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Van de bestuurstafel 
 
Die mooie zomer is nu toch echt voorbij! We 
hebben een mooi maar nat begin van het najaar 
gehad, en de herfst is nu weer nadrukkelijk 
aanwezig met al zijn prachtige kleuren. 
Vroeger gebruikten we het najaar om de tuin 
‘winterklaar’ te maken.  Alles werd gesnoeid, de 
tuin werd schoongemaakt en er was weinig meer 
te zien in de tuin, behalve groenblijvende struiken 
en planten. Tegenwoordig doen we het gelukkig 
heel anders. Bijna alles blijft staan tot het 
voorjaar, wat mooie herfst- en wintertaferelen 
oplevert. Het is ook beter voor de planten om ze 
pas in het voorjaar terug te snoeien, zo zijn ze 
beter tegen de vorst beschermd. En het biedt 
allerlei nuttige insecten een goede 
overwinterplaats.  
Dit jaargetijde is heerlijk om een mooie wandeling 
te maken of om een van onze activiteiten te 
bezoeken. Zo worden er weer interessante 
lezingen georganiseerd, leuke en gezellige 
workshops, en in december is er weer de jaarlijkse 
kerstdemonstratie, dit keer met de bekende 
Marieke Nolsen. 
Bekijk onze agenda en zet de activiteiten die je 
leuk vindt direct in je agenda. Graag tot ziens! 
 
Groet, 
Willeke Scheepers 
 
 
Groet, 
 
Willeke Scheepers 
Activiteitencommissie en redactie 

Colofon 
Website: www.nijmegen.groei.nl, mailadres: 
info@nijmegen.groei.nl    
Facebook: Groei & Bloei Rijk van Nijmegen en Land van Maas en 
Waal 
Bestuur:  
• Voorzitter en redactie PA: Willem van der Leij, E-mail: 

wvanderleij@planet.nl    
• Penningmeester: Maria Peters-Faassen, Tel: 024-

6842088, 
E-mail: m.a.r.faassen@gmail.com 
aanmeldpunt voor deelname aan activiteiten:  
info@nijmegen.groei.nl    

• Secretaris: Monique Janssen, Tel: 06-29628496    
E-mail: MoniquejanssenGB@gmail.com       

• Coördinator promotie: Anneleen Verhaegen  Tel: 06-
13726699   
E-mail: a.verhaegen@kpnplanet.nl    

• Hennie Hendriks E-mail: henniehendriks@planet.nl  
• Willeke Scheepers E-mail: willekescheepers@gmail.com 
Met medewerking van:    
Mientje Peters ( Bloemschikken) Tel: 024-6414488  E-mail: 
mientjepeters45@gmail.com, Wim van Schie (Open Tuinen)  
Monique Janssen (Activiteiten en Bloemschikken), Ben van 
Beuningen (Open Tuinen) , Hennie Hendriks (Activiteiten)  
Bernadette Baaijens  (Bloemschikken), Willeke Scheepers 
(PlantAardig en ledenadministratie),  Erna Sommer (Ikebana), Willy 
Jimmink (Plantenruildag(en))   
Procedure aanmelden: 
• Aanmelden via een mail aan info@nijmegen.groei.nl. Vermeld 
daarin: Uw naam, adresgegevens, tel.nr, e-mailadres, G & B 
lidmaatschapsnummer en de code van de activiteit.  • Wanneer er 
voldoende aanmeldingen zijn voor een activiteit ontvangt u 
daarvan bericht en daarna kunt u het betreffende bedrag betalen. 
De betaling moet uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit 
binnen zijn op  rek.nr. NL52 INGB000 551 24 67 t.n.v. KMTP 
Nijmegen o.v.v. uw naam en de code van de activiteit. Leden 
kunnen één huisgenoot voor de ledenprijs meenemen naar een 
activiteit. • Bij verhindering wordt geen restitutie verleend, u kunt 
wel voor een plaatsvervanger zorgen. •  
De afdeling Groei & Bloei afdeling “Rijk van Nijmegen en Land van 
Maas en Waal” is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing 
aan goederen tijdens de activiteiten.  
De nieuwe privacywetgeving is ook op onze vereniging van 
toepassing.  
Wilt  u inzage in uw gegevens of wilt u gegevens verwijderd of 
aangepast hebben,  stuur dan een mail naar 
info@nijmegen.groei.nl 

Algemene Ledenvergadering zaterdag 15 februari 2020 
 
Schrijf deze datum vast in de agenda!  
Geen avond komend jaar, maar een zaterdagochtend. 
Na het officiële gedeelte, waarin we verantwoording afleggen aan alle leden van de vereniging over het reilen 
en zeilen in het afgelopen jaar, hebben we een aantrekkelijke lezing. 
De Ledenvergadering vindt plaats in het bezoekerscentrum Het Bakhuis in Leur, een monumentale Vlaamse 
schuur met een historische bakoven, eigendom van het “Geldersch Landschap en Kastelen”. 
 
