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JAARVERSLAG 2019, GROEI & BLOEI AFDELING NOORD-VELUWE 

 

BESTUUR 
- Vacature                  Voorzitter                                

- Renée Molendijk Secretaris           (gekozen in 2016, afgetreden in juli 2019)                                                                                     
- Aly van Dronkelaar Penningmeester      (gekozen in 2018; aftredend in februari 2022) 

- Eugenie Hennes PR, website, 

                                 Open Tuinen, 
                                 Ledenadministratie  (gekozen in 2009; aftredend in februari 2021) 

- Hanneke Ravenek    Bloemschikken        (gekozen in 2019: aftredend in januari 2023) 

- Christine Steneker Reizen, lezingen (gekozen in 2017, aftredend in februari 2021) 

 

1. Algemeen 
De functie van voorzitter is nog vacant maar er is een goed vooruitzicht op invulling 

van deze vacature. Renée Molendijk, secretaris, is in juli 2019 afgetreden. Deze 
functie wordt tijdelijk overgenomen door de overige bestuursleden. 

Er werden ook dit jaar weer vijf lezingen georganiseerd. 

Dit jaar was er één Open Tuinen Weekend, op 15 en 16 juni, aansluitend op de 
Groei&Bloei Nationale Tuinweek. De zes geopende tuinen waren bijna allemaal 
uitgezocht op het thema: de Levende Tuin.  

De bloemschikcommissie organiseerde naast acht bloemschiklessen een 
Paasworkshop en een Kerstworkshop. En voorafgaand aan de reis naar Gardenista 

op 16 mei is op 13 mei een workshop Hoeden versieren uitgeschreven. 
Op 24 augustus was er een Bekenwandeling met begeleiding van een gids van de 

Bekenstichting. Aansluitend een picknick op basis van Pot-Luck.  
Op 2 september hebben de beide webmasters een informatieavond over de nieuwe 
website bijgewoond.  

Eén van de leden van de bloemschikcommissie heeft de Inspiratiedag 
Bloemschikken op 21 september in Zoetermeer gevolgd. Het thema was ‘De 

bloementjes buiten zetten’. s-Morgens een lezing van Inge Quint en na de lunch een 
workshop. 
Op 9 november hebben twee bestuursleden de laatste Landelijke Algemene 

Ledenvergadering bijgewoond. Deze feestelijke afsluiting van een tijdperk vond 
plaats in Amersfoort. Vanaf nu zal de Ledenvergadering worden vervangen door een 

Ledenraad. 
Een lid van de Open Tuinen Commissie heeft op 28 november de Inspiratiedag 
Nationale Tuinweek bijgewoond in Ede. In de ochtend waren er lezingen / 

demonstraties. In de middag diverse workshops. Alles leverde veel inspiratie op 
voor het thema van 2020: de Eetbare Tuin. 
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2. LEDEN: 
De afdeling Noord-Veluwe had op 1 januari 2019 256 leden en op 31 december 

2019 256 weer leden. Het aantal opzeggingen (31) was precies even veel als het 
aantal nieuwe aanmeldingen (31). Daarmee is het ledenaantal dus precies gelijk 

gebleven.  
 
 

3. VERGADERINGEN. 
In 2019 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. Data 21/1, 25/2, 25/3, 29/4, 

27/5, 24/6, 9/9, 30/9, 8/10, 5/11 en 17/12. 
De jaarvergadering van de vereniging werd op 24 januari gehouden. Deze 
vergadering kreeg een geheel nieuwe invulling. Zo werd het secretarieel verslag 

gepresenteerd in de vorm van een PowerPoint met veel foto’s van de activiteiten 
van het afgelopen jaar. Zo kon iedereen nog eens nagenieten. Na afloop van de 

vergadering was er een minimarktje. Hier werden de activiteiten, voor zover al 
bekend, gepresenteerd. Ook was er een infotafel voor bestuurs- en commissiewerk. 

