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Terugblik 2021 

We hebben in 2021 best veel activiteiten kunnen organiseren, ook al hadden we 

wederom te maken met Corona. We zijn handig geworden in het gebruiken van Zoom 

voor lezingen en vergaderingen. Vanaf de zomerperiode hebben we elkaar regelmatig 

in levenden lijve kunnen ontmoeten en daar heel erg van genoten. 

In maart hebben we onze Algemene Leden Vergadering kunnen houden via Zoom. Er 

was helaas een lage opkomst, zodat de noeste arbeid van onze penningmeester 

Trinette Kamphorst om de saaie cijfers te verpakken in een mooie presentatie met 

allerhande foto’s slechts door een kleine groep leden gevolgd werd. 

Er was ook een leuke quiz, waarbij op basis van een cartoon of tekening geraden 

moest worden welk groen spreekwoord werd uitgebeeld of welke bloem er werd 

bedoeld. We hebben de quiz later nog goed kunnen inzetten bij twee bijeenkomsten 

samen met de Woningstichting Nijkerk. 

De ALV werd ook bijgewoond door 2 bestuursleden van G&B Ermelo / Putten. Zij 

wilden eens ervaren hoe een ALV via Zoom in zijn werk ging. We hebben in november 

bovendien een bijeenkomst gehad in Hoevelaken met beide besturen om ideeën uit te 

wisselen en te brainstormen waar we samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld bij dure 

sprekers of tuinreizen. 

We zijn in 2021 gestart met 118 leden. We hebben van 13 leden afscheid genomen en 

hebben 13 nieuwe leden verwelkomd. We hebben nu dus 118 leden. 

Er zijn zo’n 20 leden die een actieve rol vervullen binnen de vereniging.  

Alle Groei&Bloei leden hebben een passie voor groen. 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 2021. 



Afdeling Nijkerk / Hoevelaken 

 

Activiteiten voor leden 

In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Lezing 28 januari Suze Peters : ‘Plaagbeestjes’ 

Via Zoom, 46 deelnemers. Zowel voor Suze als voor ons de eerste ervaring met een 

Zoom lezing. Vooraf met spreker en deelnemers goed geoefend onder de inspirerende 

leiding van onze secretaris Sandra van den Belt, zodat de bijeenkomst gesmeerd 

verliep. Ook leden van G&B Westland waren bij de lezing aanwezig evenals 

contactpersonen van 3 afdelingen om ervan te leren zelf ook Zoom-presentaties te 

gaan aanbieden: 2 van Alphen a/d Rijn, 1 van Naaldwijk en 1 van Amersfoort 

 Lezing 25 februari Gerard van Buiten: ‘Schaduwplanten’ 

Via Zoom, 27 deelnemers.  

  Algemene Leden Vergadering 11 maart 

Algemene Leden Vergadering van de afdeling met 13 leden via zoom. Aansluitend een 

door 2 leden gemaakte quiz met als thema bloemen en tuin gerelateerde 

spreekwoorden. De winnaar verwierf eeuwige roem. 

 Lezing 7 april Margareth Hop: ‘Waterbeheer in de tuin’ 

Via Zoom. We waren als Nijkerk met 12 leden te gast bij deze lezing van G&B 

Westland. 

 Digitale plantjesmarkt 26 april – 7 mei 

Onze plantjes hebben we aangeboden op de website. 14 mensen hebben via een 

digitaal bestelformulier hun bestelling doorgegeven en d.m.v. een tikkie betaald. De 

opbrengst was maar liefst 30 % hoger dan vorig jaar. Zeer succesvol. 

 Open Tuinen Dag 12 juni 

We zijn getrakteerd op 4 prachtige tuinen die werden opengesteld voor het publiek. 

Omdat het hele grote tuinen waren, konden de bezoekers onderling voldoende afstand 

houden. 
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 Excursie 3 juli Botanische tuin Utrecht  

16 deelnemers. We hadden een prachtige zonnige dag tijdens onze rondwandeling door 

de tuinen. 

 Leden kijken bij Leden op 14 en 21 juli  

Ontvangst bij leden om hun tuin te kunnen bewonderen en inspirerende tuinverhalen 

te horen. Na afloop een hapje en een drankje. 

 Struinen in de tuinen op 5 september 

De gemeente Nijkerk / Hoevelaken is deelnemer van dit landelijke initiatief om een 

muziekpodium te bieden voor jonge muzikanten. De tuin van onze voorzitter Petra van 

de Haar was opengesteld met een G&B stand. Zo’n 60 bezoekers genoten van de 

heerlijke muziek en de tuin en het prachtige weer. 

 Herfstruilbeurs 16 oktober  

12 bezoekers bij Sandra en Jacques van den Belt, die allemaal met nieuwe aanwinsten 

huiswaarts gingen. 