Datum:  zaterdag 15 februari 2020, 10.30 uur 
  Officiële gedeelte alleen voor leden; vanaf 11.30 uur lezing, ook voor niet-leden 
Locatie: Bezoekerscentrum Het Bakhuis, Van Balverenlaan 1b, 6615 AH Leur 
Prijs:  toegang gratis 
Aanmelden: niet nodig 
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Terugblik september en oktober 
 
Excursie Wijngaard Klein America op 7 september 
Een groepje van 8 geïnteresseerden namen deel aan deze excursie.  Leon Beijer, de eigenaar van de wijngaard, 
nam ons mee naar de druiven op het veld, waarvan we alle soorten mochten testen op suikergehalte door te 
proeven en door een meetinstrument te gebruiken. Ondertussen vertelde hij niet alleen over de geschiedenis 
van het bedrijf maar ook over de geschiedenis van Klein America in Groesbeek. 
Na de wandeling kwamen we terug op het bedrijf, waar op een met heerlijke hapjes gedekte tafel  5 wijnen 
klaarstonden om zelf te proeven. We hadden nog vele vragen, die Leon Beijer allemaal even enthousiast 
beantwoordde, en de meesten gingen daarna met een aantal bijzondere wijnen naar huis. 
 
Plantenruildag op 28 september 
Ca. 20 personen kwamen naar Wijchen om de planten te ruilen die men over had. Vele planten verwisselden 
weer van eigenaar/eigenaresse. De gastvrouw voorzag ons rijkelijk van koffie/thee met iets lekkers, en 
ondertussen konden we ook haar bijzondere tuin nog bewonderen. 
Wederom een zeer gezellige ochtend! 
 
Excursie Champignonbedrijf Banken in Wijchen op 3 oktober  
Er waren 19 deelnemers aan deze excursie. 
We werden ontvangen met koffie/thee en hartelijk welkom geheten door dhr. en mevr. Banken, de oprichters 
van dit bedrijf. Dhr. Banken zelf gaf ons een presentatie over hoe het bedrijf tot stand is gekomen.  Via een 
videopresentatie kregen we een goed beeld hoe dit bedrijf in elkaar steekt. 
Daarna gingen we in twee groepen door het bedrijf om alles eens goed te bekijken. Je staat er niet bij stil dat er 
zoveel verschillende soorten paddenstoelen zijn, laat staan hoe ze verpakt worden. 
Na de rondleiding was er nog een kopje koffie/thee en er stond een goodiebag klaar met informatie over de 
champignon, inclusief het bekende blauwe bakje met champignons. 
Een zeer geslaagde excursie! 
 
Workshop bloemschikken Herfst op 19 oktober 
Op deze echte herfstdag in oktober kwamen 8 deelnemers naar De Hagert in Leur voor de workshop 
bloemschikken Herfst. De workshop was zeer geslaagd en ook weer zeer gezellig. Iedereen was tevreden en ging 
met een mooi herfststuk naar huis. 
Een reactie van een deelnemer:  
“Voor mij een groot succes. Heel aardige en bekwame "docenten", die zorgen voor een prettige sfeer, volop 
materiaal, koffie met heerlijk appelgebak. Een feestje ! Een volgende keer ben ik zeker weer van de partij!” 
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Column Anneleen Verhaegen 
Steenbreek in Nijmegen 
 
Oh dat plantje! Ja ook, maar het is een landelijk project om minder stenen en meer groen te promoten. Al 
jaren heeft Groei & Bloei de landelijke actie “Tegel eruit , plant erin”.  
Ca. 2 jaar geleden heeft onze landelijke vereniging Groei & Bloei, samen met andere initiatiefnemers zoals 
het IVN, Steenbreek opgericht. Deze organisatie wil, in samenwerking met deelnemende gemeenten, 
waterschappen en provincies, onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en 
openbare ruimte vervangen door groen om hittestress en wateroverlast te helpen voorkomen. 
Gemeenten bepalen zelf hoe of wat, maar steeds met hulp van inwoners en bedrijfsleven.  
De gemeente Nijmegen heeft al een netwerk opgericht, waar Groei & Bloei Nijmegen e.o. ook aan 
deelneemt, en meerdere initiatieven gefaciliteerd. En in de afgelopen 2 jaar zijn al vele projecten 
gerealiseerd: van schoolpleinen tot vergroening in de wijk:  te veel om op te noemen. 
 
