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Bestuur:
• Voorzitter en redactie PA: Willem van der Leij,
E-mail: wvanderleij@planet.nl

Van de bestuurstafel
Het seizoen loopt ten einde, het is herfst.
Storm, harde wind, veel regen, en bladeren die
prachtig kleuren en daarna op de grond vallen. Tijd
om walnoten, hazelnoten, kastanjes, beukennootjes
te rapen, en heerlijke herfstwandelingen te maken
kuierend door een laag gevallen blad in het bos! En
als slot een lekkere kop hete chocolademelk met
slagroom, of koffie of thee, of, nog lekkerder, een
heerlijke pannenkoek nuttigen!
Het seizoen bij onze afdeling loopt echter niet ten
einde, we hebben weer diverse lezingen, workshops
en cursussen georganiseerd. De afgelopen maanden
werden deze zeer goed bezocht. En er komt nog
meer. Hoogtepunt wordt de kerstdemonstratie van
Frits Hoogers in november.
Er is ook aandacht voor de tuinclubs, en een
zaaiclubje, afgelopen jaar in het leven geroepen,
geleid door Hennie Hendriks, met enthousiaste
deelnemers. Misschien iets voor jullie?
Kortom, genoeg te doen, ook al is het in de tuin
rustig nu.
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• 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: Moni ue 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

Willeke Scheepers

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 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 excursie Barenbrug 8 oktober 2021
Op vrijdagmiddag 8 oktober waren we met ca. 25 personen te gast bij het
graszadenbedrijf Barenbrug” in Nij egen-Noord. Tijdens de koffie/thee
met stroopwafel kregen we een presentatie te zien over het wereldwijde
bedrijf en over het proces van de selectie van de diverse graszaden, met als
doel een zo optimaal mogelijke grassoort te kweken voor de aanwezige
ondergrond.
Daarna een rondleiding door het bedrijf, langs allerlei gigantische
machines, oud en nieuw, met steeds weer een uitleg waar alles voor
diende. Voor vragen was ook alle tijd. Een mooi bedrijf waar de
medewerkers terecht trots op zijn.

Terugblik ALV 18 september 2021
Velen herinneren zich wellicht nog dat er halverwege september op een mooie
zonnige zaterdag ineens zoveel vlinders aren…….
Op die dag vond onze Algemene Leden Vergadering over 2020 plaats in theehuis
De Eikenhorst” in Wijchen. Een prachtige locatie aan het Wijchens Meer, met
heerlijke terrassen aan het water. We werden ontvangen met koffie en cake,
waarna diverse bestuursleden aan de ruim aanwezige leden verantwoording
aflegden over de georganiseerde activiteiten en de financiën van 2020. De
begroting voor 2021 werd goedgekeurd en de activiteiten voor het nieuwe
seizoen toegelicht.
Daarna stond er een rondleiding op het programma over het melkveebedrijf
door de melkveehouder himself, die geduldig alle vragen beantwoordde van de
groepsleden. En er waren heel wat vragen van allerlei aard.
Een geslaagde ochtend. Dank aan allen die aanwezig waren.
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Afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om zelfs met coronabeperkingen
een aantrekkelijk programma voor onze leden samen te stellen. Daar mogen
de organisatoren zichzelf applaus voor geven!
We kunnen rekenen op een vaste ploeg aardige mensen, maar we kunnen
méér mensen gebruiken.
Helpen bij het koffie schenken bij een lezing of de Kerstdemonstratie,
meedenken en organiseren van activiteiten, samen met anderen op een
promotiestandje staan, persberichten versturen, de Open Tuinen promoten ,
sponsors werven, tot deel uit maken van een commissie of ja toe maar, het
Bestuur.
Neem contact op met Anneleen a.verhaegen@kpnplanet.nl. Een
vrijblijvende ail kost a per tijd…
Beloning? Ge eldige tuin ensen, af en toe een feestje of een kaartje …
ervaringen delen, deel uitmaken van een leuke club.
De bestuursleden uit het hele land kwamen dit jaar bij elkaar in de Tuinen
van Appeltern, een leerzame en goed verzorgde dag, daar kan een mens lang
op teren!

Terugblik De kunst van het tuinieren
Lezi ge : vroeger , 4 e
oktober
Anneleen Verhaegen, historica, gepassioneerd tuinier én bestuurslid van Groei & Bloei heeft ons in 2
avonden meegenomen door honderden jaren van tuinontwikkeling. Anneleen weet boeiend en met
humor over de verschillende stijlen door de eeuwen heen te vertellen.
Ondersteund met heel veel beeldmateriaal werden het leerzame avonden, waar op beide avonden zo’n
16 personen aan deelnamen.
En naar aanleiding van de eerste lezing, waar vader en zoon Tradescent ter sprake kwamen, waren 2
soorten Tradescentia’s eegebracht. Die hebben alle aal nieuwe eigenaars...
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de Cursus Tui iere voor begi

ers .

