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AANMELDPROCEDURE 
 
Aanmelden via een mail aan info@nijmegen.groei.nl. 
 

Vermeld daarin: Uw naam, adresgegevens, tel.nr, e-mailadres en uw G & B lidmaatschapsnummer 

• Wanneer er voldoende aan eldingen 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 ordt geen restitutie verleend, u kunt el voor een plaatsvervanger zorgen. 

• De afdeling Groei & Bloei afdeling Rijk van Nij egen 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 

 

 

Van de bestuurstafel  
 

Het is  prachtig weer wanneer ik dit schrijf. Maar er 

was  veel regen afgelopen tijd. De tuin lijkt wel een 

oerwoud. Alles blijft maar doorgroeien en ik knip en 

snoei me een ongeluk.  

En laat ik het over de slakken maar niet hebben. Dat 

is dit jaar kennelijk overal een ware plaag. De tuin is 

momenteel een walhalla  voor die slijmerige 

rakkers.  

Naaktslakken en huisjesslakken in allerlei kleuren 

en maten. Ze zitten overal en zelfs een keer tussen 

mijn tenen toen ik blootsvoets door de tuin 

banjerde. Brrr. Ik wist niet dat ze zo plakkerig aan je 

voet bleven hangen en aan je vingers. Je krijgt het 

er bijna niet van af. 

 

Maar ….. de tuin is dit jaar groener dan groen en de 
jonge kikkertjes springen overal. Het is genieten in 

onze tuin en daar doen we het voor. Met of zonder 

slakken. 
 

 Willem van der Leij 

 

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: wvanderleij67@gmail.com   

• Penningmeester: Maria Peters-Faassen, 

Tel: 024-6842088, 

E-mail: m.a.r.faassen@gmail.com 

aanmeldpunt voor deelname aan activiteiten:    

info@nijmegen.groei.nl    

• “ecretaris: 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 “cheepers 

E-mail: willekescheepers@gmail.com 

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 
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Cursussen bloemsierkunst  2021-2022 
 

ALGEMENE INFORMATIE: 

Voor het seizoen 2021-2022 hebben we weer 3 cursussen bloemsierkunst gepland.  

Tijdens de cursussen wordt er gezellig en hard gewerkt en ontstaan er, met adviezen van de docenten Jan, 

Tanja en Mariëlle, nieuwe ideeën en creaties. Na afloop van de les wordt er samen geëvalueerd en gekeken 

naar opbouw en creatieve oplossingen die het geheel tot een mooi resultaat brengen. Wij hopen op veel 

inspiratie en kleurrijke lessen!!!De cursussen worden op verschillende niveaus gegeven: 

Basis, gevorderden en vergevorderden, en de Japanse bloemsierkunst Ikebana. 

- De basiscursus, gevorderden- en vergevorderdencursus kan gevolgd worden in een blok van 4 

lessen (seizoen 2021) of van 8 lessen (seizoen 2021-2022).  

- Bij boeking van  lessen krijg je een korting van € 0,00.  
- De cursus Ikebana is één geheel van 7 lessen (seizoen 2021-2022) 

- Voor de start van de cursus krijg je een omschrijving van de inhoud van de lessen. 

- Er ordt  ge erkt et verschillende technieken en the a’s o  steeds andere resultaten neer te 
zetten. 

- De prijs is exclusief bloemen en ander materiaal. Groei & Bloei zorgt voor materialen als 

steekschuim en draad. Je kunt bloemen en groenmaterialen meebrengen uit de tuin, natuur of 

winkel, maar je kunt ook bloemen bij Jan [docent Helicon] bestellen. Dit moet wel op tijd 

doorgegeven worden. Bij Jan bestelde bloemen moeten altijd afgenomen en betaald worden.  

- De lessen zijn op de donderdagavond van 19.30-21.30 uur. Ikebana is van 19.00 - 21.30 uur 

- Locatie: Yuverta (voorheen Helicon) VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen.  

- (Vlakbij het CWZ, gratis parkeren; bereikbaar met openbaar vervoer). 
 

CURSUS BLOEMSIERKUNST BASIS ÉN GEVORDERDEN  
Onder begeleiding van vakdocent Tanja Lamers worden er creatieve, seizoensgebonden  en eigentijdse 

bloemstukken gemaakt. Hierbij worden steeds nieuwe technieken aangeboden. Tanja  begeleidt de cursisten 

op niveau. Zowel de beginners als gevorderden krijgen advies op maat. De basiscursus leert alle 

grondbeginselen, de gevorderde cursist heeft de basiscursus gevolgd en leert daarna  

steeds nieuwe technieken.  

