
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto Leontine Colon    



Jaarprogramma 2020 KMTP / Groei & Bloei Wageningen e.o. 

Voor uitgebreide informatie zie jaarprogramma www.wageningen.groei.nl                       
Toegang lezingen: gratis voor G&B-leden (+1 introducé), € 3,00 voor niet-leden 
 

zaterdag 11 januari Jaaropening en Zadenruilbeurs 

locatie Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen         tijd 10.00 tot 12.00 uur 

 

maandag 20 januari  Lezing Henny van der Wilt, Fietsen langs tuinen in Normandië en Bretagne 

locatie Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen        aanvang 20.00 uur 

 

maandag 10 februari Lezing Lisette le Blanc, De kleurrijke wereld van Gertrude Jekyll  

locatie De Brink, Brinkstraat 39  Bennekom           aanvang 20.00 uur 
 

zaterdag 14 maart Snoeicursus door Eric Meijer 

locatie nader te bepalen      tijd 10.00 – 12.00 uur 

kosten  leden €10,00, niet leden €12,50 
 

dinsdag 17 maart ALV en Lezing Sander Onsman, Zaden op wereldreis 

activiteit Algemene Leden Vergadering    aanvang 19.30 uur  
lezing          Zaden op Wereldreis’     aanvang 20.15 uur          
locatie Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen 
                                                      
zaterdag 4 april Stekken- en Plantenruilbeurs 

locatie Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94, Wageningen  
tijd  09.00 – 09.30 uur Inbreng planten, stekken, zaden enz. 
  09.30 – 10.30 uur Ruilbeurs 
  
woensdag 8 april Lezing Eric Meijer, bijzondere planten en mensen in Kirgistan 

locatie Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen       aanvang 20.00 uur 

 

zaterdag 25 april  Middagexcursie ‘Kijken in andermans tuin’  

locatie Prins Bernhardlaan 33, Heelsum  tijd 14.00 – 15.30 uur 
rondleiders Jopie en Freerk de Boer 
vervoer  op eigen gelegenheid of carpoolen 
kosten gratis 

zaterdag 9 mei Moederdagactie, gratis deelname 

activiteit knutselen voor kinderen t/m 11 jaar in de kas van Welkoop 
locatie Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen  tijd 09.30 – 15.30 uur      
 

Busexcursie naar buitenevent Gardenista, Havezate Den Alerdinck bij Zwolle 

datum woensdag 13 mei 
vertrek 9.00 uur van Busstation Wageningen, vertrektijd terug 16.00 uur 
kosten €25,00 p.p. incl. bus, entree, koffie/thee/gebak, 1 introducé per lid 
aanmelden  info@wageningen.groei.nl o.v.v. Gardenista  

of bij Greet Steenhuis, 0644 422 632 
 
                              

 



donderdag 11 juni Busreis naar Zuid-Limburg 

vertrek 08.15 uur van Busstation Wageningen 
aankomst Wageningen ca. 18.30 uur. 

kosten leden €47,50 p.p., voor niet-leden €52,00 p.p.  

Voor informatie over programma en aanmelding zie www.wageningen.groei.nl  
 

zaterdag 13 t/m zondag 21 juni Nationale Tuinweek  

Dit jaar is het hoofdthema van de tuinweek ‘De eetbare tuin’. 
Meer info zie www.groei.nl/tuinweek. 
 

zaterdag 20 juni Open Tuinen Dag, gratis toegang 

locatie tuinen in Bennekom    tijd 10.00 – 16.00 uur         

Meer informatie over deelnemende tuinen vanaf mei op www.wageningen.groei.nl 
 

zaterdag 20 juni Vaderdagactie, gratis deelname 

activiteit knutselen voor kinderen t/m 11 jaar in de kas van Welkoop 
locatie Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen  tijd 09.30 – 15.30 u 
 

donderdag 30 juli Middagexcursie ‘Kijken in andermans tuin’ 

locatie Gen. Foulkesweg 99, Wageningen  aanvang 19.30 uur 
rondleider Karin den Boer, 0651 530 684, Karindenboer@gmail.com 
vervoer op eigen gelegenheid 
kosten p.p. gratis voor leden. Niet-leden € 5,00, incl. koffie/thee + iets lekkers 
opgave voor 27 juli aanmelden bij Karin den Boer, maximaal 40 deelnemers 
 

