
 

 

Jaarverslag 2022, Groei en Bloei afdeling Noord Veluwe. 

 

1. Bestuur 

Henk Beute   Voorzitter        

    (gekozen 2020; aftredend 2024) 

Carla Huijgen   Secretaris        

    (februari 2021; aftredend 2025) 

Hanneke Ravenek              Bloemschikken       

    (gekozen 2019; aftredend januari 2023) 

Harmen Franken                Penningmeester 

(Januari 2022, aftredend 2026) 

Jaap de Greef                      Lid, Activiteiten. 

                                               (Februari 2022, aftredend 2026) 

 

2.  Algemeen. 

Afgelopen jaar was voor onze afdeling een beter jaar dan de afgelopen twee jaren. Veel 

geplande activiteiten konden doorgaan nadat de beperkingen door corona werden 

opgeheven. De algemene ledenvergadering moest nog verplaatst worden naar april maar 

verder konden alle activiteiten op de geplande datum doorgaan. 

Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer. Waarbij 1 keer een vertegenwoordiger van de 

Open Tuinen commissie aanwezig was en een keer van Pr en ledenadministratie. Ook was 

er overleg met de commissie reizen. 

Het aantal leden is gedaald. We sloten 2021 af met 225 leden En de stand per 31 

december 2022 was 212. Een derde van de leden woont aan de noordzijde (o.a. 

Oldebroek, Oosterwolde, Wezep, Hattem) van onze regio en twee derde aan de zuidzijde. 

(O.a. Wapenveld, Epe, Heerde, Vaassen). 

In oktober zijn bij de notaris in Epe de vernieuwde statuten gepasseerd. In de statuten is 

de naam Groei &Bloei Noord Veluwe vastgelegd. De afdeling gebruikte die naam al 

langere tijd intern, maar voor de Kamer van Koophandel en de Triodos bank hadden wij 

de vernieuwede statuten nodig. En werd de naam van afdeling van Groei en Bloei 

Epe/Heerde veranderd in Groei en Bloei Noord Veluwe. 



De afdeling moest zich dit jaar laten registreren in het UBO register. De bestuursleden 

staan daarin geregistreerd als hoger leidinggevenden.  

We konden ook weer een vrijwilligersmiddag organiseren om alle leden die achter de 

schermen veel werk verzetten te bedanken. Er waren die middag 17 vrijwilligers aanwezig. 

De voorzitter nam deel aan een landelijk overleg. Dit vond plaats op de Floriade. 

2022 was ook het jaar waarin Groei en Bloei 150 jaar bestond. De voor deze gelegenheid 

speciaal gekweekte tulp konden we op een inspiratieavond aan de aanwezige leden 

uitdelen.  

 

 

3. PR. 

Er zijn dit jaar 12 digitale Nieuwsbrieven verstuurd. Een zestal leden kregen de geprinte 

versie van de Nieuwsbrief thuisbezorgd. In september bleek dit niet meer nodig te zijn. 

Op de Open tuindagen werden er geen nieuwe leden geworven. Terwijl er veel niet leden 

rondliepen. De gratis tijdschriften en de zakjes zaad vonden gretig aftrek. 

 

4. Commissie lezingen en excursies/reizen 

De commissie bestaat uit Margot Coumans en Els Koek en bestuurslid Jaap de Greef. 
 

4.1 Inspiratieavonden 2022 
Eindelijk konden we weer bij elkaar komen in 2022, na een poos van afwezigheid van 
corona. 
Op 10 februari mocht de eerste inspiratie avond plaatsvinden. In totaal 5 avonden die 
telkens ongeveer door 50 leden werden bezocht. Ook waren er verspreid over de 
avonden 7 niet-leden aanwezig, maar zij wilden geen lid worden.  
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de botanische tuinen in Utrecht. 
Bezocht door 26 leden, waarvan 19 leden aangaven deze lezing niet te willen missen. 
En 7 leden vonden de avond oké. Op3 maart was het onderwerp: de relatie bloemen 
en insecten. Hier waren 28 leden aanwezig. 22 leden hadden het niet willen missen 
enen 2 vonden het wel oké. Op 7 april waren er 50 leden aanwezig bij de avond over: 
De eetbare siertuin. 29 leden gaven aan het niet te willen missen en 11 leden vonden 
het wel oké. Vogels in de tuin was het onderwerp op 6 oktober en ook toen waren 50 
aanwezigen 29 hadden de lezing niet willen missen en1 0 vonden het oké De laatste 
inspiratieavond van 2022 ging over De klimaatverandering in de tuin. En was op 2 
november en we mochten 43 leden begroeten.18 hadden het niet willen missen en 19 
vonden het oké. 
Op deze avond hebben we tulpenbollen uitgedeeld, de jubileumtulp, de tulp die door 
Princes Beatrix gedoopt was op Gardenista. 
Ook vond er weer tweemaal een stekjes markt plaats, met veel inbreng en afname. 



