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Algemeen 
Op 31 december 2021 had onze vereniging 379 leden, 9 minder dan op 31 december 2020.  
Er werd geen Algemene Ledenvergadering gehouden en het bestuur vergaderde zeven keer, waarvan 
vier keer digitaal. 
Hoewel er weinig activiteit was, is er wel contact geweest met de landelijke en regionale G&B-
vereniging(en). Zo bleef er intensief contact met de afdelingen Apeldoorn, Zutphen, Salland en 
Veluwezoom, een samenwerking om onze leden gezamenlijk virtuele lezingen te kunnen aanbieden.  
Ook was er overleg/samenwerking met Tuincentrum Holsto, adverteerders, gemeente en diverse 
overige organisaties. 
Het gehele jaar zijn alle activiteiten beperkt of aangepast uitgevoerd of in zijn geheel geannuleerd 
i.v.m. de Coronapandemie en bijbehorende maatregelen. 
 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Wij hebben dit jaar geen jaarvergadering gehouden in verband met de maatregelen rond de Corona 
Pandemie. 
De kascommissie heeft de jaarcijfers om diezelfde reden nog niet kunnen controleren; dit gebeurt nu 
in combinatie met de jaarcijfers van 2021.  
 
Welkomstavond nieuwe leden 
Er is vanwege Corona dit jaar geen welkomstavond voor nieuwe leden georganiseerd; deze staat nu 
voor begin 2022 op het programma. 
 
Lentefair Diepenveen 
De geplande lentefair werd afgelast i.v.m. Corona. 
 
Lezingen 
In oktober eindelijk weer een fysieke lezing van Eric Meijer met de titel ‘1+1=3’ en in november heeft 
Brian Kabbes ons bijgepraat over ‘Planten die de geschiedenis hebben veranderd’. De lezing ‘de 
eetbare tuin’ van Cor van Gelderen hebben wij helaas opnieuw af moeten zeggen. 
 
Ruilbeurzen 
De geplande ruilbeurs op 8 mei bij Beijer is i.v.m. Corona vervangen door een alternatief waarbij men 
zich kon aanmelden voor plantjes die door de zaai- en stekclub waren opgekweekt. Zo’n 45 leden 
maakten van dit aanbod gebruik. 
De najaarsruilbeurs op 9 oktober bij hoveniersbedrijf De Colm werd Coronaproof opgezet en trok een 
hoge opkomst. 
 
Nationale Tuinweek en Open tuinenroute 
Er is in een vroeg stadium al besloten om de Nationale tuinweek en de Open Tuinenroute niet te 
organiseren i.v.m. Corona. 
 
 
Reizen/excursies   
Het reisprogramma heeft afgelopen jaar stil gelegen. De reiscommissie was druk met annuleren van 
geplande reizen en ze heeft zich gestort op het nieuwe programma. Deels is dat wat al eerder in de 
pen zat, deels was er nieuwe inspiratie voor 2022. 
 
 
 
 



Bloemschikken   
 
Het bloemschikken verliep met horten en stoten. Steeds waren we bezig met weer starten en dan toch 
weer stop wegens de COVID maatregelen. Gelukkig hebben er in het najaar nog 3 lessen 
plaatsgevonden. Tijdens een les is er aandacht besteed aan het (meer dan) 25 jarig jubileum van 
onze docente Jeannet Tissingh. 
 
Tuinclubs 
Ondanks de beperkende maatregelen is het de tuinclubs Papaver, Trifolium en Passiflora gelukt om 
enkele tuinen te bezoeken. 
De zaai- en stekclub heeft haar activiteiten met enige aanpassingen kunnen voortzetten. 
 
Duurzaamheidsetalage gemeente Deventer   
Groei & Bloei Deventer e.o. heeft begin 2020 een informatiepaneel neergezet in de 
duurzaamheidsetalage van de gemeente Deventer en stond daar ook in 2021. De intentie van dit 
paneel is de aanleg van groene tuinen te stimuleren. 
 
Project Steenbrugge  
In de wijk Steenbrugge is gedurende dit jaar fase 1 met 400 woningen gereed gekomen. Groei & Bloei 
heeft samen met de gebiedsontwikkelaar vanaf 2018 een actieve bijdrage geleverd aan de groene 
bewustwording van de nieuwe bewoners d.m.v. onder meer voorbeeldtuinen en het aanbieden van 
informatie in nieuwsbrieven die door de bewonerscommissie met regelmaat huis aan huis worden 
verspreid. Als afsluiting wordt samen met bewoners aan de rand van het centrale plein een 
inspiratietuin ingericht. 
 
Rotonde Borgelerhof    
De in 2011 geadopteerde rotonde is dit jaar voor het laatst door een trouwe groep vrijwilligers 
onderhouden. In de loop van 2021 is de gemeente begonnen met de herinrichting van de rotonde en 
is de adoptie beëindigd. 
 
Vrijwilligersdag 
Besloten is om, vanwege de beperkte mogelijkheden, de jaarlijkse vrijwilligersdag opnieuw een jaar op 
te schorten. 
 
Communicatie 
De redactie van het Groene Boekje heeft ook dit jaar weer vier uitgaven verzorgd. I.v.m. de vele 
geannuleerde activiteiten zijn er minder verslagen opgenomen en is het Groene Boekje meer gevuld 
met thema-inhoudelijke bijdragen. Dit werd door de leden als zeer positief ontvangen. 
 
De Facebook-pagina wordt inmiddels regelmatig bijgehouden. 
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