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Van de voorzitter
Beste mensen,
Fijn dat u van tuinen en tuinieren houdt! Zo
draagt u een steentje bij aan het verbeteren
van de natuur en het klimaat. Want het gaat
niet goed met de natuur en de biodiversiteit in
Nederland: er is een sterke afname van
bijvoorbeeld insecten en ook het vogelbestand
gaat achteruit. We hebben steeds vaker te
maken met extreme weersomstandigheden
zoals hitte, droogte en wateroverlast. In de
media wordt daar dagelijks aandacht aan
besteed. De EU komt zelfs met een ambitieus
klimaatplan met daarin het voornemen om 2
miljard bomen te planten!
Foto Guy Ackermans

Het afgelopen jaar heeft onze afdeling in vele
activiteiten dan ook aandacht gegeven aan
deze onderwerpen in lezingen en excursies. Tijdens mijn lezing afgelopen
november in de bibliotheek heb ik nog een aantal tips gegeven hoe u duurzaam
kunt tuinieren. Als u in uw tuin meer insectenvriendelijke planten poot i.p.v. tegels,
en u meer struiken met bessen zet i.p.v. een schutting, zullen er bijvoorbeeld meer
vlinders en vogels in uw tuin komen. Door meer bomen te planten, zullen we minder
last hebben van hittestress in de stad.
Een druppel op de gloeiende plaat? Ik ben van mening dat alle beetjes helpen en
daarom deze oproep: draag uw tuinpassie ook uit naar uw buren, familie en
vrienden. Dit jaar waren op onze stekken- en plantenruilbeurzen per keer meer dan
80 bezoekers. Ook de zadenruilbeurs trekt ieder jaar meer enthousiaste
tuinliefhebbers. Zo stimuleren we meer groen in Nederland om het CO2- en
stikstofoverschot te verminderen. Meer groen om gezonder en duurzamer te leven.
Dit nieuwe jaarprogramma biedt ook weer vele mogelijkheden om gezamenlijk onze
passie voor groen verder uit te dragen. Met excursies naar mooie tuinen, de Open
Tuinendag, en de busreis naar Limburg, waar het glooiend landschap een extra
dimensie geeft aan de te bezoeken tuinen.
Samen met Floralia Bennekom gaan we ook dit jaar weer met de bus naar
Gardenista, hét tuinevenement om inspiratie op te doen en gezellig een dag in het
groen te vertoeven.
Ik wens iedereen een groen en gezond 2020 toe en heet u graag welkom op onze
activiteiten!
Greet Steenhuis

zaterdag 11 januari
activiteit
locatie
tijd

Jaaropening en zadenruilbeurs
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
10.00 tot 12.00 uur, ruilbeurs start om 10.30 uur

Wij ontvangen u graag tijdens deze bijeenkomst
om elkaar een goed tuinjaar toe te wensen. U
kunt gezellig bijpraten en plannen uitwisselen
voor het tuinseizoen 2020, bij een kopje koffie.
Er is een presentatie met een terugblik op het
seizoen 2019 en een toelichting op het
jaarprogramma 2020. Daarna start de
zadenruilbeurs. Toegang gratis.

maandag 20 januari
lezing
spreker
locatie
aanvang

Fietsen langs bijzondere tuinen in Normandië en Bretagne
Henny van der Wilt
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
20:00 uur

De lezing begint in Normandië met een bezoek aan de tuin ‘Agapanthe’, iets ten
noorden van Rouen. In deze prachtige tuin staan manshoge agapanthussen naast
2000 soorten andere planten. Het is een doolhof van paadjes met de ene verassing
na de andere. In de Calvados
bezoeken we het Chateau de
Brécy met een mooi
gerestaureerde 17e eeuwse tuin.
Na de pauze fietsen we langs
de noordkust van Bretagne.
Hier bezoeken we eerst de
tuinen van het 17e eeuwse
Chateau de la Ballue. Daarna
brengen we een bezoek aan de
eilanden Île de Batz en Île de
Bréhat. Op 20 januari laat
Henny u nog veel meer zien
van haar fietstocht door dit
bijzondere stukje Frankrijk.

