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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 a tiviteit ontvangt u daarvan beri ht 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 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  
Zo hobbelen we van lockdown naar lockdown 

afgelopen jaar. Zoals mijn collega Anneleen pas 

aangaf: Ik hou heel veel van variëteiten in de 
plantenwereld maar heb het niet zo op de 

variëteiten van Corona”. Het is wel de natuur laten 

we maar zeggen. Gelukkig hebben we onze tuin 

waar we kunnen rommelen, knippen en snoeien. 

Effe weg uit de realiteit. Net weer al het blad in de 

borders gekiept, laatste bloembollen zijn geplant en 

nu ga ik aan de timmer. Weer een opslag voor het 

hout maken. Ik heb besloten om na de Algemene 

Ledenvergadering van onze vereniging in maart 

2022 te stoppen met het voorzitterschap. Ik heb nog 

een fulltime job en merk dat het veel is. Wel blijf ik 

samen met Willeke de PlantAardig maken en 

ondersteun ik daar waar nodig. Ons bestuur is een 

fantastisch team en ik wil iedereen bedanken. 

Anneleen, Maria, Hennie, Monique, Willeke: mooie 

mensen met een groot hart voor onze vereniging. 

En natuurlijk alle leden van de commissies 

Bloemschikken, Activiteiten, Open Tuinen en 

Plantenruildagen en alle overige vrijwilligers. 

Bedankt en het ga jullie allemaal goed. 

 

Willem van der Leij, voorzitter 

 

PS. Gebruik de QR code om naar onze  

website te gaan. 

 

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

• 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: Moni ue Janssen, Tel: 06-29628496    

E-mail: MoniquejanssenGB@gmail.com       

• Coördinator pro otie: Anneleen Verhaegen 

Tel: 06-13726699   

E-mail: a.verhaegen@kpnplanet.nl    

• Hennie Hendriks 

E-mail: henniehendriks@planet.nl  

• Willeke “ heepers 

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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Rijk van Nijmegen en 

Land van Maas en Waal 

Scan de QR-code voor 

informatie op onze 

website 



Groei & Bloei en Corona 
We plannen wel enthousiast activiteiten, want als je niets regelt, heb je ook niets. Maar we 

weten niet hoe het allemaal gaat lopen met de coronamaatregelen. Houd daarom ook steeds 

onze website www.nijmegen.groei.nl of Facebookpagina in de gaten als je belangstelling  

hebt om aan een van onze activiteiten mee te doen of scan de QR-code. 

We vragen je ook om je áltijd aan te melden voor een activiteit, zodat we je direct  

persoonlijk kunnen informeren over het evt. vervallen van de activiteit. 

Ook stellen we je maandelijks, of eerder wanneer nodig, per email op de hoogte van de gang van zaken via 

onze digitale nieuwsbrief het Vergeet-Mij-Nietje”. 
Krijg je tot nu toe het Vergeet-Mij-Nietje” niet, dan bes hikken we niet over je email-adres. 

Geef dat dan a.u.b. aan ons door via info@nijmegen.groei.nl, dan blijf je altijd up to date! 

 

Cursussen bloemsierkunst  2022 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus bloemsierkunst voor beginners/gevorderden en 

voor de cursus vergevorderden in het voorjaar van 2022. 

 
ALGEMENE INFORMATIE : 

- De basiscursus, gevorderden- en vergevorderdencursus bestaat uit een blok van 4 lessen. 

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

- Er wordt  gewerkt 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. 

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

Helicon), 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.  

Basiscursisten en gevorderden hebben samen les, maar krijgen advies op maat.  

De basiscursus leert alle grondbeginselen, de gevorderde cursist heeft de basiscursus gevolgd en leert 

daarna steeds nieuwe technieken.  

Data : 10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei. 

Prijs :  Voor leden van G & B, IVN en Kli op: € 60,00 p.p. voor  lessen;   
    Niet leden:  € 72,50 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 : 10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei. 

Prijs : Voor leden van G & B, IVN en Kli op: € 60,00 p.p. voor  lessen.  
   Niet leden:  € 72,50 p.p. voor  lessen. 
 

AANMELDEN: 
Verplicht, vóór 3 februari, via info@nijmegen.groei.nl. Vermeld daarin je naam, telefoonnummer en  

welke cursus je wilt volgen. 

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvang je daarvan bericht. Daarna hoef je pas te betalen.    
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Cursus beginnen et een kleine  tuin , start 0 februari 2022 
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. Van bodem tot erfafscheiding, van tuinwensen en klimaat, tot al dan niet gemakkelijk 

te onderhouden bomen en planten. 

