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Van de bestuurstafel
Wat een zomer! Als ik dit schrijf gaat het nog lang
niet regenen, en weet ik zeker dat er veel leden
slappe armpjes hebben van het water geven.
Maar om nu meteen de tuin vol
droogtebestendige planten te zetten? De meeste
van die – vaak mediterrane planten – houden
niet van natte voeten in de winter. En inderdaad:
in de winter hebben we veel water.
Misschien kunnen we daar nog eens een lezing
aan wijden.
De landelijke vereniging Groei & Bloei bestaat dit
jaar 150 jaar. Er is geen groots evenement van
gemaakt, maar kleine acties het jaar door.
Bestuursleden hebben in het begin van het jaar
een klein gebakje gekregen, leden kunnen op de
Floriade bij de stand van Groei & Bloei een klein
cadeautje ophalen. Ik heb het mijne opgehaald
bij Gardenista en gebruik de telefoonstandaard
als hulpmiddel bij het face-timen. En het extra
dikke jubileumnummer bevatte een vrijkaartje
voor het groenevenement in Nuenen.
En: op Gardenista heeft prinses Beatrix, samen
met het jongste Groei & Bloei lid een nieuwe tulp
gedoopt: de Groei & Bloei 50 !
En hoelang bestaan wij hier in Nijmegen? Al 146
jaar!
Daarmee behoren we tot de oudste afdelingen
van het land.
Al 146 jaar zorgen we voor inspiratie en educatie
in Nijmegen en omgeving.
Lees in deze Plantaardig wat we deze herfst
aanbieden, en laat je verleiden door alle
activiteiten.
Anneleen Verhaegen
voorzitter ad interim
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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 e site:
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: Eugenie Rutten
• 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

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 aanŵeldingen zijn voor een aĐtiviteit ontvangt u daarvan eriĐht 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 Nijŵegen 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

Terugblik: tuinreis 25 juni 2022
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14 deelnemers van de afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, en 14 deelnemers van
de afdeling Arnhem gingen op 25 juni samen op tuinreis. Wát hebben we genoten van de mooie reis, de
bijzondere tuinen, het zeer aangename gezelschap en de deskundige begeleiding van Gerda Faay.
De eerste tuin die e ezo hten as De Tuin van Fort ond in de kop van Overijsel in natuurgebied de
Duursche Waarden. Grote groepen vaste planten leken allemaal tegelijk in bloei te staan en wuifden in de
wind. De enthousiaste eigenaar leidde ons rond en vertelde ons alles over zijn tuin.
De t eede tuin as de ro antis he ottagetuin van Geke Rook in het natuurge ied De Wieden .
Verborgen hoekjes met veel rozen en borders op kleur en niet te vergeten een speciaal uitzicht vanuit de op
een duin gelegen tuin. En een kwekerij erbij, waardoor de chauffeur van de bus weer vele zakjes met
aangekochte planten onder in de bus moest werken.
In de Noordoostpolder gingen we naar de Lancastergarden. Een moderne tuin met strakke lijnen en hagen
maar een natuurlijke beplanting met grote groepen bloemen. De naam van deze tuin verwijst naar het
vliegtuig dat hier in 1944 neerstortte en waarvan men later de grote propeller in de grond vond. Al met al
wéér een tuinreis die zeer de moeite waard was.
Maar nóg leuker zou zijn als er volgend jaar weer eens méér leden mee zouden gaan. Kunnen we op jou
rekenen? Wij kunnen het in ieder geval iédereen aanraden!

Zaterdag 10 september, excursie Hatertse en Overasseltse Vennen
Groei en Bloei organiseert een excursie in een van de mooiste
natuurgebieden van de omgeving van Nijmegen, te weten:
de Hatertse en Overasseltse vennen.
Wij kennen dit gebied waarschijnlijk allemaal, maar nu gaan wij met
een gids het gebied in, en dan kom je er achter dat het niet alleen
een heerlijk wandelgebied is maar dat er nog veel te weten valt
over dit gebied.

Datum
Locatie
Deelname
Aanmelden

: zaterdag 10 september, aanvang 14.00 uur
: start op het parkeerterrein achter het
restaurant St. Walrick
: gratis
: verplicht, via info@nijmegen.groei.nl

Cursussenbloemsierkunst 2022-2023
Voor het seizoen 2022-2023 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!!!

