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Terugblik 2022 
Hadden we begin 2022 nog wat beperkingen door Corona, toen het land weer open ging konden we 
veel activiteiten organiseren en elkaar regelmatig in levenden lijve ontmoeten.  
Na 2 Corona jaren hebben we daar heel erg van genoten. 
 
In maart hielden we onze algemene ledenvergadering in de gezellige zaal van ’t Veense Hart. Er was 
een hoge opkomst.  
Onze penningmeester Trinette Kamphorst hield een flitsende presentatie van het financieel 
resultaat, rijk geïllustreerd met foto’s van de activiteiten die we hebben gedaan. 

Als bestuur hebben we besloten om tijdens de ALV jaarlijks onze jubilarissen in het zonnetje te 
zetten. Het gaat dan om de jubilea van 25 jaar / 40 jaar / 50 jaar. Daarnaast ontvangen leden die 5 of 
12,5 jaar lid zijn een leuke attentie om de betrokkenheid bij de afdeling te stimuleren. 

De aanwezige jubilarissen waren Quirine van Leeuwen-Boomkamp, 31 jaar lid, Jeanne de Grefte, 33 
jaar lid en Janny Bosma-Zeggelaar, 50 jaar lid. Ze ontvingen behalve bloemen en oorkondes, een 
prachtige ingelijste foto van natuurfotograaf Jan de Gier of een bloemschikworkshop bij Vera de 
Boer. De 50 jaar jubilaris ontving bovendien een trouwe-leden-speldje (met de afbeelding van een 
lelie). De jubilarissen Mevr. van Frankenhuysen, 29 jaar lid, Mevr. v.d. Hoef-Bakker, 35 jaar lid en 
Mevr. Nieuwenhuis, 42 jaar lid hebben de attenties op een later moment overhandigd gekregen. 

We zijn in 2022 gestart met 120 leden. We hebben van 20 leden afscheid genomen en hebben 13 
nieuwe leden verwelkomd. We hebben nu dus 113 leden. 
Er zijn zo’n 20 leden die een actieve rol vervullen binnen de vereniging. Ze beschikken over heel veel 

kennis en ervaring, maar geven ook aan dat hun grens bereikt gaat worden, vooral door gezondheid 

en leeftijd. Daarom hebben we op 20 september een bijeenkomst georganiseerd met nieuwe leden 

die de afgelopen 2,5 jaar lid zijn geworden bij de vereniging. Een aantal nieuwkomers hebben zich 

aangemeld om activiteiten te (helpen) organiseren. Daar zijn we super blij mee. 

 
Alle Groei & Bloei leden hebben een passie voor groen en vinden het leuk samen hun hobby uit te 
oefenen. Hieronder is te lezen welke activiteiten we hebben georganiseerd voor leden en andere 
geïnteresseerden. 
Verder zetten we ons in voor een groene samenleving. Samenwerking met gelijk gestemde 
verenigingen en instanties vinden we belangrijk om duurzaamheid en groen in het algemeen te 
stimuleren. We lichten toe met wie we samen optrokken in 2022. 
 
Activiteiten voor leden 
 
In 2022 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
- Lezing 24 februari ‘Mooie borders, prachtige combinaties’ door Martje van den Bosch. 

In het Veense Hart, 25 deelnemers.  
- Algemene ledenvergadering 24 maart 

In het Veense Hart, 28 deelnemers. 
Jubilaris Jeanne de Grefte nam ons aan de hand van een boeiende diapresentatie mee door 
de geschiedenis van en een wandeling over haar landgoed de Schardepot.  



We sloten de avond af met onze inmiddels traditionele ruilbeurs van zaden, knollen en 
bollen. 

- Tegel eruit, plant erin op 26 maart bij Intratuin 
We hebben veel aan PR gedaan, onze folders vonden gretig aftrek. Resultaat was tevens dat 
we een nieuw jong en actief lid hebben geworven. 

- Leden kijken bij leden in het voorjaar op 9 en 30  april 
We genoten van 4 tuinen in hun voorjaarspracht. 

- Plantjesmarkt 23 april  
Onze plantjes hebben we aangeboden op de website. Ze konden zowel digitaal besteld 
worden als tijdens de plantjesmarkt bij Aeres. De grote belangstelling was weer zoals 
vanouds. 

- Excursie Gardenista 27 mei 
We gingen met 16 deelnemers naar de Gardenista, gesitueerd in Historische Buitenplaats 
Den Alerdinck in Laag Zuthem (bij Zwolle) 

- Open tuinen dag 18 juni 
We zijn getrakteerd op 8 prachtige tuinen die werden opengesteld voor het publiek. Het 
werd een zonovergoten dag met heel veel bezoekers. 

- Tuinenreis 14 juli 
We genoten met 52 personen van een prachtige busreis naar Zuidwest-Brabant en ook heel 
even over de Belgische grens en bezochten drie grote, bijzondere tuinen De dag werd 
afgesloten met een diner. 

- Leden kijken bij Leden op 20 en 27 juli  
Ontvangst bij leden om hun tuin te kunnen bewonderen en inspirerende tuinverhalen te 
horen. Na afloop een hapje en een drankje. 

- Leden kijken bij leden in het najaar op 10 september 
We genoten van een gezellig samenzijn in de tuin van 1 van onze leden in herfstpracht. 

- Excursie 17 september kwekerij Esveld van Cor van Gelderen in Boskoop  
17 deelnemers. Ondanks de regen hadden we een prachtige rondleiding over de kwekerij; 
tijdens de boottocht bleef het gelukkig droog. 