Ook mocht er weer een 2-daagse reis plaatsvinden, zie hiervoor het verslag van de 
reiscommissie.   
Het was een jaar waarin het weer fijn was elkaar te ontmoeten en ervaringen met 
elkaar te delen en elkaar te bemoedigen wat wel lukt in de tuin en wat niet en hoe je 
het anders kunt proberen. 
 

 
4.2 Tuinreis. 
 
De commissie bestond uit Eugenie Hennes, Roel Vorsthof en Antoinette Sterken. 
 
In plaats van een feest in het kader van het jubileum van onze afdeling in 2021 werd er 
besloten een tweedaagse reis te organiseren. 
De tuinreis naar Oostfriesland vond plaats op 25 en 26 augustus. Er gingen 45 
personen mee die genoten van tuinen in Eesveen, Blijham,Wiesmoor , Apen, 
Grossefehn en Vriescheloo. Gelogeerd werd er in Hotel Wieting in Oldenburg een 
goed hotel met goed verzorgd ontbijt en prima diner. 
Nadat kwekerij Jacobs werd bezocht werd de thuisreis aanvaard en de reis afgesloten 
met een etentje bij de Loreley. 
 

 

4. Commissie bloemschikken 

De commissie bestond in 2022 uit Hanneke Ravenek-Lubberding en Diny ten Doeschate. 

 

4.1 Bloemschikken 

De volgende activiteiten werden in 2022  georganiseerd: 

Bloemschikcursussen:  

- Serie van 4 maandagavonden in het voorjaar. Voor deze cursus waren 14 personen 
aangemeld maar door ziekte en uitstel door corona zijn we met 10 deelnemers 
gestart.  
De eerste maandagavond 14 februari is gehouden in “Van Ouds “Episch centrum 
te Epe. De locatie vond men aan de kleine kant, weinig ruimte voor het materiaal. 
We zijn toen verhuisd naar ons bekende adres De Goudvink in Epe. Op 14 maart, 
11 april en 16 mei is daar het vervolg van de cursus gegeven.  
Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een evaluatieformulier 
ingevuld. De cursus werd goed tot zeer goed beoordeeld. 

Paasworkshop: 

- Verse bloemen en een zelfgemaakte paasschikking mogen niet ontbreken tijdens 
de paasdagen Op dinsdagmiddag 12 april hebben we een gezellige paasworkshop 
gehouden in de Heerdt in Oosterwolde. 

Bloemschikcursussen in het najaar: 



- We zijn gestart op 19 september in de pluktuin bij kwekerij van der Velde in 
Heerde. Het vervolg van de cursus op 17 oktober, 21 november en 19 december in 
de Goudvink te Epe. Aantal deelnemers, 13 personen. 

Start van een bloemschikcursus in Oosterwolde: 

- De mogelijkheid voor een nieuwe vorm van bloemschikken met materiaal uit eigen   
uit eigen tuin en natuur. Locatie: Atelier Fleur, max. 10 deelnemers Data: 
woensdagmorgen 21 september 19 oktober 23 november en 21 december. Aantal 
deelnemers, 9 personen De deelnemers beoordeelden de lessen van de twee 
begeleiders als prettig en positief. 

De herfstworkshop op 26 oktober is niet door gegaan i.v.m. ziekte en te weinig 
aanmeldingen. 

 

Medewerking aan de open tuinen dagen: 

- In juli en augustus hebben de bloemschiksters van de cursus uit Epe bloemwerken 
gemaakt voor de open tuindagen in Epe en Oldebroek. Voor de p.r. en portfolio 
van de bloemschikcursussen waren leden van Groei en Bloei aanwezig. 

 

Kindermiddagen op 26 april en 3 mei: 

- In de tuin de “Buitenhof” in Epe zijn de kinderen van de BSO een middag op 
bezoek geweest. Onder begeleiding van Groei en Bloei vrijwilligers werd er iets 
over de tuin, de bloemen, bijen en insecten verteld. Na de limonade gingen de 
kinderen groen plukken in de tuin en daarna een” potje versieren” met de 
bloemen die klaar stonden. Leuke leerzame middag. 

