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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 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 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 verant oordelijk  
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 

 

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 ad-interim en Coördinator promotie: 

Anneleen Verhaegen 

Tel: 06-13726699   

E-mail: a.verhaegen@kpnplanet.nl    

• Reda tie PA: Wille  van der Leij,  
E-mail: wvanderleij@planet.nl  

• Reda tie PA, ledenad inistratie en ebsite: 
Willeke Scheepers 

E-mail: willekescheepers@gmail.com 

• Penning eester: Maria Peters-Faassen, 

Tel: 024-6842088, 

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

aanmeldpunt voor deelname aan activiteiten:    

info@nijmegen.groei.nl    

• “e retaris: vacant 

• Hennie Hendriks 

E-mail: henniehendriks@planet.nl  

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 

 

2 

Van de bestuurstafel 

 

De droge zomer ligt achter ons. De herfst is er 

met regen, wind en het meer naar binnen keren. 

Letterlijk en figuurlijk: genieten van (goede) 

herinneringen, plannen maken voor het volgende 

tuinjaar, en denken aan hoe we de lange 

wintermaanden zo gezellig mogelijk kunnen 

maken. 

In deze PlantAardig daarom veel aandacht voor 

de Kerstdemonstratie en de Kerstworkshop. 

 

Ook onze plannen voor volgend jaar willen we 

met jullie al delen. De activiteitencommissie 

heeft al veel plannen in het vat. En er zullen er 

meer volgen. Heb je een idee voor een activiteit? 

Mis je wat in ons aanbod? Laat het ons weten: 

mail naar Hennie Hendriks : 

henniehendriks@planet.nl. 

 

Onze afdeling is een onderdeel van een landelijke 

vereniging. Jaarlijks komen 7 afdelingen uit 

Gelderland Zuid bij elkaar om te overleggen, 

elkaar te inspireren, elkaar te ondersteunen. Dit 

jaar  was onze afdeling aan de beurt om e.e.a. te 

organiseren. Een bijeenkomst in de tuinkamer 

van Nieu  Robbeka pen  in Dreu el, et 
lunch en een rondleiding in de regen. Maar het 

was zo gezellig en ook op een koude regenachtige 

septe ber iddag is de Lands hapstuin Nieu  
Robbeka pen , et zijn 800 soorten bo en en 
nog meer bloeiende planten, een paradijs! 

 

Wij wensen jullie een sfeervol en gezond najaar. 

Geniet van de kleuren van de herfst en de 

beloften voor een volgend jaar! 

 

Anneleen Verhaegen 

voorzitter ad interim 

 



Terugblik 17 augustus: avondexcursie Villa Sprezzatura 

Ca. 40 personen kwamen op deze 

woensdagavond naar de Sophiaweg in 

Nijmegen om de nieuwe tuin van Karin 

de Boer en Geert Meijer te bekijken. 

En wat hebben we ervan genoten: de 

kleurenpracht van honderden 

eenjarigen en vaste planten in de 

eilandborders als je de poort 

binnenkwam, de graspaden die je door 

de hele tuin leidden tot het onderste 

punt met de grote vijver. We werden 

ontvangen in de Oranjerie met 

koffie/thee en zelfgemaakte taart en 

kregen een uitleg over wat zij op deze 

plek allemaal gedaan hadden.  

Het is bijna niet voor te stellen dat ze dit allemaal in 2 jaar voor elkaar gekregen hebben. 

 

Terugblik 17 september: Zaaiclub Groei & Bloei 
Er waren 13 mensen aanwezig in de grote kas van Yuverta. 

Eerst wat informatie over welke zaden kun je nu nog zaaien (het is 

immers al september) , welke grond, waar neerzetten en wat te doen als 

ze uitkomen? Hennie liet ook nog wat groenten en bloemen zien waar je 

zaden van af kunt halen. Ook het maken van een zaaikistje werd nog 

voor gedaan. Altijd leuk is het ruilen van zaadjes, meerdere mensen 

hadden zaadjes. maar ook pennen of koffiefilter zakjes (om de zaden in 

te doen) bij zich om met een ander te ruilen. Je hoort ook: ik heb die en 

die zaden nog thuis liggen, zal ik ze komen brengen of kan ik ze bij jou 

op komen halen. 