- Herfstruilbeurs 15 oktober  
20 bezoekers bij Sandra en Jacques van den Belt, die allemaal met nieuwe aanwinsten 
huiswaarts gingen. 

- Lezing Koos Dansen over ‘meer vogels in en om de tuin, omgeving van Arnhem’ 
In het Veense Hart, 22 deelnemers.  

- Workshop 10 november plantcombinaties door Hildegard 
12 bezoekers in het Aeres college. We waren verrast dat kleine veranderingen in de  
combinaties  van meegebrachte planten  grootse effecten hadden. 4 groepjes maakten 
collages van prachtige plantencombinaties.  

- Low budget kerst workshop 12 december 
In Aeres met 19 deelnemers 
 
 

Bloemschikken 2022  
 
Er zijn diverse bloemschik workshops gegeven door Vera de Boer op de locatie Eshof kerk in 
Hoevelaken: 
- 16 februari voorjaarskrans met voorjaarsbolletjes en -takken: 7 deelnemers 
- 16 maart Creatief “Maart roert zijn staart”-bloemstuk: niet doorgegaan 
- 6 april Paasworkshop:  8 deelnemers einde zomer workshop: niet doorgegaan 
- 19  oktober herfstworkshop: 12 deelnemers  
- 16  november begin winter workshop met 7 deelnemers 
- 21 december kerst workshop met 9 deelnemers 



 
Samenwerking 
 
Samenwerking met andere verenigingen of instanties is belangrijk; Je kunt elkaar aanvullen en 
versterken. Dat hebben we in 2022 op de volgende manieren gedaan: 
 

- Bibliotheek: de bibliotheek stelt ruimte beschikbaar voor het Groencafé en voor het houden 
van lezingen. Zij publiceren de activiteiten van G&B in hun digitale nieuwsbrief en op hun 
website en facebook pagina’s. 

- IVN: in samenwerking met het IVN wordt er elke derde zaterdag van de maand een 
Groencafé georganiseerd in de bibliotheek. Je kunt er terecht voor allerhande vragen over 
planten, tuinieren en de natuur.  

februari 
maart 
april 
mei  

voorjaarsbloeiers en insecten 
snoeien 
zaaien en stekken 
de dier(insect) vriendelijke tuin 

juni  de eetbare tuin 

september  help de egel of grassen 

oktober fruitbomen of pompoenen 

november  tuin winterklaar maken 

december diervriendelijke kerststukjes 

Een bezoekje aan de bieb combineren bezoekers met een gesprekje aan onze kraam.  
Er kwamen regelmatig bekenden en een paar onbekende bezoekers. Ook hebben we 
voorgelezen voor de aanwezige jonge bezoekers. 

- Stichting Woningbouw Nijkerk (WSN): we ondersteunen WSN ad hoc bij het stimuleren van 
groenere tuinen. Het thema groenere tuinen zal WSN een vervolg geven in de Steenbreek 
aanpak. 

- Gemeente Nijkerk: de beleidsadviseur Openbare Ruimte heeft contact met G&B gezocht. 
We denken mee met de gemeente en hoe er meer groen in Nijkerk gerealiseerd kan worden. 
Hierbij zijn ook andere partijen aangesloten: IVN, Steenbreek consulent, Vereniging 
Hoveniers en Groenvoorzieners, Stichting Natuur en Milieuzorg NW Veluwe en Groen 
opleiding Aeres college.  

 
PR 
 
Communicatie met onze leden en andere belangstellenden hebben we op de volgende wijze vorm 
gegeven: 
 

- Er is 12 keer een digitale nieuwsbrief gestuurd aan 363 geïnteresseerden. Dit aantal is 9% 
hoger ten opzichte van 2021. Veel bezoekers geven aan door middel van de nieuwsbrief te 
zijn geattendeerd op onze activiteiten. Ook werden nieuwsflitsen gestuurd, om de laatste 
nieuwtjes uit te wisselen. 

- Onze activiteiten worden ook gemeld in de digitale nieuwsbrief en/of op de website van IVN 
en de bibliotheek. Verder sturen we een persbericht naar de (digitale) kranten in Nijkerk, 
naar AD Amersfoort, en naar Lekker Nijkerk van de VVV. 

- De afdeling heeft twee facebook groepen: Groei&Bloei Nijkerk e.o. en Groei&Bloei Nijkerk – 
Bloemschikken. Het aantal volgers van beide facebookpagina’s is ten opzichte van 2021  
gestegen  met respectievelijk 13% naar 245 en met 16% naar 177  volgers. 

- Er is in 2022 veel tijd geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van de informatie op onze 
website. Omdat we gestopt zijn met het uitbrengen van het verenigingsblad ‘Het Groene 
Boekje”, is een actuele website belangrijker dan ooit. 



- De afdelingswebsite nijkerk.groei.nl is in 2022 door 3463 unieke bezoekers bekeken (in 2021: 
2.254). Dit is een stijging van 53,6 % van het aantal unieke bezoekers ten opzichte van 2021. 
Opvallend is dat afgelopen jaar de webpagina’s home (2628 x) en activiteiten (2538 x) gevolgd 
door de webpagina’s  foto’s (1490 x) en over ons (875 x) het meeste zijn bekeken.  

- Omdat we nog een financiële verplichting hadden bij Editoo, de drukkerij van het Groene Boekje, 
hebben we die  gebruikt voor het uitbreiden van onze PR materialen en  om alle leden een 
nieuwjaarskaart te sturen. 
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https://nijkerk.groei.nl/