maandag 10 februari
In samenwerking met G&B Ede en Floralia Bennekom
lezing
De kleurrijke wereld van Gertrude Jekyll
spreker
Lisette le Blanc
locatie
De Brink, Brinkstraat 39 Bennekom
aanvang
20.00 uur
Gertrude Jekyll (1843-1932) legde de basis voor de moderne tuinarchitectuur. Zij liet
zich inspireren door de schilder William Turner, The Arts and Crafts Movement van
William Morris en het impressionisme. Zij ontwierp circa 400 tuinen in Europa en
Amerika en schreef meer dan 1.000 artikelen voor tijdschriften als Country Life en
The Garden. Aan de hand van schitterende foto’s krijgt u een goed beeld van het
werk van Gertrude Jekyll en dat levert u wellicht ook inspiratie voor uw eigen tuin.

zaterdag 14 maart
activiteit
instructeur
locatie
tijd
kosten

Snoeicursus
Eric Meijer.
nog nader te bepalen
10.00 – 12.00 uur
leden €10,00, niet leden €12,50

Verhelderende snoeicursus waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht
wordt gegeven in het hoe en waarom van snoeien van bomen en struiken.
Aanmelden vóór 7 maart bij Eric Meijer, info@meijertuinontwerp.nl

dinsdag 17 maart
activiteit
locatie
aanvang
sluiting

Algemene Leden Vergadering
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
19.30 uur
20.00 uur, gevolgd door een lezing op dezelfde locatie

lezing
aanvang
spreker

Zaden op wereldreis
20.15 uur!
Sander Onsman

Overal ter wereld groeien bijzondere, verrassende plantensoorten. Ze hebben zich
aangepast aan een lokaal klimaat en produceren zaden om zich verder over de
wereld te verspreiden. Wij gaan deze avond op zoek naar die zaden en maken
daarvoor een reis over de wereld. We bezoeken uiteenlopende leefgebieden van
planten: koude regio’s met soorten die in Nederland in de tuin kunnen worden
gekweekt tot laagland regenwouden met tropische kamerplanten.
Sander is bioloog en eigenaar van Onszaden in Wageningen. Met Onszaden
verkoopt hij honderden soorten zaden van bijzondere planten die mensen binnen
of buiten kunnen opkweken. Met de verkoop van de zaden wil hij mensen laten
ervaren hoe bijzonder de natuur is, maar ook hoe zij bijdragen aan het behoud van
biodiversiteit.

zaterdag 4 april
activiteit
locatie
tijd

Stekken- & plantenbeurs
Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94, Wageningen
09:00 – 09.30 uur inbreng planten, stekken, zaden enz.
09.30 – 10.30 uur ruilbeurs
U bent welkom met zaden, stekken, bollen en
knollen en planten voor binnen en buiten. Ook
‘groenboeken’ en gebruikt, goed gereedschap
kunt u meebrengen.
Na de beurs bent u welkom voor een kopje
koffie. Ook voor niet-leden is deze beurs gratis,
ook als u zelf geen planten kunt inbrengen.

woensdag 8 april
lezing
spreker
locatie
aanvang

Bijzondere planten, cultuur en mensen in Kirgistan
Eric Meijer
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
20.00 uur

Deze lezing gaat over een reis naar het botanisch onvolprezen land Kirgistan in
Centraal Azië, waar meer plantensoorten voorkomen dan in heel Europa.
De nadruk ligt op bijzondere planten
en hun aanpassing aan de zware
omstandigheden in een land met
een gemiddelde hoogte van 2.750
meter.
Ook laat Eric zien hoe planten
insecten lokken voor hun
voortplanting en hoe ze zaad
aanpassen voor hun verspreiding.
Daarnaast komen de mensen en de
cultuur van Kirgistan aan bod.