ALGEMENE INFORMATIE :
De cursussen worden op verschillende niveaus gegeven:
Basis, gevorderden en vergevorderden, en de Japanse bloemsierkunst Ikebana.
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De basiscursus, gevorderden- en vergevorderdencursus kan gevolgd worden in een blok van 4 lessen
(seizoen 2022) of van 8 lessen (seizoen 2022-2023).
Bij oeking van lessen krijg je een korting van € 0,00.
De cursus Ikebana is één geheel van 7 lessen (seizoen 2022-2023)
Voor de start van de cursus krijg je van de docent een omschrijving van de inhoud van de lessen.
Er ordt ge erkt et vers hillende te hnieken 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 Yuverta] 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 VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen. (Vlakbij het CWZ, gratis parkeren;
bereikbaar met openbaar vervoer).
De ledenprijs geldt voor leden van Groei & Bloei, IVN, KNNV en Klimop.

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 2022: 15 september, 13 oktober, 10 november en 15 december.
Voorjaar 2023: 9 februari, 9 maart, 13 april en 11 mei
Prijs:
Ledenprijs: € 60,00 p.p. voor 4 lessen, € 0,00 p.p. voor 8 lessen
Niet leden: € 72,50 p.p. voor lessen, € 5,00 p.p. voor lessen.

CURSUS BLOEMSIERKUNST GEVORDERDEN EN
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:
Prijs:

Najaar 2022: 15 september, 13 oktober, 10 november en 15 december.
Voorjaar 2023: : 9 februari, 9 maart, 13 april en 11 mei
Ledenprijs: € 60,00 p.p. voor 4 lessen, € 0,00 p.p. voor lessen.
Niet leden: € 72,50 p.p. voor lessen, € 5,00 p.p. voor lessen.

Vervolg Cursussen bloemsierkunst 2022-2023….
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

Prijs

Najaar 2022: 15 september, 13 oktober, 10 november en
15 december.
Voorjaar 2023: 9 februari, 9 maart, en 11 mei
Ledenprijs: € 5,00 p.p. voor 7 lessen,
Niet-leden: € 175,00 p.p. voor 7 lessen
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 cursus
basis/gevorderden en vergevorderden.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvang je
daarvan bericht. Daarna hoef je pas te betalen.

Zaterdag 17 september: bijeenkomst zaaiclub van Groei en Bloei.
Op zaterdagmorgen 17 september gaat ons bestuurslid Hennie Hendriks
er weer een interessante ochtend van maken met praktische informatie
en het uitwisselen van zaden en stekken. Breng dus zoveel mogelijk
verschillende zaden en/of stekken mee.
Alle leden van de zaaiclub zijn welkom maar ook als je nog niet geweest
bent kun je gerust aansluiten!
Datum en tijd : zaterdag 17 september, aanvang 10.00 uur
Locatie
: de grote kas van Yuverta VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen
(links om het hoofdgebouw heenlopen, en dan zover mogelijk naar achteren lopen)
Kosten
: geen
Aanmelden : bij Hennie Hendriks, email henniehendriks@planet.nl

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
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Plantenruilochtenden: schoonheid en plezier te geef!
Een ideale manier om je overtollige planten een andere eigenaar
te geven, een fijne manier om je collectie aan te vullen.
Met respect voor ieders wensen wisselen de planten van eigenaar.
Vis je achter het net? In overleg is er vaak nog wat te scoren.
Veel tuinkennis wordt overgedragen, namen, hoogte, kleur,
loeitijden…. En het is zooo gezellig!
Heel prettig is het als de aanbieders hun planten voorzien van een
naametiket! Wij zorgen ervoor dat er etiketten zijn.
We nodigen iedereen weer uit op de plantenruil! Alleen voor G&B
leden
Tijd
: 10.30 uur koffie/thee
11.00 uur starten de gevers met het verhaal van hun aanbod, waarna de planten van tuin wisselen.
Datums najaar 2022:
24 september, bij Nico en Thea Arians, Klappeijenpad 2, 6571 BB Berg en Dal
29 oktober, bij Jaap Wals en Daan Knuttel, Abeelstraat 18, 6523 JB Nijmegen