dinsdag 15 september Lezing Gerard van Buiten, Tuinieren in de schaduw 

locatie: Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen  aanvang 20.00 uur 
 

zaterdag 26 september Ochtendexcursie naar proefveld Hypericum en Symphoricarpos 

locatie      Boshoeve 3, Wolfheze     tijd 10.30 – 12.30 uur  

vervoer  op eigen gelegenheid of carpoolen 

rondleider  Jan de Jong 

kosten leden gratis, niet leden € 3,00 p.p., incl. kopje koffie + wat lekkers 
 

zaterdag 10 oktober Stekken- en Plantenruilbeurs 

locatie Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94, Wageningen  
tijd  09.00 – 09.30 uur Inbreng planten, stekken, zaden enz. 
  09.30 – 10.30 uur Ruilbeurs 
 

dinsdag 13 oktober Lezing Modeste Herwig, Prairietuinen en kleurige borders 

locatie De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom  aanvang 20.00 uur  
 

dinsdag 27 oktober Lezing Simone Vos, Fermenteren van groenafval,  
gevolgd door prijsuitreiking tuinkeuringen 

locatie Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen aanvang 20.00 uur  
 

Pop-up activiteiten   

In de loop van het jaar organiseert Groei & Bloei Wageningen ook activiteiten buiten het 
jaarprogramma. Deze worden gepubliceerd in onze digitale Nieuwsbrief. Voor een gratis 
abonnement (ook voor niet-leden) kunt u zich aanmelden via info@wageningen.groei.nl. 



 

 

Algemene informatie  

Bestuur Groei & Bloei, afdeling Wageningen en omstreken 
Greet Steenhuis, voorzitter,  06 44 42 26 32  greet.steenhuis@upcmail.nl 
Marc Roosjen, secretaris,  0317 423 026   marcroosjen@gmail.com 
Leontine Colon, penningmeester,  0317 425 681   leontine.colon@gmail.com 
Jopie de Boer, algemeen lid,  06 48 65 48 08  jopie.deboer@hotmail.com 
Hans Hermans, algemeen lid,  06 55 84 87 21  hanshermans@xs4all.nl 
 
Ledenadministratie en bezorging jaarprogramma: 
Marchje en Jan Beuving,  0317 415 039  janbeuving@hetnet.nl 
 
Beheer nieuwsbrief, website en facebook 
nieuwsbrief Leontine Colon, website Pieter van de Sanden, facebook vacature 
 

Tuinkeuringcommissie 
Greet Steenhuis, Rita van Steenbergen, Pieter van de Sanden 
 
Open tuinendagcommissie 
Jopie de Boer, Ageeth van Tuinen, Ineke Davidse 
 
Kindergroenacties 
Rita van Steenbergen, Monique ter Brugge 
 
Busreiscommissie 
Lenie Hoogendijk, Herma Schouten 
 
Lid worden 
Bent u geïnteresseerd in bloemen, planten, tuinen en tuinieren en wilt u lid worden van 
onze afdeling, dan kunt u zich opgeven via www.wageningen.groei.nl. Hier vindt u ook 
meer informatie over onze afdeling en de actuele agenda.  
  
Bij het lidmaatschap is een abonnement op het tuinmaandblad Groei & Bloei inbegrepen. 
Leden hebben gratis toegang tot de lezingen die door KMTP/Groei & Bloei worden 
gehouden. Daarnaast ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief als u bij uw 
aanmelding als lid uw mailadres opgeeft. Ook als u geen lid wordt, kunt u zich abonneren 
op onze digitale nieuwsbrief via info@wageningen.groei.nl. 

Korting op vertoon van uw G&B-pas 
Bij Woon- en Tuinwinkel Loenen in Renkum, krijgt u op vertoon van uw G&B-pasje 10% 
korting bij een minimale besteding van € 10,- per keer. Dit geldt niet voor aanbiedingen.  
 
Welkoop Wageningen sponsort onze afdeling 
Als u in de Welkoopwinkel bij uw aankopen uw AgruniekRijnvallei-pasje toont, ontvangt 
onze afdeling aan het einde van het jaar 3% over alle door G&B-leden gedane aankopen. 