Er was een ruiltafel voor tuinboeken en andere leuke tuin gerelateerde zaken. Een 
kleine workshop: het maken van een Oorwurmenpotje. En natuurlijk ontbrak het 
hapje en het drankje niet. Deze nieuwe opzet werd zeer gewaardeerd en trok ook 

veel meer leden dan andere jaren. 
Het bestuur was aanwezig op 15 januari bij de Rayonvergadering in Nunspeet. 

 
 
4. PR: DE GELDERSCHE TUIN, NIEUWSKAART, DIGITALE NIEUWSBRIEF EN 

PERS 
De Geldersche Tuin werd uitgebracht als Jaarnummer.  

Daarnaast werden drie Nieuwskaarten verstuurd. Eén voor het Open Tuinen 
Weekend, één voor de nieuwe Bloemschiklessen en de laatste twee 
Inspiratieavonden van het jaar. De laatste kaart was voor de Kerstworkshop en het 

komend 55-jarig jubileum in 2020.  
Er zijn 11 digitale nieuwsbrieven verstuurd.  

Daarnaast werd er voor elke Inspiratie-avond een persbericht verstuurd naar 
diverse plaatselijke media. Ook voor de nieuwe serie Bloemschiklessen, de reis naar 
Gardenista, het Open Tuinen Weekend en de Paasworkshop werden persberichten 

verstuurd. Deze worden over het algemeen goed geplaatst.  
In het kader van de Groei&Bloei Nationale Tuinweek was er een bijzondere 

samenwerking met het blad Veluwe Actief. Daarover verderop meer. 
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5. VERSLAG VAN DE COMMISSIE LEZINGEN EN EXCURSIES/REIZEN 
De commissie bestaat uit Margot Coumans en Els Koek. 

 
Lezing/inspiratieavonden 2019 

In 2019 hebben wij het beleid voortgezet om i.p.v. 8 nog maar 5 avonden te 
organiseren maar met kwalitatief zeer goede sprekers. Wij hebben de naam 
lezingavond omgedoopt tot inspiratieavond. Het aantal bezoekers dat wij hebben 

mogen verwelkomen is flink gestegen. 
 

Overzicht van de inspiratieavonden: 
7 februari: Nieuwigheden, onbekende planten, uitdieping van het assortiment door 
Coen Jansen 

Dhr. Jansen vertelt zijn verhaal op een ongedwongen manier. Zijn kwekerij 
methoden en zijn reis ervaringen in Kirgizië komen o.a. aan bod. Het was een 

interessante avond en het publiek was enthousiast. 
Aantal bezoekers 84, waarvan 10 niet leden. Goede beoordeling van de aanwezigen. 

9 maart: Groen rondje Zwolle door Harry Pierik 
Mooie lezing met leuke foto's en een prachtig verhaal. 
Aantal bezoekers 65, waarvan 8 niet leden. Goede beoordeling van de aanwezigen. 

4 april: Moestuineren en combinatie-teelt door Janneke Tops. 
Zij is een bevlogen spreker met een goed verhaal. Na de lezing was de 

stekjesmarkt. Het was een 'top' avond! 
Aantal bezoekers 68, waarvan 7 niet leden. Goede beoordeling van de aanwezigen. 
3 oktober: De tuin in alle seizoenen door Hans Horssen. 

Boeiende spreker met prachtige foto's, zeer interessante verhaal. Na de lezing was 
de stekjesmarkt. Weer een 'top' avond! 

Aantal bezoekers 84, waarvan 2 niet leden. Zeer goede beoordeling van de 
aanwezigen. 
7 november: Hokkaido en Antartica door Wim Weenink 

Persoonlijk reisverhaal met veel mooi foto's. Door het onderwerp ook veel sneeuw! 
Aantal bezoekers 66, waarvan 5 niet leden. Gemiddelde beoordeling door de 

aanwezigen. 
 