6

Woensdag 11 oktober, lezing en excursie Antoon Kuhlmann over Paddenstoelen
In 2020 verscheen een veelbesproken boek over paddenstoelen. Door omstandigheden (je weet wel) konden
we toen geen lezing organiseren. Maar dat maken we goed!
Paddenstoelen zijn al sinds lange tijd een inspiratiebron voor
kunstenaars, ontwerpers en dichters. Het boek
'Paddenstoelen in kunst, cultuur en natuur' neemt u mee in
het brede scala van uitingen waar paddenstoelen een rol in
spelen.
Welke invloed hadden paddenstoelen bijvoorbeeld in de
visioenen van Hildegard von Bingen? Hoe werd Gaudi erdoor
geïnspireerd bij het ontwerpen van zijn bouwwerken? Welke
rol heeft de paddenstoel in ons voedsel? Deze en vele
andere onderwerpen passeren in dit boek de revue. Antoon
Kuhlmann zal o.a. hierover een lezing houden en een
excursie leiden in de Hortus Nijmegen.
Datum Lezing
Tijd
Locatie
Prijs
Aanmelden

: woensdag 11 oktober 2022
: 20.00 – 22.00 uur
: Yuverta VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen
: gratis voor leden (Groei & Bloei, IVN, KNNV en Klimop), niet-leden € 2,50 p.p.
: verplicht: info@nijmegen.groei.nl

Datum Excursie
Tijd
Locatie
Prijs

: zaterdag 15 oktober 2022
: 14.00 – 15.30 uur
: Hortus Nij egen, Vi tor Westhofflaan 22 d’ Al arasweg 22d) 6425 DK Nijmegen
: € 5,00 p.p. voor leden Groei & Bloei, IVN, KNNV, Kli op , niet leden € 7,50 p.p.
Inclusief koffie/thee
: verplicht: info@nijmegen.groei.nl

Aanmelden

Vrijdag 18 november: Workshop gereedschapsonderhoud
Het tuingereedschap kan over niet al te lange tijd de schuur weer in. Maar je legt het toch niet zomaar
weg?
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:
Locatie:
Prijs:

vrijdagmiddag 18 november 2022 van 14.00 tot ca 16.00 uur.
Meiburg Tuin- en Parkmachines, Nieuweweg 195, 6603 BM Wijchen.
Ledenprijs: € 5,00 p.p. Groei & Bloei, IVN, KNNV en Kli op
Niet-leden € 7,50 p.p.
Inclusief een kopje koffie/thee en een koekje.
Aanmelden:
Vóór 1 november via info@nijmegen.groei.nl.
Ook vermelden welk gereedschap je meebrengt.
Maximaal 8 personen

Oktober, de vergeten tuinmaand….
In samenwerking met De Tuinen van Appeltern willen wij een speciale bijeenkomst organiseren in de
maand oktober. Dat doen wij omdat de oktobermaand min of meer een vergeten tuinmaand is
geworden. Maar juist in deze maand kun je nog van alles doen in de tuin. Oktober is b.v. dé maand om
nieuwe planten, bomen en struiken in de tuin te zetten, omdat door de nog warme grond de wortels
goed aanslaan en je het jaar er op direct een mooie, gezonde plant hebt.
Ben van Ooijen (eigenaar park) en ons
bestuurslid Hennie Hendriks gaan jullie daarom
bijpraten over wat er nog allemaal gedaan kan
worden in oktober. Ook gaan we naar buiten om
een en ander in de praktijk te laten zien. Daarna
heb je nog een mooie gelegenheid om een
rondje te maken door het park.
De datum en nadere informatie over o.a. het
deelnamebedrag wordt zo spoedig mogelijk via
het digitale Vergeet-Mij-Nietje doorgegeven.
Je kunt je ook vast opgeven via email:
info@nijmegen.groei.nl, dan krijg je die
informatie persoonlijk toegestuurd.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

De Groene Agenda








17 augustus 2022
10 september 2022
17 september 2022
11 oktober 2022
15 oktober 2022
18 november 2022
25 november 2022

Avondexcursie naar de tuin Villa Sprezzatura in Nijmegen
Excursie Hatertse en Overasseltse vennen
Zaaiclub
Lezing Paddenstoelen
Excursie Paddenstoelen
Workshop Gereedschapsonderhoud
Kerstdemonstratie

Foto: Maria Peters-Faassen 2022
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Rijk van Nijmegen en
Land van Maas en Waal
Scan de QR-code voor
informatie op onze website

