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1. Bestuur 

Henk Beute   Voorzitter        

    (gekozen 2020; aftredend 2024) 

Carla Huijgen   Secretaris        

    (februari 2021; aftredend 2025) 

Aly van Dronkelaar  Penningmeester       

    (gekozen 2018; aftredend februari 2022) 

Hanneke Ravenek  Bloemschikken       

    (gekozen 2019; aftredend januari  2023) 

Christine Steneker  Reizen, lezingen       

    (gekozen 2017; aftr./herkiesbaar 2021; aftredend februari 2022) 

Eugenie Hennes   PR, website, Open Tuinen en ledenadministratie   

    (gekozen 2009; aftredend februari 2021 niet herkiesbaar) 

 

2.  Algemeen. 

Ook dit jaar is weer een bijzonder jaar geworden. Veel geplande activiteiten konden niet 

doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 

De functie van secretaris is per 1 februari weer ingevuld door Carla Huijgen. Eugenie 

Hennes is per dezelfde datum gestopt met haar bestuurstaken, maar blijft de PR en 

website doen. 

Het bestuur vergaderde dit jaar 3 keer online en 4 maal kon er fysiek vergaderd worden. 

Het aantal leden bleef stabiel. We sloten 2020 af met 231 leden En de stand per 31 

december 2021 was 225. 

 

3. PR. 

Er zijn dit jaar 11 digitale Nieuwsbrieven verstuurd. Een zestal leden krijgen de geprinte 

versie van de Nieuwsbrief thuis bezorgd. Persberichten zijn er niet verstuurd . 

 

 

 



 

4. Commissie lezingen en excursies/reizen 

De commissie bestaat uit Margot Coumans en Els Koek en bestuurslid Christine Steneker 
 

4.1 Inspiratieavonden 2021 
 
Door de pandemie moesten wij alle ingeplande inspiratieavonden annuleren 
wachtend op het moment dat het weer mocht. Onze leden konden zich wel bij ons 
inschrijven voor virtuele lezingavonden in samenwerking met de afdeling Apeldoorn. 
Februari – Wouter van Eck – Voedselbossen 
Maart – Baudewijn Ode, FLORON – Invasieve Exoten 
April – Harry Roskam – Winterharde Varens 
De eerste avond die mocht doorgaan was op 7 oktober .Dit was tevens ook de laatste, 
want de pandemie laaide daarna weer op. 
De avond op 7 oktober was tevens de primeur in onze nieuwe onderkomen bij de 
Ontmoetingskerk in Heerde. De zaal was door de vrijwilligers van de kerk gezellig 
aangekleed en koffie en thee werd geserveerd. De spreekster was Elsje Bruijenstein 
die een lezing met dia's hield over wild plukken. Er waren 31 leden aanwezig en 1 niet-
lid. Beoordeling met de knikkerbox werd niet gehouden. Het was een gezellige avond. 

 
De plant- en stekjesmarkt die wij normaal hielden in voor en najaar bij een 
inspiratieavond kon ook niet plaatsvinden. De Whatsapp groep voor het ruilen van 
stekjes, zaden en planten(alleen voor onze leden) is in het leven geroepen. Dit blijkt 
een schot in de roos, want er zijn 30 deelnemers. 

 
4.2 Tuinreis 

 
De geplande tuinreis naar Drenthe die geannuleerd moest worden in 2020, hadden wij 
gehoopt te kunnen houden in 2021. Helaas is dit door de situatie niet gelukt. 

 
4.3 Jubileum Feest 

 
Het feest dat geannuleerd moest worden in 2020, hadden wij gehoopt te kunnen 
houden in 2021. De gekozen locatie was echter inmiddels opgeheven. De situatie rond 
de pandemie  was dusdanig dat het plannen van een heel nieuw feest helaas niet 
meer viel te verwezenlijken. 2022 is ook een jubileum jaar, de landelijke vereniging 
Groei&Bloei bestaat dan 150 jaar. Wellicht dat dit reden zal geven om nieuwe plannen 
te gaan maken. 