Tegen 12.00 uur had iedereen de zaden geruild en met de nodige 

informatie in het hoofd gingen  de mensen met een tevreden gevoel 

richting huis. 

Volgend jaar in maart gaan we kijken voor een vervolg. 
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Terugblik 10 september: Excursie Hatertse en Overasseltse Vennen 
Onder leiding van Marianne Claus van 

Staatsbosbeheer en IVN gingen we met 12 

personen op excursie door de Hatertse en 

Overasseltse Vennen. We kregen uitleg over het 

ontstaan van het gebied en bleven stilstaan bij 

allerlei bijzonderheden in het gebied, zoals de 

geschiedenis van de Koortsboom bij de St. 

Walrickruïne, het herkennen van de inlandse eik, 

verschillende bijzondere planten, maar ook over 

het diertje dat het gebied momenteel teistert: de 

Amerikaanse rivierkreeft. Ondanks de 

regenachtige dag een boeiende excursie. 



Terugblik 8 oktober, bloe s hikworkshop “Bloe e tui tje 

13 dames kwamen op zaterdag 8 oktober 's ochtends naar de Hagert in Wijchen/Leur om onder begeleiding 

van Elly Jaspers een bloementuintje te maken met materialen uit de eigen tuin. Er waren zoveel mooie 

materialen, het was erg gezellig en de resultaten waren prachtig. 

Terugblik 11 oktober, lezing Paddenstoelen door Antoon Kuhlmann 

Een bijzonder boeiende lezing deze avond, door de schrijver van het 

boek Paddenstoelen in kunst, ultuur en natuur . Niet alleen 
werden ons allerlei wetenswaardigheden verteld over de 

paddenstoelen in de natuur, maar ook kregen we te zien hoe 

kunstenaars en architecten zich al heel lang door de paddenstoel 

hebben laten inspireren. Een leuke club mensen, waaronder ook een 

aantal leden van IVN en KNNV, bezochten deze avond in Yuverta 

VMBO Nijmegen. 

Terugblik 24 september: Plantenruilochtend 

Altijd weer goed voor een gezellige 

ochtend. Deze keer op het 

Klappeijenpad in Berg en Dal.  

Hoewel het een regenachtige dag was 

kwamen er toch een 12-tal leden met 

hun planten om af te geven en weer iets 

anders mee terug te nemen. Want al die 

planten bij elkaar maakt het té 

verleidelijk om niet tóch nog die ene leuke 

plant voor je tuin gratis mee te nemen. 

 

 

 

4 



Zaterdag 5 ove ber: lasag e bloe bolle pot  
voor op terras of balko . 
Op zaterdag 5 nove ber gaan e in de grote kas van 
Yuverta een pra htige bloe bollenpot aken. We 
planten de bloe bollenpot laagsge ijs in. Groei & Bloei 
zorgt voor grond, kleikorrels en ( eest biologis he  
bollen. We hebben een uitgekiend engsel 
sa engesteld van itte en li ht roze tulpen, li hte 
nar issen “ailboat , li ht blau e Mus ari en blau e Iris 
Reti ulata. )ij zullen zorgen voor een bloei van februari 
tot april, tot groot plezier van ens en dier! Nee  zelf 
een pot of and ee van ongeveer 0  doorsnee. 
 

Datu  e  tijd : zaterdag 5 nove ber .00 uur 

Lo atie : Yuverta VMBO, Marga Klo pélaan, 7 Nij egen 

Prijs  : € 5,00 voor leden (G&B, IVN, KNNV, Kli op  en € 0,00 voor niet leden 

Aa elde   : verpli ht voor  oktober, info@nij egen.groei.nl 
                            Maxi u  aantal deelne ers , nog  plaatsen bes hikbaar, 
 

Zaterdag 29 oktober, laatste plantenruilochtend van het seizoen 

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.  