Samen met de Warmoes in Lent en Tuinarchitect Karin Thonen heeft Groei en Bloei voor Nijmegen-Noord 
3 avonden georganiseerd: een info-avond en 2 workshopavonden voor particuliere tuinen. 
Hartverwarmend is dan te merken dat er heel wat nieuwe bewoners echt zin hebben om hun tuin zo aan 
te leggen dat mens en dier er plezier aan beleven. We hopen op een vervolg. 
 
Er doen steeds  meer gemeenten mee met Steenbreek. Zouden we andere gemeenten in onze regio 
kunnen stimuleren om ook aan de actie mee te doen?! 
 



 
 

   
 

 

Lezing en demo Ikebana woensdag 20 november 
 
Woensdagavond 20 november komt Marielle van Strijp ons wat meer vertellen 
en laten zien over de oosterse bloemsierkunst Ikebana. Ikebana betekent letterlijk " het weer tot 
leven brengen van de afgeknipte bloem". Het is de kunst van het weglaten en ruimte scheppen. 
Er zijn 4 scholen Ikenobo, Ohara, Sogetsu en Ichiyo. (zie infoblok “Ikebana”) 
Deze avond krijgen we na een korte uitleg een demonstratie over met name de Sogetsu School. 
Hierbij worden de klassieke Ikebana regels voor de basisschikkingen gehandhaafd. Daarnaast zijn er 
meer mogelijkheden tot het uiten van de individuele originaliteit en creativiteit van de beoefenaar. 
Benieuwd naar hoe dit alles samengaat in Oosters bloemwerk? Kom dan luisteren, kijken en genieten. 
En let op, één van de arrangementen wordt verloot. 
Mariëlle van Strijp verzorgt voor ons ook een cursus Ikebana. Mocht je hiervoor belangstelling 
hebben, dan kun je je daarvoor na de lezing opgeven.  
 
Datum/tijd: woensdag 20 november 2019, 20.00 uur,  

zaal open 19.30 uur 
Locatie: Helicon VMBO Groen, Marga Klompélaan 37 

6532 SB Nijmegen 
Prijs:  € 2,50 voor leden van Groei & Bloei en IVN;  

niet-leden € 5,00, incl. 1 lot. 
Aanmelden: niet nodig 
Betaling: contant ter plaatse 
 

Workshop gereedschapsonderhoud,  
dinsdagmiddag 12 november 2019 
 
Het tuingereedschap kan de schuur weer in. Maar je hebt het toch  
niet zomaar in het rek gezet? 
Zomers gebruiken we het zo vaak dat er geen kans is om het schoon  
te maken laat staan te slijpen. Maar nu is er dé gelegenheid om je  
scharen, schoppen en schoffels eens goed onder handen te nemen. 
Behalve schoonmaken en oliën moeten ze ook geslepen worden.  
Dat is wel een kunst apart. Leo Meiburg verstaat die kunst.  
Hij zal je tijdens de workshop gereedschapsonderhoud laten zien hoe dit moet gebeuren. Daarna ga je zelf aan de 
slag en kun je hem om nadere uitleg vragen.  
De workshop is bij Meiburg tuin- en parkmachines waar ook onderdelen voor verschillende gereedschappen  
verkrijgbaar zijn.  
 
Datum/tijd:  dinsdagmiddag 12 november van 14.00 tot ca 16.00 uur. 
Locatie:  Meiburg Tuin- en Parkmachines, Nieuweweg 195, 6603 BM  Wijchen. 
Prijs:   € 5,00 voor leden Groei & Bloei en IVN; € 7,50 voor niet-leden. 
   Inclusief een kopje koffie/thee en een koekje.  
Betaling:  contant ter plaatse 
Code:   396 
Aanmelden: Vóór 8 november via info@nijmegen.groei.nl. (zie colofon pagina 2) vermelden welk 

gereedschap je meebrengt. 
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Column Herfst en Winter 
 
Herfst en winter in aantocht: eekhoorntjes en geluid. 
Van een zonnige 42 graden naar een regenachtige 10 graden. Ik mag het niet zeggen maar ik houd van 
regen. De tuin gaat stromen en leven. Het water van de regengoten stroomt naar beneden en klettert in de 
vijvers. Als ik buiten ben blijf ik doorwerken. Ben ik bezig met alles te snoeien in ons oerwoud. 
 