 
4.4 Nieuwe Leden Middag 
Op vrijdagmiddag 24 september, hebben wij voor onze nieuwe leden een 
kennismaking middag georganiseerd in de tuin van Christine Steneker. Gelukkig was 
het goed weer en konden wij buiten zitten. Ondanks de pandemie hebben wij 33 
nieuwe leden mogen verwelkomen sinds de zomer van 2020. Wij mochten veel leuke 
reacties ontvangen op onze uitnodiging, alhoewel er velen door werk of andere 
omstandigheden op deze middag niet aanwezig konden zijn. 6 personen waren er wel.  



Het was een gezellige middag met een drankje en hapje. 
 

5. Commissie bloemschikken 

De commissie bestond in 2021 uit Hanneke Ravenek-Lubberding en Riekie Bijsterbosch.  

Riekie Bijsterbosch heeft per 1-1-2022 de bloemschikcommissie verlaten en haar 
opvolgster is Diny ten Doeschate. 

 

 

5.1 Bloemschikken 

Het afgelopen jaar heeft de bloemschikcommissie, vanwege de beperkingen door 
corona, aangepaste  activiteiten georganiseerd. Er werd geadviseerd om online 
bloemschikken te volgen van o.a. Pim van den Akker. 

 
5.2 Paasworkshop  anders dan anders… 

Door de corona konden we geen fysieke workshop organiseren. In de  Nieuwsbrief 
was een  basis schikking afgebeeld.  Het materiaal  hiervoor kon men op 29-30 maart 
afhalen en dan zelf thuis aan de slag gaan. Aantal deelnemers was 9. 

 
5.3 De open tuindagen  op 3-4 juli en 28-29 augustus gingen door! 

Bloemschiksters waren die dagen aanwezig en verzorgden mooie bloemwerken en 
gaven adviezen zowel over het bloemschikken als over de lessen bloemschikken. 

 
5.4 Kindermiddag op 19 oktober. 

Het thema was “potje versieren” . De 12 kinderen werden verwacht in de tuin de 
”Buitenhof” in Epe waar ze een schaartje en een mandje kregen en zelf bloemen 
mochten gaan plukken in de tuin. Daarna ging men onder begeleiding een  (bloem) 
potje  versieren. 

 
5.5 Een gezellige Herfstworkshop op 26 oktober. 

Onder leiding van docent Ilse Kerkmeijer hebben we een herfstboeket 
gemaakt.  Vanuit  een bundeling van polygonum stelen hebben we  allerlei herfst 
materiaal  verwerkt. Voor het bloemschik materiaal was gezorgd! Op deze middag 
wilden we elkaar inspireren en tevens de wensen voor het nieuwe bloemschikseizoen 
2022 inventariseren. Het aantal deelnemers was 19 personen en de locatie was de 
Goudvink. 

 
Van de activiteiten die er dit jaar door de bloemschikcommissie wel zijn georganiseerd 
kunt u foto’s vinden op de website. 



6. Commissie Open Tuinen 

Commissieleden: Aly van Dronkelaar, Fia Makkink, Mariska Weemaes en  Roel Vorsthof. 

 

Terugblik op het open tuinenjaar 2021  

Het was een spannend jaar. Wij gokten op openstelling in 3 rondes: Voorjaarstuinen in 
begin mei, zomertuinen begin juli en najaarstuinen eind augustus. Vorig jaar had Corona 
ons al in de weg gezeten en was alleen openstelling in augustus mogelijk. Dit jaar hoopten 
we op beter. We zijn optimistisch de voorbereidingen in gegaan. In mei stonden 5 tuinen 
klaar om open te gaan en het werd NEE;, niet open. Gelukkig nam het bestuur dit 
moeilijke besluit voor ons. Maar 3 en 4 juli konden ze wel open. Een aantal van de 
voorjaarstuinen heeft zich toen ook nog aangesloten. Het waren er tenslotte 13, verdeeld 
over onze hele regio: Heerde, Epe, Vaassen, Wezep, Oldebroek en Oosterwolde. 