Datum : zaterdag 29 oktober 2022 

Aanvang : 10.30 uur met koffie 

Locatie : Jaap wals en Daan Knuttel, Abeelstraat 18, 6523 JB Nijmegen 

Deelname : gratis, alleen voor leden, aanmelden niet nodig 

De plantenruilochtenden vinden wisselend plaats in de tuin van een van onze leden. Vind je het leuk 

o  ook een keer zo’n lubje ensen in jou  tuin te ontvangen geef het dan aan ons door, dan plannen 
wij je in. Zo komen we nog eens ergens!  

Aanmelden: info@nijmegen.groei.nlof geef je op tijdens een van de ruilochtenden. 

Samenwerkingsverbanden IVN en KNNV 
Groei & Bloei, Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, heeft samenwerkingsverbanden met IVN Rijk 

van Nijmegen (Instituut voor Natuureducatie) en KNNV Nijmegen (Vereniging voor Veldbiologie).  

Deze samenwerking houdt o.a. in dat leden van Groei & Bloei, IVN en KNNV voor de ledenprijs deel kunnen 

nemen aan de activiteiten van elkaars organisaties. 

 

Voor de agenda’s kijk op: 
www.nijmegen.groei.nl 

www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-Rijk-van 

www.nijmegen.knnv.nl 

 

Groentips 
Kijk voor meer informatie op de site bij Groeninfo, hier vind je andere verenigingen en groentips van 

Hennie Hendriks. 

Heb je zaailingen van bomen over dan kun je terecht bij www.meerbomen.nu.nl 
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Kerstde o stratie “Jeuke de Kerstvi gers , door Frits Hoogers  
We gaan er voor: Groei & Bloei, afd. Rijk van Nij egen en Land 
van Maas en Waal , organiseert dit jaar eer een 
Kerstdemonstratie!!!! 

Deze kerstshow wordt dit jaar verzorgd door Frits Hoogers, een 

bekende, creatieve en kundige bloemsierkunstenaar. De designer 

staat bekend om zijn persoonlijke aanpak.  

Kleuren, vormgeving, uitbundige stukken en de nodige humor 

zorgen voor een leuke avond uit.   

Je krijgt, naast klassieke technieken, ook tal van nieuwe 

technieken te zien. Frits werkt van klassiek tot compleet vrije 

expressie. Meer informatie: www.florafrits.nl. 

Het the a van de avond: Jeukende Kerstvingers , is niet voor niets  
gekozen. Na een sobere Kerst afgelopen jaren, jeuken onze vingers  

om weer mooie kerstcreaties te maken.  

Wie kan je een beter voorbeeld geven dan Frits Hoogers op deze avond. Plezier en enthousiasme in je werk 

is het belangrijkste wat er is en dat spat zowel van Frits als van zijn werk af. 

Frits maakt 10 werkstukken, 7 van de 10 stukken worden verloot onder de aanwezigen. Loten zijn die avond 

bij Frits Hoogers te koop. 

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid spulletjes te kopen in een mini-bloemenwinkeltje, tegen de 

jeukende vingers , ant ga er aar van uit dat je na het zien van de sho  zelf ook aan de slag ilt. 

De locatie is     : Dorpshuis Oase, Graafseweg 570, 6603CL Alverna (Wijchen) 

Datum en tijd : vrijdag 25 november 2022, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Entreeprijs : € ,00 voor leden van Groei & Bloei, IVN, KNNV en Kli op, € 0,00 voor niet-leden 

Lotenverkoop :  lot € ,00,  loten € 5,00 (onder beheer van Frits Hoogers) 

Aanmelden : noodzakelijk, via info@nijmegen.groei.nl, vóór 15 november 2022 

Let op  : Géén pinautomaat aanwezig, dus s.v.p. contant geld meebrengen. 

Parkeren          :  voor en achter het Dorpshuis is parkeergelegenheid en ook aan de overkant van  de  

                             Graafseweg is er bij Verzorgingshuis LaVerna ook nog parkeerruimte.         