 Lezing 28 oktober Eric Meijer: ‘Klimaatbestendige tuinen en plantcombinaties’ 

Waarschijnlijk was onze doelgroep er nog niet gerust op om elkaar weer te ontmoeten 

na de  versoepelingen van de coronamaatregelen, ondanks de gepaste afstand. Er 

waren slechts 10 deelnemers in de Aeres school. 

 Lezing 11 november Cor van Gelderen van kwekerij Esveld: “Engelse tuin’ 

17 Bezoekers in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen. We genoten van deze nieuwe locatie 

in huiskamersfeer. 

 

Bloemschikken 2021 

Elke maand heeft Vera de Boer ons getrakteerd op een duidelijke werkbeschrijving om 

thuis te kunnen bloemschikken. Deze zijn gepubliceerd in onze Nieuwsbrieven. 

Ook in de 3 Groene Boekjes van onze afdeling stond een beschrijving voor een thuis te 

maken werkstuk. 
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De volgende activiteiten hebben we moeten cancelen: 

- Tegel eruit, plant erin i.s.m. Intratuin 

- Diverse Groencafés in de bibliotheek samen met IVN 

- Tuinenreis 

- Voortuinkeuring 

- Diverse bloemschik workshops en – lesse 

  

Samenwerking 

Samenwerking met andere verenigingen of instanties is belangrijk; Je kunt elkaar 

aanvullen en versterken. Dat hebben we in 2021 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.  

o Oktober: thema fruitbomen 

o November:  thema tuin winterklaar maken.  

Een bezoekje aan de bieb combineren bezoekers met een gesprekje aan onze kraam. 

Er kwamen veel bekenden en een paar onbekende bezoekers. Ook hebben we 

voorgelezen voor de aanwezige jonge bezoekers. 

Stichting Woningbouw Nijkerk (WSN): we hebben WSN ondersteund bij hun actie 

‘WSN dichtbij in je Wijk’. Doel was te proeven en voelen wat er speelt in de wijk en het 

stimuleren van groenere tuinen. WSN heeft een 2-tal wijken bezocht, waarbij naast 

G&B ook Sigma en de gemeente aanwezig waren met een stand. We kregen als G&B 

hierbij medewerking van hovenier Hildegard Steenbrink en sponsoring door Bast en 

Intratuin. De actie is geëvalueerd. Het thema groenere tuinen zal WSN een vervolg 

geven in de Steenbreek aanpak. 
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Gemeente Nijkerk: de beleidsadviseur Openbare Ruimte heeft contact met G&B 

gezocht. Er zijn afspraken gemaakt om samen op te gaan trekken bij diverse 

activiteiten die bijdragen aan meer groen in Nijkerk. Hierbij zijn ook andere partijen 

aangesloten: IVN, Steenbreek consulent, Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners, 

Stichting Natuur en Milieuzorg NW Veluwe en Groen opleiding Aeres college. Als gevolg 

van Corona gaan we pas begin 2022 echt van start. 

 

PR 

Communicatie met onze leden en andere belangstellenden hebben we op de volgende 

wijze vorm gegeven: 

Er is 13x een digitale nieuwsbrief gestuurd aan 334 geïnteresseerden. Dit aantal is 6% 

hoger ten opzichte van 2020. Veel bezoekers geven aan door middel van de 

nieuwsbrief te zijn geattendeerd op onze activiteiten. 

Onze activiteiten worden ook gemeld in de digitale nieuwsbrief en/of op de website van 

IVN en de bibliotheek. In een aantal gevallen 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 2020 flink gestegen, met nu bijna 1½ en ruim 2 keer zoveel volgers,  

respectievelijk 216 en 153 volgers. 

Ook in 2021 was er  een stijging te zien in het gebruik en de communicatie via de 

website, de nieuwsbrief en het info e-mailadres. Deze media worden steeds 

belangrijker om in contact te komen met onze leden.  

Hoewel we veel activiteiten moesten afgelasten, zagen we een stijging van 148% ten 

opzichte van 2020 van het aantal unieke bezoekers van de afdelingswebsite 

nijkerk.groei.nl, die in 2021 door 2.245 unieke bezoekers is bekeken (in 2020: 1.522). 

Opvallend is dat afgelopen jaar de webpagina diversen (egels in de tuin, 

streekgerechten) het meest werd bezocht, gevolgd door de webpagina activiteiten 

(bloemschikken, lezingen en bloemschikfoto’s) en de agenda (plantjesruilmarkt en 

lezingen).  
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Het verenigingsblad “Het Groene Boekje” is 3 keer verschenen met een oplage van 

155.  

De advertentieopbrengsten zijn met 14 % gestegen ten opzichte van vorig jaar. Sinds 

2019 is de productie van het boekje duurder geworden door een andere vormgeving en 

meer foto’s, waardoor de kosten niet langer gedekt worden door de opbrengsten.  

De bezorgkosten blijven laag vanwege een tiental vrijwilligers die het boekje trouw 

rondbrengen. 

 

Bestuur Groei&Bloei Nijkerk / Hoevelaken 

Maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