Op 28 en 29 augustus. waren deels dezelfde tuinen open, maar ook anderen: 9 totaal. Een 
tuin in 't Harde kwam erbij. Een aantal was alleen op zaterdag open, enkele ook op de 
zondag. In het totaal waren er dit jaar 16 verschillende tuinen te zien; schaduwtuinen, 
boerderijtuinen, moestuinen, tuinen met prachtige borders, grote maar ook kleinere  

tuinen, tuinen van planten verzamelaars, maar ook tuinen die straalden van het plezier 
dat er in beleefd werd. Sommige tuinen ontvingen meer dan 100 bezoekers op één dag.  

 

Dit jaar is er per weekend in 1 of 2 tuinen actief aandacht geschonken aan 
ledenwerving....een standje met info en actieve “werfdames” en een standje waar men 
enthousiast aan het bloemschikken was, resultaat 20 nieuwe leden.  

 

Het lijkt erop dat deze weekenden in een behoefte voorzien. Bezoekers laten de gastvrije 
eigenaren weten dat ze het leuk vinden om in andermans tuin rond te kijken. Maar de 
eigenaren vinden het ook leuk om mensen in hun tuin rond te leiden. Ze krijgen 
complimenten, commentaar, suggesties. Blijkbaar is dit het extra werk waard. Er zijn in 
onze regio een aantal tuineigenaren die ieder jaar weer mee doen. Er zijn ook bezoekers 
die ieder jaar weer dezelfde tuinen bezoeken en meegroeien met de tuin; en waarom, 
waarom al dat werk?? Gewoon om de ontmoeting; het delen van een 
gemeenschappelijke belangstelling. De oh's en de ah's van liefhebbers, de ideeën, een 
frisse blik. Wij zouden nog veel meer tuinen aan andere tuinliefhebbers willen laten zien. 
Niet alleen van die grote. Maar ook kleine tuinen kunnen anderen zoveel inspiratie geven; 
veel werk…. , geveegde paden, een geknipte heg en gemaaid gras doen wonderen. Twijfel, 
kom eens praten.  

 
 

 

 

7. Onze Website. 
Webmasters: Eugenie Hennes, Johan van de Plasse. 



In 2021 had Corona uiteraard veel impact op onze website. Waar vrijwel alle activiteiten 
stil kwamen te liggen viel er, behalve aankondigingen en afgelastingen, weinig te melden. 
Een uitzondering hierop waren de Open Tuinen Dagen, die wel doorgingen. 

 
Toch bleek ook in dit moeilijke jaar de website weer belangrijk. Het totaal aantal 
bezoekers steeg in 2021 met meer dan 40% ten opzichte van 2020, namelijk van 2451 in 
2020 naar 3533 in 2021. Het aantal bezochte pagina’s steeg met meer dan 10%, van 
11.439 in 2020 naar 12.723 in 2021.  
Zoals te verwachten werden ook dit jaar de pagina’s van de Open Tuinen Dagen het meest 
bezocht, nu zelfs vaker dan de home pagina, en wel meer dan 4000 keer. 

 
Verder viel het op, dat het aandeel bezoeken vanaf een smartphone steeds verder 
toeneemt, waarbij zij de bezoeken vanaf een desktop bijna evenaren. Het aantal 
bezoeken vanaf een tablet worden steeds minder, nu nog maar ongeveer 10%. 

 
Uiteraard komen de meeste bezoekers uit Nederland. Toch hebben we ook buitenlandse 
bezoekers, waarvan het merendeel uit de VS, en wel ruim 200. 
Andere landen van herkomst zijn: België 22, Ver. Koninkrijk 16, Duitsland 12, Australië 2, 
en een enkel bezoek uit Indonesië, Noorwegen, Polen, Rusland, Zuid-Afrika en Sint-
Maarten. 

 
Zo bleek de website ook dit jaar weer voor leden en niet-leden een belangrijk 
communicatiemiddel. 

 
 
 

 

 