In de tuin werken zie ik meer als ontginnen. Door de opzet van onze tuin raakt alles snel overwoekerd en dan 
ga ik weer aan de slag. Paden vrijmaken, hagen weer snoeien, composthoop omzetten en verspreiden. 
Ondertussen scharrelen de kool- en pimpelmezen rond me heen en hobbelt het roodborstje achter mij aan. 
Hopend op een piertje of iets anders wanneer ik met mijn ontginning bezig ben. Hoezo opportunist. 
De mussen hebben de vetbollen ontdekt en hangen er nu ondersteboven aan. Ze weten precies wanneer je 
naar buiten komt om de bollen bij te vullen. De houtduiven zijn zoals gebruikelijk weer aan het vechten bij 
de voedersilo. Gefladder, geloop en soms veel veren als ze elkaar in de “haren” zitten. 
En dan hebben we nog de eekhoorntjes. Gekke beestjes eigenlijk. Nooit geweten dat zij geluiden maken. Een 
soort “tak-tak” als ze in de boom klimmen. Op dit moment plunderen ze de hazelnootstruik bij de buren. Al 
zwierend en zwaaiend zie je de takken heen en weer gaan en met een bek vol nootjes gaan ze weer naar 
beneden. Staartje zwierend op de grond, kontje omhoog, kuiltje graven en nootje erin.  Zo: de 
wintervoorraad is klaar.  
Soms hoor ik in de vijver nog het zachte gebrom van de bruine kikker op weg naar zijn overwinteringsplaats.  
 
En dan onze (bijna) allerkleinste gast; het winterkoninkje. Het blijkt dat dit vogeltje overal nestjes maakt om 
te overnachten. Dat klopt. In de klimop zo’n nestbolletje van mos, in een niet gebruikt nestkastje, tussen het 
hout. Iedere avond zingt deze kleine rakker met zijn wipstaartje en dan vliegt hij in de klimop, kijkt om zich 
heen of niemand hem ziet en gaat dan naar zijn slaapnestje. Wij hebben patronen en hij ook. 
 
Het gekke van je eigen tuin is dat je weet waar alles groeit en ook weer niet.  De meeste planten komen op 
dezelfde plekken weer op maar dan plotseling komt er iets op wat je niet kent. Of wat je dacht dat het er 
niet meer was en dat het dan toch plotseling opkomt. 
Ieder jaar is de tuin anders en toch hetzelfde.  
Lijkt wel het leven. 
 
De Tuinneuroot, Willem 
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Lezing Natuurbeheer en jagen donderdag 28 november 2019 
 
Aangezien het vorige keer heel interessant was nog ’n keer op de agenda! 
 
Natuurbeheer gaat niet altijd over het aanplanten van planten en bomen of over het uitzetten van bedreigde 
diersoorten, maar ook over het kappen van bomen en het bejagen van (te veel) wild.  
Tijdens deze aanschouwelijke lezing legt Geert Giesbers samen met een collega uit wat ‘natuurbeheer en jagen’ 
inhoudt. Deze twee zeer ervaren jagers vertellen met veel liefde voor het dier over waarom en wanneer moet / mag 
er gejaagd worden en op welke dieren wel of niet? Je staat er van versteld wat je als jager allemaal moet weten. 
Praktisch, puur natuur en reuze interessant.  
 
Datum/tijd: donderdag 28 november, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Locatie: Helicon VMBO Nijmegen, Marga Klompéweg 37, 6532 SB Nijmegen    
  (Vlakbij het CWZ en goed bereikbaar met openbaar vervoer) 
Prijs:  gratis voor leden Groei & Bloei en IVN; € 2,50 voor niet-leden 
Betaling: contant ter plaatse. 
Aanmelden: niet nodig 
 
Voor vragen kun je terecht bij Monique Janssen 
(moniquejanssengb@gmail.com of 06-29628496) 
 
   
 



 
 