Excursies 

16 mei: Dagreis naar Gardenista 
Dit was het 'debuut' van Gardenista, het nieuwe tuin event van Nederland 

georganiseerd door de landelijk vereniging van Groei&Bloei. Onze afdeling vertrok 
met de touringcar en 38 deelnemers naar Kasteel Ophemert waar Gardenista werd 
gehouden. Het weer was prima en de stemming was goed. 

Wij waren afgezet bij het terrein van het evenement, na wat 'morren' bij het entree 
gingen wij binnen en bevonden ons op een prachtig park rondom het kasteel dat 

versierd was door allerlei 'bloemen' kunst. Iedereen ging zijn / haar eigen weg op 
zoek naar wat ze die dag wilden beleven. Er waren showtuinen, muziek, prachtig  
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creaties bij de bloemschikwedstrijd, kwekers van hoge kwaliteit, workshops, vele 
kramen met allerlei tuin gerelateerde verkoopwaren en nog veel meer. Duidelijk  

 
 

was dat de organisatie niet gerekend had op zoveel bezoekers. Er waren hele lange 
rijen voor de catering. Blijkbaar is dit de volgende dag opgelost, dus voor 2020 zal 
dit beter geregeld worden. Na een dag die iedereen anders heeft beleeft, keerden 

wij weer tevreden naar huis met de touringcar. 
 

4 juli: Tuinreis naar Twente 
Dagreis met de touringcar en 42 deelnemers. Het was prachtig weer, lees heel 
warm! De eerste stop was De Haarboershof in Wierden. Achter de muur stond ons 

een prachtige, verrassende tuin te wachten waar wij hebben geslenterd tussen de 
bloemenperken, genietend van de kleurenpracht. Tevens lekkere koffie met zelf 

gemaakt gebak. Daarna door naar Landgoed Singraven in Denekamp. Wij zijn 
rondgeleid in kleine groepen door de vele imposante kamers van het monumentale 

huis vol met zijn antieke inboedel. Lunch was bij de watermolen, wij hebben 
genoten van het eten buiten op het terras bij het water. Daarna volgde een 
rondleiding door het arboretum dat hoort bij het landgoed. De tijd haalde ons in en 

wij hebben ons daarna moeten haasten naar de bus die ons naar de laatste stop 
bracht. Een bezoek aan de kwekerij van Coen Jansen in Dalfsen. Hier hebben wij de 

nodig inkopen gedaan en genoten van een drankje. Het was een drukke dag, maar 
wij zijn toch op tijd weer afgezet bij de Lorely in Epe waar een 19-tal deelnemers 
ook nog gebleven zijn om te genieten van een speciaal voor hen gemaakt buffet. 

Het was een mooie dag! 
 

24 augustus: Wandeling Heerde Sprengen en Beken met picknick. 
Wat hadden wij geluk, de hei stond prachtig in bloei op de gekozen plek op de 
Renderklippen vlakbij Heerde en wij hebben prachtig weer. Er waren 18 

deelnemers. Eerst maakten we een wandeling onder leiding van Dhr. Hottinga van 
de Bekenstichting in de omgeving van het Horsthoekerveld. Hij weet inhoudelijk 

veel van de omgeving, de natuur en allerlei zaken die zich afspelen omtrent het 
behouden van deze mooi plek. De inhoudelijke discussie komt ook op gang. De 
mooiste plekken laat hij ons zien bij de oorsprong van een aantal beken, magische 

plekken. De wandeling eindigt weer bij onze auto's en nu komen de picknick spullen 
te voorschijn. Het is een 'Pot Luck' picknick wat betekent dat iedereen zelf wat 

meeneemt. Klaptafels en stoelen zijn ook meegenomen en een waar feestmaal 
wordt op tafel gelegd. Wij hebben onder de koelte van de bomen kunnen zitten en 
hebben genoten van de uitzicht over het paarse hei, genietend van elkaars heerlijke 

gerechten en aangenaam gezelschap. En daarna heeft niemand kunnen zien dat wij  
er geweest waren! 
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6. MEDEWERKING AAN MARKTEN EN OPEN-DAGEN 

Dit jaar hebben we niet meegewerkt aan markten/open dagen.  
 