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:  10 en 24 februari en 10 maart van 20.00 tot 22.00 

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

Prijs  : blok van 3 lessen € 70,00 p.p. 
    voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op  € 50,00 p.p. 
Aanmelden : vóór 1 februari via info@nijmegen.groei.nl 

    Maximaal 9 personen 

 

Als je wat tijd hebt, niet bang bent na te denken, noch de handen uit de mouwen te 
steken, graag et een leuk tea  il sa en erken, je tuinervaringen ilt verfijnen, … 
Wij zoeken iemand die zijn/haar kwaliteiten wil inzetten en uitbouwen binnen  

het bestuur van Groei & Bloei, Afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal.  

Wat je binnen ons bestuur wilt doen, hangt af van je interesse en draagkracht.  

Als je een jaar wilt meekijken, prima, dan kun je ons en onze werkwijze leren kennen. 

Heb je weleens geda ht iss hien is dat iets voor ij”, doe het dan nu!  
Neem a.u.b. contact met ons op voor nadere informatie. Dat kan bij Anneleen Verhaegen, 

tel. 06- 13726699 of bij Maria Faassen, tel. 06-29181011, of stuur een mailtje naar 

info@nijmegen.groei.nl.  

Wij vergaderen 10 tot 11 keer per jaar, meestal op een woensdag, telkens bij een van de bestuursleden 

thuis. Afhankelijk van je taken ben je ongeveer een halve dag per week bezig. 4 

Zaaiclubje Groei & Bloei 

Wist je dat we sinds het voorjaar van 2021 een zaaiclub hebben in onze vereniging? 

Er kwamen regelmatig vragen bij ons binnen over het zaaien van bloemen en  

groenten, welke tijd van het jaar, grondsoort enz. Ons bestuurslid Hennie Hendriks  

heeft daarom een zaaiclub opgericht en we hebben nu 13 leden.  

Door corona konden we helaas niet bij elkaar komen en hebben we informatie  

uitgewisseld via de mail.  Via de mail zijn er ook heel wat vragen binnengekomen en uiteraard beantwoord, 

maar iets in de praktijk laten zien is toch leuker. Zeker voor nieuwe leden in onze vereniging kan dit een leuke 

opsteker zijn. 

Op zaterdagochtend 19 maart gaan de leden van de zaaiclub lekker met de handen in de aarde in de grote kas 

van Yuverta VMBO aan de slag met zaaien. Hennie zal er veel over vertellen en in de praktijk laten zien hoe het 

allemaal moet.  

Datum/tijd : zaterdag 19 maart 2022, van 10.00-12.00 uur 

Locatie : de grote kas van Yuverta VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

Entree  : gratis, activiteit alleen voor leden van de zaaiclub 

Mochten er nog mensen zijn die het leuk vinden om bij de zaaiclub te komen meld je dan bij mij aan 

Aanmelden : bij Hennie Hendriks, henniehendriks@planet.nl 

Groet,  

Hennie Hendriks, bestuurslid 

 



Cursus snoeien voorjaar 2022 

Wij krijgen als Groei & Bloei vereniging altijd veel vragen over het snoeien van struiken, bloemen en 

planten, (fruit)bomen, coniferen, rozen enz.   

Het lijkt zo gemakkelijk en het wordt zo gemakkelijk gezegd: die en die tak  

moet eraf , bij het 2e vijfblad van onder moet je de roos afknippen.  

Ja ja zeg ik dan, dat is si pel gezegd aar dan sta je bij die plant en dan…… 

Herken je dit ook , geef je dan op voor de snoeicursus.  

Onder deskundige leiding wordt eerst een theorieavond georganiseerd in  

Yuverta VMBO Nijmegen (voorheen Helicon), waarin duidelijk wordt  

uitgelegd hoe het snoeien moet gebeuren. Daarna gaan we op een ochtend  

de praktijk in om het een en ander te snoeien. De definitieve datum om in de praktijk te gaan snoeien 

wordt tijdens de theorieles bekend gemaakt. 