Kerstdemonstratie, vrijdag 6 december 2019 
 
Dit jaar zal de kerstdemonstratie verzorgd worden door Marieke Nolsen. 
Marieke woont en werkt op landgoed Den Treek Henschoten in Leusden. Op dit prachtig gelegen plekje 
heeft ze een tuin vol bloemen gecreëerd waar ze naar hartenlust materiaal kan verzamelen voor de 
cursussen en workshops die zij organiseert. Ze werkt graag met materiaal uit de tuin om heel natuurlijke 
stukken te maken met een luchtige uitstraling. 
Door haar enthousiasme zal iedereen na deze demonstratie zelf graag aan de slag gaan om voor de 
feestdagen aan het eind van het jaar zelf iets moois voor in én om huis te maken. Veel van de materialen 
die Marieke deze avond verwerkt worden zijn ter plaatse ook te koop, b.v. ringen van ijzer, of klokken die 
zij in een hangstuk verwerkt heeft. Hierdoor kun je thuis meteen aan de slag. 
Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op haar website www.mariekenolsen.nl of op haar 
facebook-pagina. Ook schrijft ze blogs die te bekijken zijn op https://mariekenolsen.blogspot.com 
Marieke zal deze avond voor ons 12 vrij grote stukken maken waarvan er aan het eind van de avond 10 
verloot zullen worden. Iedereen ontvangt bij binnenkomst 1 gratis lot en, uiteraard, kunnen er nog meer 
loten bijgekocht worden om de winkansen te vergroten. 
Nieuw is de locatie waar de Kerstdemonstratie zal worden gehouden. Wij zijn te gast in het gebouw van 
EromesMarko, bekend van de schoolmeubelen, aan de Nieuweweg in Wijchen. Op deze locatie is een 
prachtige aula waar wij onze Kerstdemonstratie mogen houden!!!  
 
 
 
 
Datum / tijd:  vrijdag 6 december 2019,  

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur 
Locatie:  EromesMarko B.V., Nieuweweg 240,  

6603 BV Wijchen  
Prijs:   € 3,50 voor leden van Groei & Bloei en IVN,  

€ 7,00 voor niet-leden  
Betaling:  contant ter plaatse   
Prijs extra loten: 1 lot voor € 1,00; 6 loten voor € 5,00;  

13 loten voor € 10,00. 
Aanmelden:  niet nodig 
(NB er is geen mogelijkheid om te pinnen, dus denk aan contant geld) 
 
 
 
 
 
 
 
2019. Meer info volgt. 
 
 
 
 
 
 
 

Kerststukjes maken zaterdag 21 december 2019 
Nostalgie! Herinner je je nog het kerststukjes maken op school, van jezelf of je kinderen, of op de 
vereniging of club? We gaan even terug in de tijd en gaan op zaterdagochtend 21 december gezellig 
samen kerststukjes maken onder begeleiding van Hennie Hendriks van het bestuur en mensen van de 
bloemschikcommissie..  
Breng zelf je kerstmaterialen mee zoals ballen en slingers e.d., en ondergronden zoals schaaltjes en bakjes 
en misschien mooie takken uit je tuin. Groei & Bloei zorgt voor groen, oase, draad, e.d. en er is 
koffie/thee met iets lekkers. Iedereen mag 2 kerststukjes maken. 
Wel graag aanmelden, maar het is een inloopochtend, dus je kunt de hele ochtend komen. 
 
Datum / tijd: zaterdag 21 december van 9.30 uur tot 12.30 uur, 
Locatie: Helicon VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen.  
  (Vlak bij het CWZ, gratis parkeren; bereikbaar met openbaar vervoer). 
Prijs:  €  5,00  voor  leden  G & B  en  IVN, €  10,00 voor  niet-leden 
  2 kerststukjes, incl. alle genoemde materialen en koffie/thee  
Code:  395   
Aanmelden: via info@nijmegen.groei.nl (zie colofon pagina 2) 
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Vooruitblik voorjaar 2020 

In het voorjaar van 2020 zijn er weer een aantal cursussen. Geef je nu vast op dan ben je zeker van een 

plaats. In januari krijg je dan bericht, en daarna hoef je pas te betalen. 

Cursus Vogels herkennen 
In het voorjaar van 2020 kun je (weer) meedoen aan onze populaire cursus “Vogels herkennen”. 

Op 5 donderdagochtenden in maart en april gaan we met Peter Egelmeers de bossen, weiden, tuinen en 

heidegebieden in om de diverse vogels die daar voorkomen te leren herkennen aan hun geluid en we 

proberen ze ook te zien. Zodra er meer bekend is over de data krijg je bericht en daarna kun je dan 

beslissen of je al of niet mee kunt doen. 

Data/tijd: 5 donderdagochtenden in maart en april, van 09.30 – 11.30 uur 

Locatie: 1e bijeenkomst op het treinstation in Molenhoek 

Prijs:  € 25,00 voor leden van Groei & Bloei en IVN; niet-leden € 35,00. 