 
7. WORKSHOPS EN CURSUSSEN 
Dit jaar zijn er geen andere cursussen / workshops georganiseerd dan die welke de 

Bloemschikcommissie heeft georganiseerd. 
 

 
8. BLOEMSCHIKKEN 
De Bloemschikcommissie bestond in 2019 uit Hanneke Ravenek-Lubbering 

en Riekie Bijsterbosch. 
 

BLoemschiklessen 
In het voorjaar van 2019 zijn we met de laatste 4 lessen van het seizoen 2018-2019 

geëindigd. 
Over het algemeen wordt de cursus goed tot zeer goed  beoordeeld, uitzondering is 
de locatie die matig is beoordeeld. Zie tabel. 

 

Hoe beoordeelt u (s.v.p. aankruisen):     

 

Zeer 
goed Goed Matig Slecht 

de bereikbaarheid van het cursusgebouw: 1 9     

hoe ervaart u de huidige accommodatie ?   5 5   

het tijdstip en duur van de les(avond):   10     

 groepsgrootte: 1 9     

 gegeven opdrachten:    10     

 uitleg van de docent: 4 6     

 aangeleerde technieken: 2 8     

 materiaalkeuze :   10     

 nabespreking van de docent: 4 5     

 vakinhoudelijke kennis van de docent: 4 6     

     
In hoeverre sluit  de cursus aan op uw verwachtingen:   2     

     
 

     
De evaluatie betrof:: 
• Docent: Ilse Kerkmeijer. 

• 4 maandagavonden in het najaar van 2018 en  
• 4 in het voorjaar van 2019(van 20.00 uur 22.00 uur.) 
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• Aantal cursisten: 15. 
• Daarvan hebben 10 deelnemers het formulier ingevuld. 

• 6 deelnemers hebben zich voor het nieuwe cursusjaar aangemeld. 
• Overige deelnemers weten het nog niet. 

     
In september 2019 zijn we met een nieuwe cursus gestart op een nieuwe locatie in 
Heerde. 

Het aantal tal deelnemers is 17 waarvan er 3 deelnemers zich voor 4 lessen hebben 
ingeschreven en de  andere voor alle  8 lessen. In het voorjaar wordt deze cursus 

geëvalueerd. 
 
Paasworkshop op 12 april 2019. 

Deze was voorbereid en met voorbeeld erbij onder de aandacht gebracht van de 
leden. De belangstelling was te gering; we konden geen groep van 12 deelnemers  

formeren. Helaas moesten er mensen afgezegd worden. 
 

Vóór de reis naar Gardenista 16 mei was een Hoeden workshop uitgeschreven op 13 
mei. Daar was weinig belangstelling voor. Met een klein groepje hebben we in de 
tuin bij één van de bloemschikcommissieleden hoeden opgemaakt. 

 
Inspiratiedag bloemschikken Zoetermeer. 

Eén van de leden van de bloemschikcommissie heeft deze inspiratiedag op 21 
september gevolgd. Het thema was “De bloementjes buiten zetten” met  
s-morgens een lezing van Inge Quint en na de lunch een workshop. 

 
Kerstworkshop  18 en 19 december 

Een gezellige workshop op een unieke historische locatie in het buitengebied. 
Twee ervaren bloemschiksters van de cursus bloemschikken hielpen ons om een 
mooi kerststuk te maken. 

Aantal deelnemers: 26 
 

 
9. OPEN TUINEN  
Op 15 en 16 juni was het Open Tuinen Weekend.  

Dit jaar waren er zes tuinen geopend. Deze waren speciaal uitgenodigd omdat deze 
tuinen voldeden aan de criteria voor een Levende Tuin. Tevoren was er een 

informatieavond voor de tuineigenaren. Hen werd verteld wat de bedoeling van het 
thema was en hoe we dat uitgewerkt hadden. Na afloop hebben de tuineigenaren 
een evaluatieformulier ingevuld.  