Data:  Najaar 2021: 16 september, 14 oktober, 4 november, 9 december 

  Voorjaar 2022:    10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei 

Prijs:  Voor leden van G & B, IVN en Kli op: € 0,00 voor  lessen;   
  € 0,00 voor  lessen Niet leden:  € 7 ,50 voor  lessen, € 5,00  

voor 8 lessen.  
 

CURSUS BLOEMSIERKUNST VERGEVORDERDEN  
Vakdocent Jan de Groot geeft instructies over nieuwe technieken en creatieve ideeën  

worden aangereikt. De gevorderde cursist krijgt extra uitleg, de vergevorderde cursist  

werkt veelal zelfstandig aan een thematisch bloemstuk.  

Data:  Najaar 2021: 16 september, 14 oktober, 4 november, 9 december.  

  Voorjaar 2022:    10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei. 

Prijs:  Voor leden van G & B, IVN en Kli op: € 0,00 voor  lessen;   
  € 0,00 voor   lessen Niet leden:  € 7 ,50 voor  lessen, € 5,00 voor  lessen.  
 

CURSUS IKEBANA  (Japanse bloemsierkunst)      

Mariëlle van Strijp, lerares Ikebana 3egraads (Sankyu Shihan), weet  als geen ander ons op een inspirerende 

manier mee te nemen in de Japanse  bloemsierkunst. In 7 lessen zal zij een breed en gevarieerd 

lesprogramma aanbieden waarbij voor iedereen veel valt te leren.  

Data:  Najaar 2021: 16 september, 14 oktober, 4 november, 9 december.  

  Voorjaar 2022:    10 februari, 10 maart en 12 mei. 

Prijs:  Voor leden van G & B, IVN en Kli op: € 0,00 Niet-leden € 70,00. 
 

AANMELDEN: 

Stuur een email naar info@nijmegen.groei.nl. Vermeld daarin: 

je naam, telefoonnummer, welke cursus je wilt volgen, en de keuze die je maakt voor 4 of 8 lessen bij de basis- gevorderden en 

vergevorderdencursus. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvang je daarvan bericht. Daarna hoef je pas te betalen. 
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Plantenruilochtenden najaar 2021  
 

De plantenruilochtenden zijn altijd een reuze gezellige activiteit: eerst koffie en wat kletsen, natuurlijk over 

planten, dan een rondje langs alle meegebrachte planten, zaden, stekken en bollen, waarvan de eigenaar 

vertelt at het is, en dan….. kiezen aar. De plantenruil in het najaar van 0  is als volgt gepland: 
zaterdag 25 september, aanvang 10.30 uur tot ca. 12.00 uur  

Adres: Loes Kraaijvanger & Toon van Iperen en Erna Gerrits, Hogewaldseweg 4,  6562 KS Groesbeek 

zaterdag 30 oktober, aanvang 10.30 uur tot ca.12.00 uur 

Adres: Mientje en Jo Peters, Huurlingsedam 54, 6603 LH Wijchen 
 

Plantenruilochtend in jouw tuin? 
De plantenruilochtenden vinden altijd plaats in de tuin van een van onze leden.  

Vind je het leuk o  ook een keer zo’n clubje ensen in jou  tuin te ontvangen  
geef het dan aan ons door, dan plannen wij je in. Heb je hier belangstelling voor 

kun je je aanmelden via info@nijmegen.groei.nl of geef je op tijdens een van de  

ruilochtenden. 

 

Cursus bloemen aquarelleren 16 september 2021 
Deze herfst/winter willen we een cursus organiseren waarin je leert hoe je bloemen kunt aquarelleren. 

Aquarelleren is een verftechniek waarbij je werkt met waterverf en het is bij uitstek geschikt om de fijnheid van 

bloemen weer te geven. De cursus zal 5 lessen omvatten en wordt 1 x per maand gegeven op de 2e  

donderdagavond van de maand. De eerste les is op 16 september. De locatie is aan huis bij de kunstenares 

Hanny Verplak. Op de eerste les krijg je een opgespannen vel aquarelpapier, maat 30x40, zodat je meteen kunt 

beginnen. Er is ook het een en ander aanwezig, en je kunt dan ook overleggen wat je nog meer nodig hebt voor 

de vervolglessen. Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen aan de cursus, geef je dus snel op. 
 