Kerstversiering maken, zaterdag 17 december 2022 

Bijna Kerst, een leuke versiering op tafel brengt gezelligheid in huis. 

Groei & Bloei organiseert weer een ochtend waarbij je onder begeleiding een of 

twee leuke stukken kunt maken voor thuis. 

Zelf breng je materialen, zoals bakjes, schaaltjes enz. mee, en ook je eigen 

versiering , kaarsen e.d. zodat het past bij je verdere kerstinrichting. Wij zorgen 

voor groen, steekschuim, krammetjes enz.  

Er is genoeg groen om ieder 2 stukken te maken, uiteraard mag een wat groter stuk ook, en er is koffie/thee 

met iets lekkers, kortom het wordt een gezellige Kerstochtend. 

Mocht het je leuk lijken om een guirlande te maken, neem dan een dik stuk touw mee. 

Wel graag aanmelden, maar het is een inloopochtend, dus je kunt de hele ochtend komen. Misschien is het 

die dag ook mogelijk om kerstmaterialen te kopen in de school.  

Datum /tijd : zaterdag 17 december van 9.30 u. tot 12.30 u. 

Locatie         : Yuverta VMBO Nijmegen, Marga KLompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

Prijs              : € 5,00 voor leden Groei en Bloei , IVN en Kli op , € 0,00 voor niet leden,                                           
                        voor 2 stukjes incl. koffie/thee 

Aanmelden : vóór 10 december bij info@nijmegen.groei.nl, zie aanmeldprocedure in colofon. 

 

6 



Ja , waar staat de naam Groei & Bloei voor? 

 Logisch zul je zeggen: Als je een bol in de grond stopt gaat hij groeien,                                                                       

dan komt er een bloem in, en dat is dan bloei.Maar, dit gaat niet zomaar, 

je moet alles goed  verzorgen, o.a. water, warmte, licht en voeding geven. 

Zo werkt dat ook in een vereniging, dus ook bij Groei en Bloei.  

Wij, het bestuur, moeten ervoor zorgen dat alles geregeld wordt voor onze leden. Je zou kunnen zeggen: het 

bestuur is de bol en de leden zijn de bloemen. 

Om dit goed te organiseren zijn er mensen voor nodig, en die hebben wij ook, maar wij komen er te kort. 

Misschien denk je nu: ja maar, dan ga ik iets aan en dan moet ik iedere keer beschikbaar zijn. 

Ook ik dacht zo, maar ik ben er toch ingestapt en ik moet zeggen: het is ontzettend leuk om dit te mogen     

doen. Je gaat iets organiseren voor onze leden. Even wat werkzaamheden die verricht worden: organiseren   

van verschillende activiteiten, persberichten versturen, uiteraard vergaderen, website Groei & Bloei actueel 

houden, secretariaat bijhouden, koffie/thee schenken tijdens lezingen en natuurlijk gezellig met de andere 

bestuursleden/vrijwilligers bij elkaar komen om de vereniging draaiende te houden.  

En dat hoef je heus niet alleen te doen, dat doen wij allemaal samen. Je draagt bij wat je kunt. 

Als je nu denkt : dat is iets voor mij, dan kun je je aanmelden bij : info@nijmegen.groei.nl 

Na ens het gehele bestuur van Groei en Bloei afd.  Rijk van Nij egen en Land van Maas en Waal : vast 
hartelijk dank! 

Hennie Hendriks 

Zaterdag 14 januari 2023: Lezing Naktuinbouw mét nieuwjaarsborrel 

Op zaterdag 14 januari gaat Willem van der Leij, onze oud-voorzitter, een lezing houden over Naktuinbouw. 

De NAK staat voor Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw.  

Een superinteressante lezing over wat er allemaal áchter de schermen gebeurt voordat een boom, plant, 

groente of fruit in de winkel te koop is. Na deze lezing nodigen wij u heel graag uit voor een 

nieuwjaarsborrel. We heffen het glas op een goed nieuwjaar en kunnen gezellig met elkaar bijpraten. 