zaterdag 25 april
excursie
locatie
tijd
vervoer
kosten

Kijken in andermans tuin
Prins Bernhardlaan 33, 6866 BV, Heelsum
14.00 – 15.30 uur
op eigen gelegenheid
gratis

De afgelopen 30 jaar hebben Jopie en
Freerk de Boer hun tuin stukje bij
beetje ingericht, aangepast en weer
op de schop genomen. Dat
resulteerde uiteindelijk in een zeer
gevarieerde bloementuin, vanaf het
vroege voorjaar tot in de herfst een
kleurenpalet rondom de woning. U
bent op 25 april van harte welkom,
maar wel graag vóór 20 april
aanmelden via
info@wageningen.groei.nl o.v.v. excursie lentetuin.

tuinkeuringen
Ook dit jaar zullen er weer tuinkeuringen in Wageningen plaats vinden. De eerste
beoordeling zal ongeveer half april starten. Daarna zullen er nog 2 rondes volgen.
De tuinkeurders gaan weer de mooiste en kleurigste voortuinen van Wageningen
selecteren.

zaterdag 9 mei
activiteit
locatie
tijd

Moederdagactie
Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen
09.30 tot 15.30 uur
Voor alle kinderen t/m 11 jaar die hun moeder willen verrassen met
een lief cadeautje is het zaterdag 9 mei knutseltijd in de plantenkas
van Welkoop. Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

woensdag 13 mei Buitenevent Gardenista
activiteit
datum
vertrek
terugreis
kosten
opgave

Busexcursie naar Gardenista i.s.m. Floralia Bennekom
Woensdag 13 mei
09.00 uur van busstation Wageningen
Aankomst Wageningen ca 17.00 uur
€ 25,00 p.p. voor bus, entree, arrangement koffie/thee/gebak,
per lidmaatschap mag 1 introducé mee.
U kunt zich aanmelden bij info@wageningen.groei.nl o.v.v. Gardenista
of bij Greet Steenhuis, 06 44 42 26 32 én door gelijktijdig de reissom
over te maken naar NL98 SNSB 0920 526 454 t.n.v. KMTP
Groei&Bloei Wageningen o.v.v. uw naam en adres en uw
telefoonnummer. Voor meer info zie de digitale Nieuwsbrief.

Op de nieuwe locatie Havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem bij Zwolle wordt van
woensdag 13 t/m zondag 17 mei voor de tweede keer het Groei & Bloei buitenevent
Gardenista! gehouden. Daar is alles te vinden over groen en groenbeleving. Naast
modeltuinen, lezingen, groenexperts, bloemschikkunst en heerlijke gerechten uit de
eigen moestuin, is Gardenista! dé plek waar je inspiratie kunt opdoen voor je eigen
tuin en advies kunt inwinnen.

donderdag 11 juni
activiteit
vertrek
terugreis
kosten p.p.
opgave

Busreis naar Zuid-Limburg
08.15 uur vanaf busstation Wageningen
Aankomst busstation Wageningen ca. 18.30 uur
€ 47,50 voor leden, € 52,00 voor niet-leden, incl. consumpties en
lunch
zie hieronder
In de Limburgse heuvels is de eerste bestemming
het Francrever Höfke in Sibbe-IJzeren. Hier
worden we ontvangen met koffie/thee en uiteraard
een heerlijk stuk Limburgs gebak. Daarna start de
rondleiding door deze langgerekte tuin van
ca.1.400 m2. De tuin bestaat uit zeven onderling
zeer verschillende, achterelkaar liggende
tuinkamers met weelderige en zeer kleurrijke
vaste-plantenborders.