Data:  donderdagavond 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2021, en de 5e les in 

2022 in overleg 

Tijd:  19.45 inloop, start 20.00 uur, tot 22.00 uur 

Locatie: Hanny Verplak, Hegdambroek 23-08, 6545 WJ Nijmegen 

Prijs:  € 70,00 p.p., incl. koffie/thee, ledenprijs € 50,00 (leden Groei & Bloei, IVN en Kli op  

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

  Maximaal 6 personen  
Meebrengen: - kwasten met een punt, goed idee is om ze te merken 

  - aquarelblok, formaat wat je prettig vindt 

  - aquarelverf, blokjes of tubes 

  - palet of een klein bordje 

 

 

Algemene Leden Vergadering, zaterdag 18 september 
 

Dit voorjaar is onze Algemene Leden Vergadering (ALV) door corona helaas  

 niet doorgegaan. Nu alles bijna weer normaal is, hebben we met ons  

bestuur besloten om op zaterdag 18 september a.s. alsnog de ALV  te  

organiseren. In deze vergadering komen onze activiteiten en de financiën  

van 2020 aan. Wij nodigen u van harte uit om deze vergadering bij  

te wonen. We zijn er weer in geslaagd om een mooie locatie te regelen: 

Theehuis en Boerenspelen De Eikenhorst, Staddijk 1, 6603 LM Alverna 
(bij boerderij/landwinkel de Diervoort het zandpad in, volg bebording)  

   Programma: 

 Ontvangst tussen 10.00 en 10.30 uur met koffie/thee 

 en iets lekkers. 

 Vergadering 10.30 tot 11.15 uur 

 Koffie/thee pauze 

 Vanaf 11.30  tot ongeveer 12.30 uur: uitleg boerderij/melkveebedrijf met rondgang door de eigenaar. 

Aanmelden: info@nijmegen.groei.nl, toegang gratis. 
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Excursie graszade bedrijf “De Ko i klijke Bare brug Groep “ te Nij ege , 
vrijdagmiddag 8 oktober 2021 
 

Groei & Bloei organiseert een excursie naar een van de grootste graszadenbedrijven van de wereld, 

namelijk De Koninklijke Barenbrug Groep te Nijmegen. Het bedrijf teelt graszaden voor de agrarische en de 

recreatieve sector, alsmede de sportwereld. Als je gras in je tuin wil, komen er al direct een aantal vragen 

op:  Welke grassoort moet ik nemen voor mijn tuin/weiland?  Zijn er ook graszaden die de droogte kunnen 

doorstaan? Ga ik zelf gras zaaien (met de juiste graszaden) of neem ik graszoden?  Hoe zit het met de 

bemesting? Deze vragen worden allemaal op deskundige wijze beantwoord.. 
 

Datum / tijd:   vrijdagmiddag 8 oktober, aanvang 14.00 uur.  

Locatie:  Barenbrug Holland BV, Stationsstraat 40, 6515 AB Nijmegen 

Prijs:   € ,50 p.p. 
   gratis voor leden van Groei & Bloei en IVN 

Betaling:  contant ter plaatse (graag gepast)   

Aanmelden:  niet nodig 

De kunst van het tuinieren, lezingen, cursus en workshop (zie pagina 5 en 6) 
 

In het winterseizoen van 2021-2022 wil Groei & Bloei speciale aandacht gaan geven aan de tuin, onder de titel 

De kunst van het tuinieren . Tuinieren is een geweldige hobby, en kennis en inspiratie is altijd welkom 

Het winterseizoen is bij uitstek een goede tijd om je te bezinnen op wat je met je tuin wilt. Misschien moet je 

de tuin nog helemaal aanleggen of misschien wil je een deel of de hele tuin veranderen, en weet je niet goed 

hoe je het aan moet pakken of wil je graag inspiratie opdoen?  

Groei & Bloei heeft een heel pakket van onderwerpen samengesteld die met de tuin te maken hebben in de 

vorm van lezingen, tot een cursus en workshops. Je kunt aan alle onderdelen meedoen, maar ook afzonderlijk 

de bijeenkomsten bezoeken. Voor ieder wat wils.  

We starten in oktober met 2 lezingen over de tuinkunst in vroeger tijden. Daarna volgt in november een cursus 

van 3 avonden voor mensen die met een tuin willen beginnen of de tuin willen veranderen.  