Lezing Naktuinbouw 

Plantenpaspoorten, quarantaine organisme, Xylella besmetting, bacterievuur, zaadinzameling, import en 

exporteisen, kwekersrecht, EPPO etc. Allerlei aspecten binnen de teelt van bomen, heesters, vaste planten, 

kamerplanten, groente en fruit die van belang zijn voor de telers, handel en de consument. 

Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van deze producten, processen en ketens in de tuinbouw. 

De focus ligt op teeltmateriaal (zaaizaad- plantmateriaal). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan 

en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op de rol van Naktuinbouw en de keurmeester. Wat doet de 

keurmeester bij bedrijven en wat zijn de bevoegdheden?  Welke ziektes en plagen komt hij tegen? 

Waarvoor dienen plantenpaspoorten? Wat zijn export- en importeisen? 

Kom naar deze lezing en maak kennis met deze mooie organisatie waar je direct of indirect vaak mee te 

maken hebt. 

Datum  : zaterdag 14 januari 2023 

Tijd  : 14.00 uur inloop met koffie en gebak 

    14.30 uur lezing Naktuinbouw door Willem van der Leij  

                            16.00 uur nieuwjaarsborrel 

Locatie : Café De Teersdijk, Graafseweg 985, 6603 CH Wijchen 

Prijs  : gratis voor leden (G&B, IVN, KNNV, Klimop en een huisgenoot) 

      Niet-leden € 7,50 p.p. 
Aanmelden : noodzakelijk, via info@nijmegen.groei.nl, voor 1 januari 2023 
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Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

www.editoo.nl

Vooraankondiging 2023 

 

Workshop s oeie , theorie e  praktijk, start  februari  
Theorieavond : dinsdag 7 februari 0  

Praktijk: : zaterdag  april 0  

Prijs  : € 0,00 voor leden (G&B, IVN, KNNV, Kli op en/of een huisgenoot  

    € 5,00 voor niet-leden 

Aan elden : noodzakelijk, via info@nij egen.groei.nl 
 

Cursus vogels lere  her ke e , start vrijdag  aart  

Datu    : vrijdago htenden  aart, 7 aart,  aart,  en 8 april 0  

   reservedata 0 en  aart, en 7 en  april 0  

Prijs   : € , 5 voor leden (G&B, IVN, KNNV, Kli op en/of een huisgenoot  

     € , 5 voor niet-leden 

Aan elden  : Uiterlijk 5 februari 0  via info@nij egen.groei.nl  
 

Alge e e Lede vergaderi g et lezi g, zaterdag 8 aart  
Datu   : zaterdag 8 aart 0  

Tijd  : 0.00 uur aanko st et koffie/thee en gebak 

    . 0 uur lezing over het Dijk agazijn 

Aan elden : noodzakelijk, via info@nij egen.groei.nl 

 

De Groene Agenda 
2022: 
 29 oktober  : plantenruilochtend 

 5 november  : workshop Lasagne bloembollenpot maken 

 10 november  : 3e les cursussen bloemsierkunst 

 18 november  : workshop gereedschapsonderhoud (vol) 

 25 november  : Kerstdemonstratie 

 15 december  : 4e les cursussen bloemsierkunst 

 17 december  : workshop kerstversiering maken 

2023: 
 14 januari  : lezing Naktuinbouw en Nieuwjaarsborrel 

 7 februari  : theorieavond snoeien 

 9 februari  : start voorjaarscursussen bloemsierkunst 

 3 maart  : start cursus Vogels leren (her)kennen 

 9 maart  : 2e les cursussen bloemsierkunst 

 9 maart  : lezing Gerrie Veenstra 

 18 maart  : Algemene Leden Vergadering 

 1 april   : praktijkochtend snoeien 
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Rijk van Nijmegen en  

Land van Maas en Waal 

Scan de QR-code voor 

informatie op onze website 

Cursus vogels leren herkennen voorjaar 0  