Ook wordt een korte uitleg gegeven over 

 

Oculeren:      Enten: 

 

 

 

 

 

Datum  : woensdag 2 maart 2022 

Tijd  : 19.30 uur tot maximaal 22.00 uur 

Locatie : Theorieavond: Yuverta VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen                  

    Praktijkochtend nader af te spreken 

Prijs  : € 0,00 voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op, € 5,00 voor  niet-leden 

Aanmelden : vóór 8 februari 2022, via info@nijmegen.groei.nl 

 

Cursus Vogels leren (her)kennen, start 25 februari 2022 

In het voorjaar van 2022 gaan we weer een ursus 'Vogels leren her kennen” organiseren.  
Als we in de tuin zijn of ergens wandelen horen we tal van vogels, maar welke vogel horen we daar nou 

zingen? Als er blad aan de bomen zit kun je vaak alleen aan het geluid bepalen welke vogel daar zit. 

Belangrijk dus om die geluiden te leren (her)kennen. Dat gaan we doen op 

5 vrijdagochtenden in februari, maart en april 2022, onder begeleiding van  

Peter Egelmeers, een groot vogelkenner en vogelliefhebber, die het  

enthousiasme daarover goed weet over te brengen. Neem een verrekijker mee,  

als je die hebt, en trek wandelschoenen aan. 

 

Data  : vrijdagen 25 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april en 22 april 2022 

  reservedata ingeval van b.v. weersomstandigheden: 4 maart, 18 maart  en 15 april 

Tijd  : start 09.30 uur tot ca. 11.30 uur 

Locatie : eerste bijeenkomst op het station Molenhoek, Lindenlaan 31b, 6584 AC Molenhoek,      

  volgende plaatsen worden gezamenlijk afgesproken. 

Prijs  : € 29,95 p.p. voor leden van Groei & Bloei, IVN, Kli op en een huisgenoot, 
      niet-leden prijs is € 39,95 p.p.  
Aanmelden : verplicht, vóór 11 februari via info@nijmegen.groei.nl 
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Plantenruilochtenden: schoonheid en plezier te geef! 
Een succesnummer van onze afdeling vormen de ruilochtenden, 5 à 6 keer per jaar. 

Ruilen dekt niet helemaal de lading: er is inbreng, meestal erg veel. Elke tuinier met ervaring heeft 

planten over. Regelmatig deel je stevige groeiers, sommige planten hebben zich net te veel uitgezaaid 

(akeleien, cyclamen, hibiscus, noem maar op), er zijn veel redenen waarom iemand overschot heeft. En 

de zaaiers onder ons hebben altijd te veel! En zeker bij wat meer bijzondere planten doet het 

tuiniershart pijn om ze weg te gooien. 

Dan heb je de beginnende tuinier die veel planten kan gebruiken.  

Extra welkom zijn deze mensen! Maar ook doorgewinterde tuinliefhebbers  

botsen so s op bijzondere planten… of net die zaailing die je nog kon  

gebruiken! 

Met respect voor ieders wensen verwisselen de planten van eigenaar.  

Vis je achter het net? In overleg is er vaak nog wat te scoren.. . 

Veel tuinkennis wordt overgedragen, na en, hoogte, kleur, bloeitijden….  
En het is zóóó gezellig! 

Heel prettig is het als de aanbieders hun planten voorzien van een naametiket!  

We nodigen je weer uit op de plantenruilochtenden! Aanmelden hoeft niet. 

Datum  : zaterdag 19 maart 2022, alleen voor G&B leden 

Tijd  : 10.30 uur koffie  

  11.00 uur starten de gevers met het verhaal van hun aanbod, waarna de planten van tuin   

  wisselen. 

Plaats  : (wordt nog doorgegeven)      

Datum  : zaterdag 16 april 2022, voor iedereen. (ook niet-leden) 

Tijd   : 10.00 uur koffie en verkoop van door de school gekweekte planten. 

             11.00 uur het verhaal van het aanbod en de planten ruilen van eigenaar. 

            13.00 uur einde 

Plaats  : Yuverta VMBO, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen 

6 Algemene Leden Vergadering (ALV), zaterdag 26 maart 2022 

Je bent lid van onze vereniging en dan wil je ook de jaarlijkse ledenvergadering bezoeken. 

Je bent van harte welkom op zaterdag 26 maart 2022. We hebben weer een mooie locatie hiervoor 

gevonden in een prachtig deel van onze regio, n.l. in de bossen van Berg en Dal. In een van de zalen van 

Fletcher Hotel Erica wordt je ontvangen met koffie/thee en gebak, en heb je een half uurtje de tijd om 

met de andere aanwezige leden te praten.  