Na een lunch in Grand Café Klumme in Klumme
bezoeken we de Carishof in Klimmen. Deze tuin
van 3750 m2 biedt mooie vergezichten in en buiten
de tuin met hagenstructuren rondom een
Francrever Höfke
monumentale boerderij. Hier zien we vasteplantenborders, een natuurlijke poel, beekje,
oranjerie, boomgaard, authentiek bakhuisje en een fruithof. Er is een cour in
mediterrane sfeer waar we worden verwend met koffie/thee en gebak.
Tenslotte bezoeken we Kwekerij Bastin, een
biologische kwekerij van mediterrane planten,
nectarplanten en kruiden in het Zuid-Limburgse
heuvellandschap. De kwekerij omvat bijna
twee hectare glooiend terrein.
Leden kunnen zich per email of telefonisch
aanmelden vóór 1 mei, niet-leden van 1 mei
t/m 31 mei bij Jan Beuving o.v.v. busreis 2020
én door gelijktijdig de reissom over te maken
naar NL98 SNSB 0920 526 454 t.n.v. KMTP
Groei&Bloei Wageningen o.v.v. uw naam en adres en
uw telefoonnummer.
N.B. U bent pas daadwerkelijk ingeschreven als de betaling is ontvangen.
Mocht u moeten afzeggen, neem dan svp tijdig contact op met Jan Beuving,
janbeuving@hetnet.nl, 0317 415 039.

Carishof

zaterdag 13 t/m zondag 21 juni
activiteit
meer info

Nationale Tuinweek
www.groei.nl/tuinweek

De Nationale Tuinweek is een initiatief van Groei & Bloei, die daarmee de
belangstelling voor tuinieren wil bevorderen. Dit jaar is het thema ‘De eetbare tuin’.
Daarbij hoeft u niet meteen te denken aan een hele moestuin, want je kunt ook heel
goed in je 'gewone' tuin allerlei eetbaars zetten. Denk bijvoorbeeld aan
bessenstruiken en kleine fruitbomen. Of wat dacht u van aardbeien in een pot? Dat
is leuk voor uzelf, maar ook vogels en andere dieren kunt u ervan laten genieten!
Vooruitlopend op de Nationale Tuinweek
kunt u in het kader van de actie ‘Tegel
eruit, plant erin’ op 28 februari bij Intratuin
een tegel inleveren voor een gratis plant.
De bedoeling daarvan is door het weghalen van bestrating meer groen te
creëren. Dat is niet alleen goed voor ons
milieu, maar zorgt ook voor een betere
waterberging en voorkomt overbelasting
van rioleringen.

zaterdag 20 juni
activiteit
locatie
tijd

Open Tuinen Dag i.s.m. Floralia Bennekom
Bennekom
10.00 tot 16.00 uur

Dit jaar is er een Open Tuinen Dag in Bennekom.
Deelnemende tuinen zijn gratis voor publiek toegankelijk.
Welke tuinen dat zijn zal eind mei bekend worden
gemaakt op www.wageningen.groei.nl, en onze
nieuwsbrief.
Woont u in Bennekom en wilt u uw tuin voor één dag
openstellen voor andere tuinliefhebbers, neem dan
a.u.b. contact op met Jopie de Boer, jopie.deboer@hotmail.com, 06 48 65 48 08.
Om mee te doen hoeft u geen lid van Groei & Bloei te zijn en ook geen grote tuin te
hebben.

zaterdag 20 juni
activiteit
locatie
tijd

Vaderdagactie
Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen
09:30 tot 15:30 uur
Voor alle kinderen t/m 11 jaar die hun vader
willen verrassen met een lief cadeautje is het
zaterdag 15 juni knutseltijd in de plantenkas van
Welkoop. Aanmelden is niet nodig en er zijn
geen kosten aan verbonden.

donderdag 30 juli
activiteit
tuin
locatie
aanvang
rondleider
kosten p.p.
opgave

Kijken in andermans tuin
‘De tuin bij het huis van de professor’
Gen. Foulkesweg 99, Wageningen
19.30 uur
Karin den Boer, 0651 530 684, Karindenboer@gmail.com
voor leden gratis, incl. koffie/thee + iets lekkers, niet-leden € 5,-.
voor 27 juli aanmelden bij Karin den Boer, maximaal 40 deelnemers

