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Terugblik op de activiteiten van 2021-2022 
 
Gelet op de voortdurende pandemie en de daarbij behorende beperkende 
maatregelen konden er in het afgelopen jaar veel geplande activiteiten geen 
doorgang vinden. 
 
 
Zeebodemconcerten 
Onze eerste echte activiteiten in 2021 waren de twee Zeebodem concerten. Dankzij 
verschillende subsidies waren we dit jaar in staat om 3 grote namen vast te leggen. 
Op vrijdagavond 6 augustus trad Wibi Soerjadi op en op zondagmiddag 8 augustus 
Jan Vayne en Iris Kroes.  
De voorbereidingen waren niet makkelijk. Steeds weer moesten we ons aanpassen 
aan de wijzigende regels. Maar uiteindelijk is het gelukt om, met in achtneming van 
alle maatregelen, twee prachtige en druk bezochte concerten te organiseren in extra 
grote tenten in de Lancaster Garden. De bezoekers genoten volop van de 
mogelijkheid om weer eens te kunnen genieten van een mooie activiteit in een 
prachtige tuin.  
 
Zaalavonden 
In september konden we voor het eerst (en voor 2021 helaas ook voor het laatst) 
weer een zaalavond organiseren. 
Sanders Pompoenen vulde deze avond met veel enthousiasme en kennis. 
Daarnaast bracht hij ook de nodige producten mee.  
 
Februari 2022 konden we weer een avond organiseren. Hiervoor konden wij terecht 
bij de geheel vernieuwde Intratuin in Emmeloord. In het restaurant gedeelte konden 
wij op gepaste afstand van elkaar luisteren naar een lezing van Suze Peters met de 
titel: Plaagdieren in de tuin, van vertrappen naar vertroetelen.  



 
 
Bloemschiklessen 
In september/oktober zijn we weer gestart met de bloemschiklessen. Helaas 
moesten wij afscheid nemen van een van onze vaste docenten Co Orsel. Om 
gezondheidsredenen moet hij zich terugtrekken. De donderdaggroep van Co krijgt dit 
jaar les van Joany Troost. Voor de dinsdag- en woensdaggroep is gekozen voor een 
invulling met 4 docenten te weten; Joany troost, Jose Kolk, Hannie Pepping en Ilona 
van Dun.  
Daarnaast is er op donderdag nog een groep o.l.v. Hannie Pepping. 
We moesten ook uitkijken naar een andere locatie. Het Vrouwencentrum Emmeloord 
en de Bosfluiter in Luttelgeest bieden ons nu onderdak. 
 
Helaas moesten we in de maanden december en januari de lessen weer (deels) 
stilleggen, maar hopelijk kunnen we de rest van het seizoen gewoon wel afmaken. 
Uiteindelijk gaat bloemschikken niet alleen om de ‘les’, maar vooral ook om het 
samen creatief bezig zijn en elkaar inspireren.  
 
Excursie/workshop 
Omdat binnenactiviteiten in het najaar en de winter niet mogelijk waren zijn we 
uitgeweken naar buiten. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle 
paddenstoelenexcursie in oktober. Onder de enthousiaste leiding van de 
boswachter en een paddenstoelenexpert werden 2 groepen belangstellenden 
rondgeleid.  
 
In november was er een snoeiworkshop. 2 van de bestuursleden stelden hun tuin 
ter beschikking om o.l.v. hovenier Erwin Vroegop te leren hoe te snoeien. Het bleef 
niet alleen bij luisteren en kijken, maar men kon ook zelf gelijk het geleerde in de 
praktijk brengen. De ochtend werd gezellig afgesloten met een lekkere kop soep.  
 
Amaryllisactie 
Net als in 2020 hebben we het jaar afgesloten met een bollenactie. Dit jaar konden 
de leden bij de verschillende bestuursleden gratis een mooie amaryllisbol ophalen.  
De actie viel zeer in de smaak en er werden dan ook veel bollen opgehaald. Voor wie 
niet in staat was om de bol zelf op te halen bestond er de mogelijkheid om deze te 
laten bezorgen. Ook hier werd gebruik van gemaakt.  
Omdat er nog bollen over waren zijn deze geschonken aan de medewerkers op de 
GGD-vaccinatielocatie in Emmeloord. Een gebaar dat zeer op prijs gesteld werd door 
de medewerkers.  
 
OTD 
De opentuin dagen vonden dit jaar in september plaats in en rondom Nagele. Ook dit 
jaar waren er weer de nodige particuliere tuineigenaren die met veel enthousiasme 
bezoekers rondleidden in hun tuin.  
 
Polderbloei 
Ook in 2021/2022 hebben wij de Polderbloei uit gebracht. Hoewel we helaas 
aanzienlijk minder te melden hadden op het gebied van activiteiten was er toch 
voldoende leuks te lezen en te zien in ons kwartaalblad.  
 



Website, facebook en nieuwsbrief 
Ook onze website, nieuwsbrief en facebookpagina waren dit jaar weer belangrijk.  
Op deze manier konden wij onze leden (en niet-leden) snel op de hoogte houden van 
onze activiteiten. In een tijd waarin we zo vaak ons moesten aanpassen aan 
veranderende omstandigheden en maatregelen waren dit onmisbare middelen. 
 
 
Ledenaantal. 
Het ledenaantal op 31 januari 2020 bedroeg 257. Op 31 december 2020 was dit:253. 
Hoewel we dus in ledenaantal zijn teruggegaan konden we gelukkig ook nieuwe 
leden noteren. Daar zijn we erg blij mee. Ook in het begin van 2022 mochten we al 
weer nieuwe leden verwelkomen. Het bestuur blijft zich ook inspannen om nieuwe 
leden te werven en hoopt in 2022 daar ook actieve hulp te krijgen van de eigen 
leden.  
 
Vrijwilligers 
Bij de Zeebodem tuinconcerten konden we gelukkig weer een beroep doen op een 
grote groep vrijwilligers. Door de extra maatregelen hadden we extra mensen nodig 
om alles in goede banen te leiden. Het is heel fijn om te zien dat er altijd een groep 
mensen is die het bestuur graag ondersteunt. Voor het komende jaar hopen we weer 
bij meer activiteiten een beroep op hen te kunnen doen.  
 
Terugkijkend op het jaar was het voor het bestuur niet altijd makkelijk om het 
enthousiasme er in te houden. Veel geplande activiteiten moesten afgezegd of 
aangepast worden. Het uitleggen van de steeds weer wijzigende regels was al een 
kunst op zich vergde iedere keer weer flexibiliteit van alle betrokkenen We zijn 
daarbij blij met het begrip en de ondersteuning van onze leden.   
Ondanks alles blijven we passende activiteiten plannen en gaan we uit van betere 
tijden, waarbij we weer vaker met onze leden de dingen kunnen ondernemen die we 
zo graag doen!   
 