Code:  24 

Aanmelden: via info@nijmegen.groei.nl (zie colofon pagina 2) 

Basiscursus bloemschikken 
Vind je bloemschikken leuk maar ken je niet alle basistechnieken, is het lang geleden en wil je de 

basistechnieken wat opfrissen, of heb je nooit eerder aan bloemschikken gedaan en ben je nieuwsgierig 

wat het inhoudt? Onder begeleiding van Sharon van Eunen geven we een korte cursus van 4 lessen op de 

dinsdagavond waarin je de elementaire technieken leert. 

Data/tijd: dinsdagavond 4 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei van 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Helicon VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

Prijs:  € 58,50 voor leden van Groei & Bloei en IVN; niet-leden € 72,5 

Code:  150 

Aanmelden: via info@nijmegen.groei.nl (zie colofon pagina 2) 

Bloemschikcursus gevorderden en vergevorderden 
Ben je bekend met de basistechnieken, heb je zelf al vaker aan bloemschikken gedaan, of heb je het 

gewoon in je vingers, schrijf je dan in voor de bloemschikcursus voor gevorderden (docent Tanja Lamers) 

of vergevorderden (docent Jan de Groot) 

Data/tijd: donderdagavond 6 februari*, 12 maart, 2 april en 4 mei 2020 , 19.30 – 22.00 uur 

  * deze datum kan nog wijzigen 

Locatie: Helicon VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

Prijs:  € 58,50 voor leden van Groei & Bloei en IVN; niet-leden € 72,50 

Code:  gevorderden: 160B;  vergevorderden: 180B 

Aanmelden: via info@nijmegen.groei.nl (zie colofon pagina 2) 
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Workshop Snoeien zaterdag 25 januari 2020 
Snoeien: dat gaan we in deze workshop zelf proberen. Na een korte introductie door Hans van Kerkhof gaan we 
naar 2 tuinen in Hernen waar van alles te snoeien, te zien en te vertellen is. Uiteraard kun je ook zoveel vragen 
stellen als je wilt. Breng zelf een snoeischaar en snoeizaagje mee als je dat hebt. 
Datum/tijd:  zaterdag 25 januari 2020, 09.00 uur tot ca. 12.00 uur 
   (uitwijkdatum bij geen geschikt weer: zaterdag 1 februari 2020) 
Locatie:  Start in Café De Toekomst, Dorpsstraat 20, 6616 AH Hernen 
   (www.cafeesterijdetoekomst.nl) 
Aantal personen: maximaal 20 
Prijs:   €  5,00 voor leden van Groei & Bloei en/of 1 huisgenoot en IVN leden, 
   €  7,50 voor niet-leden, inclusief 1 kopje koffie/thee in het café. 
Code:   302 
Aanmelden:  via info@nijmegen.groei.nl (zie colofon pagina 2) 
 



Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

De groene agenda 
 

November 
• Dinsdag 12 november  Workshop gereedschapsonderhoud 
• Woensdag 20 november Lezing en demo Ikebana 
• Donderdag 28 november Lezing Natuurbeheer en jagen 

December 
• Vrijdag 6 december   Kerstdemonstratie 
• Zaterdag 21 december  Workshop kerststukjes maken 

Januari 
• medio januari   Lezing Mien Ruys, informatie volgt 
• Zaterdag 25 januari  Workshop snoeien 

Februari 
• Zaterdag 15 februari  Algemene Leden Vergadering 
 

Kijk voor meer informatie op www.nijmegen.groei.nl  
of volg ons op Facebook 

In 2020 is er weer een vrijwilligersfeest!! 
Het is zo geweldig dat er leden zijn die een handje ( sommigen meer dan 4 handen) toesteken bij de diverse 
activiteiten die we organiseren. Want als bestuur alleen kun je echt niet alles, hoe we het vuur ook uit onze 
sloffen lopen. En hun helpende hand wordt zeer gewaardeerd!! 
Ondertussen is het al traditie geworden dat we elke 2 jaar een feestje organiseren voor al diegenen die tijd 
en aandacht aan Groei & Bloei besteden. Lekker met een hapje en een drankje gezellig bij elkaar komen. 
Waar en wanneer , daar zijn we mee bezig en de uitnodigingen worden op tijd verstuurd. 
Wil je ook bij onze gezellige club vrijwilligers? Neem dan contact op met Anneleen Verhaegen, per 
Aanmelden via info@nijmegen.groei.nl  (zie colofon pagina 2) 