Gewijzigde data: 11, 18 en 25 november, aanvang 20.00 uur
Locatie
: Yuverta VMBO Nijmegen, Marga Klompélaan 37, 6532 SB Nijmegen
Prijs
: € 50,00 leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op, € 70,00 voor niet-leden
Aanmelden
: via info@nijmegen.groei.nl
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De tui lubs va de afdeli g Rijk va Nij ege e
La d va Maas e Waal

Binnen onze afdeling zijn er diverse tuinclubs actief, elk op een andere dag. Dit zijn mensen die regelmatig met elkaar
samen op pad gaan of andere activiteiten plannen. Ook is er het afgelopen jaar een zaaiclubje in het leven geroepen.
Meer info hierover elders in deze PA.
Mocht je interesse hebben om je hier bij aan te sluiten, kijk dan op de website voor meer informatie en een
contactpersoon: www.nijmegen.groei.nl, linksboven de enustreepjes aanklikken en dan onder diversen” kijken. Je
hoeft niet altijd lid te zijn van Groei & Bloei om lid te worden van een tuinclub.

Tuinclub De Batsen
Onze tuinclub De Batsen heeft plaats voor nieuwe leden. De tuinclub bestaat al een tijdje en door o.a. verhuizingen is
onze tuinclub en beetje kleiner geworden.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur bezoeken wij een tuin .
Daarnaast hebben wij in januari een nieuwjaarsborrel/etentje, in februari een stads- of parkwandeling, van maart tot
oktober bezoeken ij tuinen en in nove ber koken ij " ild” en hebben e de jaarvergadering o de plannen voor het
komende jaar te bespreken.
In augustus organiseren wij een BBQ, bij iemand thuis.
Meestal maken wij in december een kerststuk.
Wie zich bij onze gezellige club wil aansluiten, kan contact opnemen met mij, Ineke Poutsma-Vos. Tel. 024-6778978,
inekepoutsma@gmail.com

Tuinclub de Zaailingen
Onze tuinclub heeft ruimte voor enkele nieuwe enthousiaste tuinmensen. Wij komen maandelijks op zaterdag bij elkaar.
Begin van het jaar maken we gezamenlijk een programma, dat bestaat uit tuinbezoek(en), soms meerdere op een dag,
we wisselen zaadjes en zaailingen en plantjes uit en we bezoeken in de zomer elkaars tuin.
Als afsluiting hebben e een gezellige fotohapavond”, aarbij iedereen iets klaar aakt voor een buffet, en e tijdens
dat buffet de foto’s van het afgelopen jaar laten zien.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Claus, tel.024-3789885,

Vervolg tuinclubs
Zaaiclubje Groei & Bloei
Wist u dat we sinds het voorjaar van 2021 een zaaiclubje hebben binnen onze
vereniging?
Er kwamen regelmatig vragen bij ons binnen over het zaaien van
bloemen/groente, welke tijd van het jaar, grondsoort enz.
Ons bestuurslid Hennie Hendriks heeft daarom een zaaiclubje 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. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen (of nog niet) maar met z`n allen weten we heel veel en leren
we van elkaar (ja, ik kom uit het onderwijs).
De bedoeling is om de groep in februari/maart 2022 (net voor het zaaiseizoen) bij elkaar te halen en dan allerlei
onderdelen door te nemen. Vandaar mijn oproep : mochten er nog mensen zijn die het leuk vinden om bij het
zaaiclubje te komen meldt u zich dan bij mij aan:
henniehendriks@planet.nl.
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Voor mij mag het alweer voorjaar zijn.
Groet, Hennie Hendriks
bestuurslid

Kerstde o stratie Jeuke de Kerstvi gers , vrijdag 6 ove ber
We gaan er voor: Groei & Bloei, afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en
Waal organiseert dit jaar weer 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 jaar jeuken onze vingers om weer mooie
kerstcreaties te maken, en 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-bloe en inkeltje, tegen de jeukende
vingers”, ant ga er aar van uit dat je na het zien van de show zelf ook aan de slag wilt!
De locatie is de Ontmoetingskerk in de Meijhorst, een prachtige en unieke plek.
Datum / tijd
Locatie
Entreeprijs
Lotenverkoop
Let op

: vrijdag 26 november 2021, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur
: Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen
: € ,00 voor leden van Groei & Bloei, IVN en Kli op, € 0,00 voor niet-leden
: onder beheer van Frits Hoogers: lot € 2,00, loten € 5,00
: Géén pinautomaat aanwezig, dus s.v.p. contant geld meebrengen.

Elders in deze PlantAardig staat een corona-vragenlijst. Neem deze lijst door voordat je naar de demonstratie komt. Kun
je een van de vragen met ja beantwoorden kom dan niet naar de demonstratie. Houd de richtlijnen i.v.m. Corona in de
gaten.

