EXCURSIES 

Dagreis 22 juni 
Met een volle bus (IJsseltours) bezochten we op deze warme, zonnige dag drie open 

tuinen rondom Nijmegen. Eerst gingen we naar het Hof van Marie in Beuningen, een 
kleurrijke tuin met knusse hoekjes. Daarna zagen we d’alde Coninkshof in Weurt, 
een grote tuin met verschillende tuinkamers. Na de voortreffelijke lunch vertrokken 

we richting tuin “De Villa” in Persingen, een adembenemend mooie tuin in een 
schitterende omgeving. Tenslotte bezochten we kwekerij Marcel de Wagt in Ven-

Zelderheide en konden we na een geslaagde dag huiswaarts keren met onze 
bijzondere aankopen.   

Dagreis 22 september 
Helaas konden op deze dagreis slechts 25 leden mee en moesten we enkele 
belangstellenden teleurstellen. Het was een prachtige reis naar Geesteren, waarbij 

een mooie tuin werd bezocht en na een lunch werd een bloemenkrans van speciaal 
gedroogde bloemen gemaakt. Iedereen was erg enthousiast. 

 
Avondexcursies:  
30 juni 

Wegens gebrek aan belangstelling werden de avondexcursies afgelast. 
 

8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
Op 7, 14, 28 maart en 4 april werd in Wapenveld een cursus ecologisch 
moestuinieren gehouden, verzorgd door Velt. Alle 14 deelnemers waren enthousiast. 

 
9. BLOEMSCHIKKEN 

Bloemschikcommissie 
De bloemschikcommissie bestond in 2017 uit: 
Hanneke Ravenek-Lubbering 

Anneke ter Mors stopte in maart en werd bedankt voor haar jarenlange inzet.  
Vanuit het bestuur: contactpersoon Riekie Bijsterbosch. 

 
Bloemschikcursus 2017-2018 
Vanwege het teruglopend aantal cursisten werd besloten de twee cursusavonden 



  

terug te brengen tot één avond, de maandagavond. Er waren vier avonden in het 

najaar en vier avonden in het voorjaar. Het aantal cursisten was 12. 
Docent: Ilse Kerkmeijer  

 
Workshops: 
Tijdens de landelijke Open tuinenweek in juni werd succesvol een workshop over 

theekruiden uit de tuin georganiseerd. Aansluitend een Engelse Tea en 
bloemschikken met kruiden. Er waren 19 deelnemers.  

De kerstworkshop kon dit jaar weer bij de nieuw geopende Groenrijkwinkel in Epe 
worden gehouden. Het aantal deelnemers was 13. 
 

10. OPEN TUINEN  
Zaterdag 6 mei konden vier voorjaarstuinen worden bezocht: 

De tuin van Job Dam in Wezep 
De tuin van Francis van Duuren in Heerde 
Tuin Duinhof in Oldebroek 

De tuin en kwekerij van Pieter Nijhoff in Wezep 
Zaterdag 17 juni konden vier tuinen worden bezocht: 

Ons Erf van Antoinette Sterken in Vaassen 
De Klèterstroate van Geeke Kamphuis in Niersen 

De Weteringschans van Ilse Scheffel in Vaassen 
De tuin van Barry van der Meulen en Jaap de Zwarte in Vaassen  
Zaterdag 22 juli konden zeven tuinen worden bezocht: 

De tuin van Letty de Graaf in Heerde 
De tuin van Tonnie v.d. Kooij in Heerde 

De tuin van Fia Makkink in ’t Harde 
De tuin van Riet en Evert Dickhof in Oldebroek ’t Loo 
De tuin van Aly en Henk van Dronkelaar in Oosterwolde 

Ons Joppe van Gert en Adrie Bredewout in Oldebroek 
Voor de drie Open tuinendagen was veel belangstelling. 

PR: er werd een speciale uitgave van de Geldersche Tuin rondgestuurd. 
 
11. BEDANKDAG VRIJWILLIGERS. 

Op 22 augustus heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet en 
uitgenodigd om bij pluktuin Van der Velde in Heerde een boeket te plukken en te 

schikken. Het was een gezellige, zonnige ochtend met 25 vrijwilligers. 
 
13. ONZE WEBSITE http://noord-veluwe.groei.nl in 2017  

Webmasters: Johan v.d. Plasse en Eugenie Hennes 
Het jaar 2017 was voor uw webmasters een jaar van verdere gewenning aan en 

consolidatie van de nieuwe versie van het content management systeem, waarmee 

we de site onderhouden.  

De diverse noodverbanden, die we hadden aangelegd om de boel draaiende te 

houden, zijn vervangen door definitieve oplossingen. Daardoor is nieuwe inhoud 

makkelijker toe te voegen en zijn wijzigingen ook weer sneller door te voeren. 

Een voorbeeld daarvan is de Nieuwsbrief, die nu voor vrijwel alle abonnees in hun 

mailprogramma de juiste opmaak heeft, zodat men de nieuwsbrief niet via de link 

rechts bovenaan online hoeft te lezen. 

http://noord-veluwe.groei.nl/


  

De nieuwe module voor de statistieken is nu volledig operationeel, zodat we u ook 

weer de bezoekersaantallen en dergelijke kunnen geven. 

In 2017 ontving de website meer dan 3200 bezoekers. Zij bezochten bijna 13.000 

pagina’s. De meeste bezoekers, namelijk ruim 1928, gebruikten daarbij hun desktop 

pc, 731 hun tablet en 551 hun smartphone of phablet. 

Verreweg de meest bezochte pagina was de homepage, waarlangs ook de meeste 

bezoekers op de site kwamen. Een goede tweede was de Agenda-pagina en 

vervolgens kwamen de Fotoalbums en de pagina’s met als onderwerp 

Bloemschikken.  

Opvallend was, dat meer dan de helft van de bezoekers onze site via zoekmachines 

bereikte, de rest kwam grotendeels rechtstreeks naar de site en minder dan 10% 

waren doorgelinkt via andere websites. 

Ook in 2017 waren onze website en de vanuit de website gegenereerde 

Nieuwsbrieven weer een belangrijk communicatiemiddel voor onze Afdeling. 

 

Tot ziens op de site. 

Uw webmasters Johan van de Plasse en Eugenie Hennes. 

 