Na het officiële gedeelte, waarin het bestuur verantwoording aflegt over 2021, volgt een boeiende 

excursie op het terrein aan het Klappeijenpad achter hotel Erica, waar een projectgroep al een tweetal 

jaren bezig is om een lokaal kleinschalig, natuurinclusief landbouwgebied in te richten, onder de naam 

Waldboeren”. Er wordt gewerkt et strokenteelt, er zijn noten en fruitbomen en -struiken aangeplant, 

waarmee een basis is gecreëerd voor voedselproductie. Arno van der Kruis van het Waldboerenproject 

zal het project toelichten en al je vragen beantwoorden. Neem voor deze excursie laarzen of waterdichte 

wandelschoenen mee. 

Tip: heb je toch je wandelschoenen aan maak dan na afloop een wandeling door de prachtige omgeving 

van Hotel Erica (ook leuk is om evt. vooraf te lunchen in het restaurant).  

Datum  : zaterdag 26 maart 2022,  

Locatie : Fletcher Hotel Erica, Molenbosweg 17, 6571 BA Berg en Dal 

Programma : 10.00 uur, aankomst met koffie/thee en gebak 

      10.30 uur, aanvang vergadering (alleen voor leden) 

    11.15 uur, einde vergadering, pauze met koffie/thee 

     11.30 uur, start excursie Waldboerenproject Klappeijenpad (ook voor niet-leden) 

Entree  : gratis voor leden; excursieprijs voor niet-leden € 5,00 p.p. 
Aanmelden : verplicht, vóór 15 maart, via info@nijmegen.groei.nl 

 



Lezing/praktijkbezoek Permacultuur, zaterdag 30 april 2022  
Permacultuur is een natuurlijk systeem waarin alles een functie heeft en niets wordt verspild. Het doel van 

permacultuur is o.a. om de mens op een duurzame manier te voorzien van voedsel. Het is een niet-

verspillende, gesloten kringloopsysteem, zoals we dat in de natuur zien. Op deze wijze wordt een rijk 

bodemleven gecreëerd, met meer oogst, biologische gewassen die vrij zijn van pesticiden, en een natuurlijke 

manier van omgaan met planten, dieren en mensen. 

Permacultuur kent drie eenvoudige, ethische uitgangspunten: 

de zorg voor de aarde, de zorg voor de mens en het delen van overvloed. 

Deze 3 uitgangspunten worden bij uitstek toegepast in de  

permacultuurtuin bij Woonzorgboerderij de Hagert in Leur.  

Op zaterdagochtend 30 april zal Bernadette Baaijens van de Hagert een  

lezing verzorgen over  permacultuur, waarna we ook in de tuin zelf gaan  

kijken hoe een en ander in de praktijk werkt. 

Datum/tijd : zaterdag 30 april 2022, aanvang 10.00 uur tot ca. 12.00 uur 

Locatie : Woonzorgboerderij De Hagert, Leurseweg 10, 6601 ZZ Leur/Wijchen 

Prijs  : gratis voor leden van Groei & Bloei, IVN en Klimop en/of een huisgenoot, niet-leden € 5,00 p.p. 

Aanmelden : verplicht, vóór 1 april 2022, via info@nijmegen.groei.nl 

 

Lezing Tuinieren gaat niet altijd over rozen , oensdag 20 april 2022 
Frans Nienhuis uit Dieren komt vertellen over zijn persoonlijke ervaring met vaste planten. 

Hij tuiniert al 45 jaar als hovenier, bloemist en hobbykweker, en door schade en schande heeft hij veel geleerd 

over de toepassing, de stijlen en stromingen wat betreft het gebruik van vaste planten in de tuinen die hij 

heeft aangeplant. Een van de laatste ontwikkelingen is het semi wild tuinieren onder de noemer Dutch Wave, 

met als grote inspirator Piet Oudolf uit Hummelo. Maar wat zijn nu eigenlijk vaste planten? Welke 

eigenschappen hebben ze? Hoe kunnen we onze favoriete planten vermeerderen? Wat betekent de 

klimaatverandering voor vaste planten? Over deze aspecten wil hij graag  

vertellen. Hij wil ook graag wat onbekendere planten aan ons voorstellen.  

En tijdens deze lezing gaat het niet over rozen! 

Frans Nienhuis, www.plantenwinkeltjevanfrans.nl. 

 
Datum/tijd : woensdag 20 april 2022,  20.00 – 22.00 uur 

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

Prijs  : gratis voor leden van Groei & Bloei, IVN en Klimop en/of een huisgenoot, niet-leden € 5,00 p.p. 