Voor zes criteria hadden we voor elke tuin een informatiebordje gemaakt. Hierop 
stond duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was. De eigenaren hebben voor elk van 

die bordjes een passende plek in hun tuin gezocht. De onderwerpen waren: de 
bodem, voedsel, energie, dieren, vogeldis en water. Deze opzet werd door zowel 
tuineigenaren als bezoekers goed gewaardeerd.  
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Naast verkoop van planten uit de eigen tuin, waren er bij twee tuinen nog extra 

activiteiten. Bij een van de tuinen was een informatietent ingericht door de 
Imkervereniging. Hier werd veel nuttige informatie gegeven. In een andere tuin was 

een hovenier aanwezig die bezoekers veel kon vertellen over planten en 
tuininrichting. Ook dit werd door de tuineigenaar en de bezoekers als een 
waardevolle ondersteuning ervaren. 

Het aantal bezoekers was mede afhankelijk van het aantal openingsdagen. Twee 
van de zes tuinen waren alleen de zaterdag open; zij ontvingen 60 / 80 bezoekers. 

De andere vier waren beide dagen open. Hier kwamen 80 tot bijna 200 bezoekers. 
 
Actie Tuinkeuring Veluwe Actief. De regionale krant Veluwe Actief organiseerde een 

wedstrijd om de meest levende kleine tuin of balkon. Groei&Bloei afd. Noord-Veluwe 
werd gevraagd te jureren. Dit heeft een duidelijke winnaar opgeleverd. Zij kreeg 

een jaarlidmaatschap van Groei&Bloei, betaald door de Veluwe Actief Krant. Verder 
werd er ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt. 

 
 
10. BEDANKMIDDAG VRIJWILLIGERS. 

Op 10 augustus heeft het bestuur haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet en 
uitgenodigd voor een heel gezellige en geslaagde High Tea middag bij een van de 

bestuursleden thuis.  
 
 

11. ONZE WEBSITE http://noord-veluwe.groei.nl in 2019  
Verslag van de webmasters Johan v.d. Plasse en Eugenie Hennes. 

Na alle problemen met de softwarewijziging van de website in 2015 waren we erg 

huiverig, toen er dit jaar een nog ingrijpender wijziging werd aangekondigd.  

Nu zou de software namelijk een dermate upgrade ondergaan, dat alle inhoud van 

de oude website handmatig in de nieuwe moest worden ingebracht.  

Daarom hebben we veel tijd gestoken in de voorbereiding met een plan van aanpak 

en een duidelijke taakverdeling. De hele maand augustus hebben we besteed aan 

het controleren van de inhoud van de website, het overbrengen van verouderde 

zaken naar het digitale afdelingsarchief en het maken van een nieuwe 

bestandsindeling. Dit alles om de transitie zo goed mogelijk voor te bereiden.  

Na bezoek aan een voorlichtingsavond op 2 september konden we starten met het 

opzetten van de nieuwe site. Na 3 weken hard werken ging de nieuwe site op 23 

september online.  

Omdat door de upgrade de bestandsindeling is gewijzigd, is het dit en volgend jaar 

niet mogelijk om goede gespecificeerde bezoekersvergelijkingen te maken met 

voorgaande jaren. Daarom dit jaar alleen vergelijkende totalen. 

Het totaal aantal bezoekers dit jaar vertoonde op dit moment, medio december 

2019, een stijging van 8% ten opzichte van geheel 2018, terwijl het aantal bezochte  

http://noord-veluwe.groei.nl/
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pagina’s, zowel in totaal als uniek bezocht, met de helft toenam. Al met al mooie 

cijfers waar de nieuwe opzet van de zeker aan heeft bijgedragen. 

Onze afdelingswebsite heeft zijn nut in de communicatie met de leden weer 

ruimschoots bewezen. 