Het vervolg van onze serie over de tuin vind je weer in de volgende PlantAardig. In 2022 volgen nog een aantal 

cursussen die een meer praktijkgericht karakter hebben 

 

Lezingen De kunst van het Tuinieren: vroeger 
 

Eeuwen terug hadden onze voorouders al de drang tot tuinieren, zowel  

om groenten te telen om te eten, als om de sier bij je huis. In 2 lezingen  

geeft Anneleen Verhaegen een inleiding over de geschiedenis van de  

tuinkunst. Op de eerste avond besteden we aandacht aan de  

West-Europese tuinen vanaf de Middeleeuwen en op de tweede avond  

ligt de nadruk op de ontwikkeling van de tuinen in Nederland.  

Het verhaal wordt met veel beeldmateriaal ondersteund. 

Natuurlijk krijg je ook tips om je er verder in te verdiepen.  

Anneleen Verhaegen is historica, bestuurslid van Groei & Bloei en een gepassioneerd tuinier, met 

onderwijservaring.Omdat we al zo lang geen lezingen hebben kunnen geven zijn deze 2 lezingen  

alleen voor Groei & Bloei leden gratis. 
 

Datum/tijd: 2 donderdagavonden: 14 oktober en 21 oktober, start om 20.00 uur 

Locatie: Yuverta VMBO (Helicon) Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

Prijs:  € 5,00 p.p. voor  avonden 

  Ledenprijs € 5,00 (leden IVN en Kli op , gratis voor leden van Groei & Bloei 

Aanmelden: vóór 1 oktober via info@nijmegen.groei.nl 
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Cursus De kunst van het tuinieren: beginnen met een (kleine) tuin. 
 

We hebben een tuin? Wat nu? Eindelijk een huis! En dan komt de vraag: wat moeten we met de tuin? 

Bij een nieuwbouwtuin komt al helemaal het een en ander kijken, maar ook een tuin bij een bestaand huis 

kan een opknappertje nodig hebben! Maar waar beginnen we? Wat is er allemaal mogelijk? Natuurlijk 

willen we een tuin met groen, maar welk groen, en hoe richten we het in, en waar moeten we allemaal op 

letten? Deze vragen zijn voor ervaren tuinbezitters misschien niet zo relevant, maar onervaren tuiniers-in- 

spé kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Karin Thonen van www.thonentuinen.nl loodst je in 3 avonden 

naar een groene tuin. Ben je zo iemand voor wie deze onderwerpen leven of ken je iemand die zoekt naar 

antwoorden op deze vragen? Schrijf je in en/of maak er reclame voor! 
 

Data/tijd: 3 donderdagenavonden:  4, 11 en 18 november van 20.00 tot 22.00 

Adres:  Yuverta VMBO ( Helicon) , Marga Klompélaan 37 , 6532 SB Nijmegen 

Prijs:  blok van  lessen € 70,00 p.p. 
  voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op  € 50,00 p.p. 
Aanmelden: vóór 15 oktober via info@nijmegen.groei.nl  Maximaal 9 personen 

Workshop gereedschapsonderhoud vrijdag 12 november 2021 
Het tuingereedschap kan de schuur weer in. Maar je hebt het toch niet zomaar weggelegd? 

Zomers gebruiken we het zó 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 in Wijchen waar ook onderdelen voor verschillende 

gereedschappen verkrijgbaar zijn. 

 

Datum / tijd: vrijdagochtend 12 november van 10.00 tot ca 12.00 uur 

Locatie: Meiburg Tuin- en Parkmachines, Nieuweweg 195,  

6603 BM  Wijchen. 

Prijs:  € 7,50 p.p, ledenprijs: € 5,00 (leden Groei & Bloei,  
IVN en Klimop) Inclusief kopje koffie/thee en een koekje 

Aanmelden: Vóór 1 november via info@nijmegen.groei.nl.  

Zie colofon pagina 2.Ook vermelden welk gereedschap  

je meebrengt. Maximaal 8 personen 

 

Workshop met geperste bloemen, zaterdag 16 oktober 2021 
 

Soms heb je bloemen waarvan je denkt, zou ik die maar langer kunnen bewaren! 

Die technieken zijn er en die kun je leren in de workshop met geperste bloemen. 

In deze workshop leer je op welke manier je bloemen mooi kunt drogen zodat de kleur en de vorm van 

de bloem zoveel mogelijk bewaard blijft. Daarna ga je zelf aan de slag met droogbloemen om een mooie 

creatie op een kaart of een schilderijtje te maken. 