  

5. Commissie Open Tuinen 

Commissieleden: Fia Makkink, Mariska Weemaes en Roel Vorsthof, Lidy van het Hul en 

Jeroen Jansen. 

 

Er heeft een verandering plaats gevonden in de samenstelling van de Open tuinen 
commissie. Aly van Dronkelaar heeft haar plaats overgedragen aan Jeroen Jansen en 
lidy van het Hul.  

Het thema van dit jaar was: Plezier in het tuinieren. 

Dit jaar na corona hebben we 3 rondes Open Tuinen kunnen realiseren. 7 en 8 mei 
waren er 6 tuinen open; op 9 en 10 juli waren er 17 open en op 27 en 28 augustus 9. 
Dit waren deels dezelfde tuinen, maar ook anderen. Nieuw waren de 3 tuinen in 
Hattem. Ook kwam er een nieuwe tuin in ’t Harde bij. Totaal waren er 6 nieuwe tuinen 
bij. In Vaassen was maar 1 tuin open. Er werd ook een rondleiding gegeven op 
landgoed IJsselvliet. 15 personen wandelden mee. 



De meeste tuinen waren op zaterdag open en enkele op zondag. In totaal waren er 20 
verschillende tuinen te bekijken. 

In een aantal tuinen waren er nevenactiviteiten, zoals verkoop van planten, kunst in de 
kast, imker aan het werk, verkoop van eigengemaakte jam, foto expositie, glaskunst, 
pannenkoeken, high tea en bloemwerk. Het plezier dat de eigenaren beleven aan hun 
tuin was overal zichtbaar. De bezoekers werden verwelkomd met een tekst over het 
plezier dat de eigenaar aan zijn of haar tuin beleeft. 

Dit jaar waren er tuinen die 100 bezoekers op 1 dag ontvingen. Ook waren er tuinen 
waar het bezoekersaantal tegenviel. 

Per weekend is er in 1 of 2 tuinen aan ledenwerving gedaan 

 

  
6. Onze Website. 

Webmasters: Eugenie Hennes, Johan van de Plasse. 

 
 
 

ONZE WEBSITE http://Noord-Veluwe.groei.nl in 2022 

 

Nu dit jaar na de Corona-periode de verschillende activiteiten binnen onze afdeling weer 

opgestart werden, konden we daar via de website ook weer verslag van doen. Dit had een 

positief effect op het aantal bezoekers. 

Zo steeg het aantal bezoekers van 3533 in 2021 naar 4212 in 2022 (op 24/12). 

Het aantal bezochte pagina’s steeg van 12.723 in 2021 naar 17.568 in 2022 (op 24/12). 

Zoals te verwachten waren de meest bezochte pagina’s binnen de Rubriek Activiteiten: Open 

Tuinen Dagen haalden 2355 bezoekers, Bloemschikken 1211 bezoekers, Inspiratie avonden 

398 bezoekers en Cursussen/Workshops 342 bezoekers. 

De verhouding tussen de aantallen bezoekers vanaf desktop, smartphone en tablet bleef 

nagenoeg gelijk: resp. 47, 44 en 9 procent. 

 

Er speelde dit jaar ook nog een vermeend beveiligingsprobleem rond onze site. Wij zijn als 

webmaster niet gecharmeerd van de manier waarop men met gebruikmaking van YouTube 

bepaalde content op de website kan plaatsen. Op zakenreis tijdens zijn nog werkzame 

periode had Johan in de VS bij een softwarebedrijf privé een plug-in aangeschaft, waarmee dit 

ook kan. 

WIND Internet, het bedrijf dat de website voor Groei en Bloei sinds kort onderhoudt, kende 

dit bedrijf en deze plug-in niet en blokkeerde uit veiligheidsoverwegingen de via deze plug-in 



op onze site geplaatste content. Omdat de licentie voor deze plug-in zich in een privé-account 

(van Johan) bevond, weigerde de Amerikaanse leverancier terecht hierover aan WIND 

Internetinformatie te verschaffen.  

Uiteindelijk werd na overlegging van de ISO 27001 certificering en de Statement of 

Applicability van het bedrijf in goed overleg de blokkering opgeheven. 

 

Wij zijn blij dat we ook dit jaar weer door middel van de website hebben kunnen bijdragen 

aan een goede communicatie met leden en niet-leden. 

 

 