Aanmelden : verplicht, vóór 15 april 2022 via info@nijmegen.groei.nl 

 

 

Excursie naar Belmonte Arboretum Wageningen, zaterdag 23 april 2022 
Alleen al de bijzondere ligging van Belmonte Arboretum boven op de Wageningse Berg maakt deze tuin een 

bezoek waard. Aan de zuidkant van de tuin word je verrast door schitterende vergezichten over het dal van 

de Neder-Rijn.Wij gaan op excursie naar deze tuin van 10.7 hectare, met bijzondere collecties bomen, 

struiken en heesters. Eén van de uitgebreide collecties is de Rhododendron. Daarvan staan de meeste eind 

april in volle bloei wat een spectaculair gezicht oplevert. En overal staan bordjes 

 bij met de namen, dus als je een mooie ziet......We worden rondgeleid door  

een geïnspireerd verteller, de heer Dedde Smit, directeur van het Arboretum en  

al vele jaren werkzaam in de tuin. We gaan met eigen vervoer, maar als je samen  

kunt rijden met anderen is dat beter vanwege de parkeergelegenheid aan de straat. 

 
Datum/tijd : zaterdag 23 april, aanvang 10.30 uur tot ca. 12.30 uur 

Locatie : Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94A, 6703 DS Wageningen 

Prijs  : € 5,00 p.p. voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op en/of een huisgenoot,  
  niet-leden € 7,50 p.p.  

Aanmelden : verplicht, via info@nijmegen.groei.nl 
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Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

www.editoo.nl

Gardenista van 25 tot en met 29 mei 2022 
We zijn bezig met het organiseren van een busreis naar Gardenista, in Laag Zuthem. We denken aan 

donderdag 26 mei 2022. Prijzen en opstapplaatsen zijn nog niet bekend. Je kunt alvast een mailtje sturen 

naar info@nijmegen.groei.nl dat je belangstelling hebt. Dan krijg je er als eerste bericht over! 

 

Floriade van 14 april t/m 9 oktober 2022 
Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouw-tentoonstelling 

Floriade Expo 2022. En natuurlijk organiseren we een busreis ernaar toe! Verwa hte periode begin juli of 
begin september. In de volgende Plantaardig meer concrete gegevens over de datum en de prijs. 

Je kunt al een voorproefje nemen op www.floriade.com/nl 
 

Wie doet mee met het Open Tuinen Weekend op 18 en 19 juni 2022? 
Dit jaar bieden we, naast het weekend van 18/19 juni, de mogelijkheid om je tuin in een ander weekend 

open te stellen, te weten op 23/24 juli, 20/21 augustus en 24/25 september.  

Het is géén verplichting, maar een mogelijkheid. Kijk op de website voor meer info. 

Bij twijfel altijd contact opnemen met Hennie Hendriks 06-26396862 of  

Anneleen Verhaegen 0613726699.  

Graag aanmelden bij willekescheepers@gmail.com 

 

Tuinenreis 25 juni 2022 
Ook dit jaar gaan we samen met de afdeling Arnhem op tuinenreis. We gaan enkele tuinen bezoeken in de 

Flevopolder. Dichtbij maar heel bijzonder. Mensen die eerder mee geweest zijn met onze tuinenreis weten 

dat dit een heerlijk verzorgde dag is met een luxe bus, mooie tuinen, en een perfecte reisbegeleiding van 

Gerda Faaij. De voorlopige datum is zaterdag 25 juni. Schrijf het vast in je agenda!  

Verdere specificaties worden in de volgende Plantaardig bekend gemaakt. 

Hulp gezocht bij Flyeractie! 
Als niet gesubsidieerde non-profitorganisatie zijn leden voor ons onmisbaar om levensvatbaar te blijven. Het 

bestuur hoopt natuurlijk dat jullie tevreden zijn met jullie lidmaatschap, en dat jullie die tevredenheid ook 

willen ronddragen”. En dat bedoelen we letterlijk! 

We willen een ledenwerfcampagne starten met deur aan deur flyeren in wijken waar mensen tuinen hebben. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

- Leden maken vaak een wandelingetje. Als je nu een ommetje gaat maken in een bepaalde wijk in je 

buurt zou je dat kunnen combineren met flyeren. 

- Ervaringen bij andere afdelingen geven aan dat ook bij nee/nee stickers het geen problemen oplevert 

als je de flyer in de brievenbus doet. 

- We willen het doen in april. Daarvoor willen we weten wie wil meedoen. Je kunt je opgeven bij 

info@nijmegen.groei.nl vóór 1 maart 2022 en je bestelt meteen een aantal flyers, bv. 300. 

- Wij zorgen dat de flyers gedrukt worden en bij jullie terechtkomen. 

- En flyeren maar!! 
 

Alvast bedankt voor je medewerking! 
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