Kerstversiering maken, 18 december 2021
Bijna Kerst, een leuke versiering op tafel brengt gezelligheid in huis.
Groei & Bloei organiseert weer een ochtend waarbij je onder begeleiding
een leuk stuk(je) kunt maken voor thuis.
Wij zorgen voor groen, steekschuim, krammetjes enz.
Zelf breng je materialen, zoals bakjes, schaaltjes enz. mee, en ook je eigen versiering , kaarsen e.d. zodat
het past bij je verdere kerstinrichting.
Er is genoeg groen om ieder 2 stukjes te maken, uiteraard mag een wat groter stuk ook, en er is
koffie/thee met iets lekkers, kortom het wordt een gezellige Kerstochtend.
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
Locatie
Prijs
Aanmelden
Corona

: zaterdag 18 december van 9.30 u. tot 12.30 u.
: Yuverta VMBO Nijmegen (Voorheen Helicon), Marga KLompélaan 37, 6532 SB Nijmegen
: € 5,00 voor leden Groei en Bloei , IVN en Kli op , € 0,00 voor niet leden,
voor 2 stukjes incl. koffie/thee
: vóór 10 december bij info@nijmegen.groei.nl, zie aanmeldprocedure in colofon.
: Zie vragenlijst elders in dit blad, geen QR code nodig

Vooruitblik: snoeicursus voorjaar 2022
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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.

Afbeelding van Andreas Göllner via Pixabay

Vooruitblik 2022: Cursus Vogels leren (her)kennen
In het voorjaar van 2022 illen e eer een cursus 'Vogels leren her kennen” organiseren.
Als we in de tuin zijn of in het bos 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 ochtenden in maart en april 2022, onder begeleiding van Peter Egelmeers,
een groot vogelkenner en vogelliefhebber, die het enthousiasme daarover goed weet over te
brengen.
De data zijn nog niet bekend, maar als je hiervoor belangstelling hebt kun je je wel vast aanmelden
via info@nijmegen.groei.nl.

Afbeelding van Oldiefan via Pixabay

Coronamaatregelen:
Groei & Bloei volgt de corona adviezen van het RIVM. Een veilige deelname aan onze activiteiten
betekent:
•
•
•

handen ontsmetten
alleen komen wanneer je geen gezondheidsklachten hebt.
volg de aanvullende wijzigingen die de overheid bekend maakt

Vragenlijst:
Kun je een van de volgende vragen met 'Ja' beantwoorden, kom dan niet naar de activiteit.
•
•
•
•
•
•

Heb je 24 uur voor de activiteit begint één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 °C)?
Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
Ben je in quarantaine omdat je met iemand in nauw contact bent geweest bij wie het
coronavirus is vastgesteld? Of ben je teruggekomen uit een COVID-19-risicogebied?
Ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Hartelijk dank voor het doornemen van deze vragen.
We hopen je in goede gezondheid te ontmoeten bij onze activiteit.
Bestuur Groei & Bloei, Afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Bevrijdingsstraat 44 6551 CP Weurt

De groene agenda
November







Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Donderdag 18 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november

Cursus De kunst van het tuinieren, les 1
Workshop Gereedschapsonderhoud Meiburg
Cursus De kunst van het tuinieren, les 2
Cursus De kunst van het tuinieren, les 3
Kerstdemonstratie Frits Hoogers

December


Zaterdag 18 december

Kerststukjes maken

Januari


Ntb

Snoeicursus

Maart


Ntb

Vogelcursus
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Nawoord
Het wordt langzaam kouder en eerder donker. Altijd effe wennen voor mij. Het ruikt al naar de
herfst. Vooral het blad van de populieren geeft voor mij die specifieke herfstgeur. Een beetje
zurig. Doet mij herinneren aan mijn jeugd. Altijd buiten met mijn hond Snuf en mijn schepnetje.
Een andere tijd met andere ervaringen.
Na dit, voor ons allemaal, tumultueuze jaar belanden we (hopelijk) in wat rustiger vaarwater.
Uiteindelijk hebben we nog veel kunnen organiseren met vaak een grote opkomst. Iedereen was
blij om weer iets te kunnen ondernemen. Veel dank aan mijn medebestuursleden Maria,
Monique, Hennie, Anneleen en Willeke. Zij zijn samen met de commissies Bloemschikken, Open
Tuinen, Plantenruildagen en de vele andere vrijwilligers de drijvende kracht binnen onze
vereniging. Een diepe buiging voor jullie allemaal. Chapeau!
Geniet van onze PlantAardig en al onze enerverende workshops, lezingen, open tuinen etc.
komend jaar.
En de kerst ko t eraan………
Willem van der Leij
Voorzitter