Na deze workshop: 

- weet je welke bloemen je kunt gebruiken om te persen 

- heb je geleerd hoe je bloemen het beste kunt persen  

- heb je geoefend met het verwerken van gedroogde bloemen  

op een kaart of op een klein schilderijtje 
 

Datum: zaterdag 16 oktober 2021, van 14.00 – 16.00 uur 

Locatie: De Hagert, Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen (Leur) 

Prijs:  € 5,00 inclusief materialen  

  Ledenprijs € 19,50(leden Groei & Bloei, IVN en Klimop) 

Aanmelden: via info@nijmegen.groei.nl  (zie ook colofon) 
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Kerstdemonstratie met Frits Hoogers, vrijdag 26 november 2021 
 

Vorig jaar hebben we geen Kerstdemonstratie kunnen organiseren i.v.m. corona, maar voor dit najaar 

hebben we toch vergaande plannen om deze demonstratie weer te organiseren. 

We hebben een nieuwe locatie in gedachten: De Ontmoetingskerk in de Meijhorst, een werkelijk prachtige 

en unieke locatie. 

En we hebben een zeer bekende, creatieve en kundige bloemsierkunstenaar kunnen aantrekken: Frits 

Hoogers. De designer staat bekend om zijn persoonlijke aanpak. Kleuren, vormgeving, uitbundige stukken 

en de nodige humor zorgen voor een leuke avond uit. En een aantal van zijn stukken wordt verloot onder 

de aanwezigen. Meer informatie: www.florafrits.nl 

De datum voor de Kerstdemonstratie is vastgesteld op vrijdagavond 26 november 

In de volgende PlantAardig vind je meer informatie over de Kerstdemonstratie, maar schrijf de datum dus 

vast in je agenda!  (foto’s Frits Hoogers) 

 

 

Terugblik Open Tuinen Weekend 19 en 20 juni 2021 

Het waren twee prachtige dagen dit weekend. Heerlijk weer, niet te koud, niet te warm, ideaal!      

We waren heel blij dat e na zo’n lange tijd zonder activiteiten dit eekend konden organiseren. 
In de meeste deelnemende tuinen was de opkomst boven verwachting. Heel veel mensen zijn er op uit 

geweest om de tuinen te bezoeken. Blijkbaar was men toe aan een gezellig uitje na al die maanden met 

weinig tot geen activiteiten. Ik ben niet in alle tuinen geweest, daar waren het er te veel voor,  

maar die tuinen die ik heb gezien lagen er prachtig bij.  

Ik heb gezellig gesproken met de tuineigenaren, en bij  

iedereen spatte het enthousiasme voor het tuinieren er af.  

We hadden ook een evaluatieavond gepland voor de  

deelnemende tuinen, maar helaas waren daar maar enkele 

deelnemers.  

Wellicht heeft het EK voetballen die avond meegespeeld,  

maar het was toch een gezellige bijeenkomst waar men  

elkaars ervaringen kon uitwisselen.  

Al met al dus een zeer geslaagd weekend! 

 

Namens de commissie Open Tuinen Weekend,  

 

Willeke Scheepers. 
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Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

www.editoo.nl

De groene agenda 2021 
 
September 

 Donderdag 16 september Start cursussen bloemsierkunst 

 Zaterdag 16 september Cursus Bloemen aquarelleren  

 Zaterdag 18 september Algemene Leden Vergadering 

 Zaterdag 25 september Plantenruilochtend 

Oktober 
 Vrijdag 8 oktober  Excursie Graszaden Barenbrug 

 Donderdag 14 oktober Lezing Geschiedenis van de tuinkunst 1 

 Zaterdag 16 oktober  Workshop Creatief met droogbloemen 

 Donderdag 21 oktober Lezing Geschiedenis van de tuinkunst 2 

 Zaterdag 30 oktober  Plantenruilochtend 

November 

 Donderdag 4 november Cursus De kunst van het tuinieren, les 1 

 Donderdag 11 november Cursus De kunst van het tuinieren, les 2 

 Vrijdag 12 november  Workshop Gereedschapsonderhoud Meiburg 

 Donderdag 18 november  Cursus De kunst van het tuinieren, les 3 

 Vrijdag 26 november  Kerstdemonstratie Frits Hoogers 

December 

 Zaterdag 18 december Kerststukjes maken (informatie volgt) 
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