
 
Jaarverslag 2021 K.M.T.P. Groei & Bloei afdeling Veluwezoom  

In februari 2020 was onze laatste jaarvergadering. Helaas was het in het voorjaar van 2021 door 

corona niet mogelijk nog iets te organiseren. Het bestuur had zich 2021 anders voorgesteld, want 

onze afdeling bestond 125 jaar en dat is best wel bijzonder. 

Pas op 13 juni konden we, omdat het buiten was, een samenkomst met een kleine plantjesmarkt 

voor onze eigen leden organiseren. Hiervoor was een tuin (Gerrit en Tineke) nodig, iets te drinken, 

jubileumjaar dus taart (Geert) en we hadden er voor gezorgd dat er bijenhotels (Geert en Tineke) 

klaar waren om uit te delen. Het handige van bijenhotels is, dat ze niet bederven. Wat er ook zou 

gebeuren, we konden ze ook later uitdelen. Voor de plantjes en wat reuring zorgden onze pas 

opgerichte zaaiclub en een paar hobbyisten. Het weer zat mee en dus werd het een eerste gezellig 

samenzijn in 2021. 

Het geplande bezoek op 17 juli aan De Hessenhof kon doorgaan. Door Hans Kramer himself werden 

we verwelkomd en we konden rustig onze lunch nuttigen met iets te drinken van De Hessenhof. De 

moederbedden lagen er prachtig bij en we konden de tijd nemen om planten te kopen. Hans Kramer 

had ervoor gezorgd dat we met een mooie bijenplant naar huis gingen. En omdat het een 

jubileumjaar was, werden we ’s middags in Spankeren bij De Luchte verwacht, waar we werden 

getrakteerd op koffie/thee met gebak en daarna op drankje/fris met een borrelgarnituur. Tineke 

vertelde iets over de historie van Groei & Bloei en onze afdeling. Lang niet alle afdelingen bestaan zo 

lang als Veluwezoom. 

We hadden een aantal lezingen gepland voor 2021, maar alleen de lezing ‘Schrijven met licht’ van 

Hub Driessen ging op 21 oktober door. Prettige bijkomstigheid was, dat we erg tevreden waren over 

deze lezing. 

De najaarsruilbeurs op 23 oktober in De Steeg werd gezellig druk bezocht en er werden veel planten 

ingebracht.  

Helaas kon de lezing van Ruud Knol voor de tweede keer niet doorgaan, omdat corona weer flink de 

kop opstak.  

De in oktober gestarte Bloemschikcursus heeft nog een keer in november door kunnen gaan, maar in 

december was het helaas over. Voor de Kerstworkshop hadden meer mensen zich ingeschreven dan 

we konden toelaten in het zaaltje van de Kerkhorst. We hebben de workshop verplaatst van 

donderdagavond 16 december naar zaterdagmiddag 18 december. Het was de laatste dag voor de 

lockdown, waarop we tot 17.00 uur nog iets mochten organiseren. Wonderwel is dat gelukt. 

De eindstand in 2020 was 148 leden. Eind 2021 telden we 146 leden. We zijn blij dat onze leden zo 

trouw zijn gebleven, want de terugloop is te verwaarlozen. In de heftige corona periode waarin fysiek 

vergaderen onmogelijk was, heeft het bestuur veelvuldig contact met elkaar gehouden via de 

telefoon en mail. Met de Stedendriehoek werd op 14 september 1921 één keer vergaderd.  



Wegens corona heeft geen van onze bestuursleden van onze afdeling het overleg met het Rayon 

Gelderland Zuid bijgewoond. Dit overleg is belangrijk, omdat het de weg is om onze inbreng te laten 

gelden voor de landelijke ledenraad. Eveneens kon op landelijk niveau Gardenista niet doorgaan. 
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