De Tuin bij het Huis van de
Professor is aangelegd in de
architectonische tuinstijl zoals
deze in het begin van de 20ste
eeuw in de mode kwam. De
eigenaresse Karin den Boer is
tuinontwerpster. Bij haar 100 jaar
oude huis heeft ze de
verwaarloosde tuin nieuw leven
ingeblazen met respect voor de
historie. Er zijn mooie plantencombinaties met eenjarigen
toegepast, waarbij niet alledaagse
planten worden gebruikt en elk
jaar worden veel dahlia’s geplant,
die de tuin een romantische
aanblik geven.

dinsdag 15 september
lezing
spreker
locatie
aanvang

Tuinieren in de schaduw
Gerard van Buiten
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
20:00 uur

Schaduw in de tuin wordt nog wel eens als een probleem gezien. “Welke planten
willen daar nog groeien? Ze zijn vaak vroeg uitgebloeid en verdrogen altijd.” Als je
gaat kijken waar onze schaduwplanten vandaan komen en hoe ze in de natuur
groeien, kun je daar veel van leren. Wanneer je rekening houdt met de natuurlijke
omstandigheden wordt tuinieren in de
schaduw al veel gemakkelijker.
In zijn lezing gaat Gerard nader in op de
vraag hoe je een schaduwtuin het hele jaar
interessant kunt houden en hij laat ons
kennis maken met talloze onbekende
schaduwplanten.
Gerard van Buiten is hortulanus van de
Botanische Tuinen in Utrecht en van kleins
af aan met planten in de weer.

zaterdag 26 september
excursie
adres
tijd
vervoer
rondleiding
kosten

Proefveld Hypericum en Symphoricarpos
Boshoeve 3, Wolfheze
10.30 – 12.30 uur
op eigen gelegenheid of carpoolen
Jan de Jong
leden gratis, niet leden € 3,00 p.p., incl. kopje koffie + wat lekkers

Grenzend aan kwekerij De Boschhoeve ligt het proefveld van Jan de Jong met
honderden besdragende Hypericum- en
Symphoricarpos- struiken. Jan was
jarenlang als wetenschapper verbonden
aan Wageningen University & Research,
maar is nu als plantenveredelaar van
Hypericum (hertshooi) en Symphoricarpos
(sneeuwbes) nog steeds actief. Na afloop
van de excursie vertelt Jan in de
theeschenkerij van De Boschhoeve over
onvermoede kanten van zijn werk.
Leden kunnen zich tot 20 september
aanmelden bij info@wageningen.groei.nl
o.v.v. excursie proefveld of telefonisch bij Greet Steenhuis, 06 44 42 26 32. Nietleden kunnen zich tot 20 september aanmelden door overmaking van € 3,00 p.p.
naar NL98 SNSB 0920 5264 54 t.n.v. KMTP Groei&Bloei Wageningen. Er is plaats
voor maximaal 25 deelnemers.

zaterdag 10 oktober
activiteit
locatie
tijd

Stekken- & plantenbeurs
Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94, Wageningen
09:00 – 09.30 uur inbreng planten, stekken, zaden enz.
09.30 – 10.30 uur ruilbeurs

U bent welkom met zaden, stekken, bollen en knollen
en planten voor binnen en buiten. Ook ‘groenboeken’ en
gebruikt, goed gereedschap kunt u meebrengen.
Na de beurs bent u welkom voor een kopje koffie. Ook
voor niet-leden is deze beurs gratis, ook als u zelf geen
planten kunt inbrengen.

dinsdag 13 oktober
In samenwerking met G&B Ede en Floralia Bennekom
lezing
Prairietuinen en kleurige borders
spreker
Modeste Herwig
locatie
De Brink, Brinkstraat 39 Bennekom
aanvang
20.00 uur
Prairietuinen zijn sterk in opkomst vanwege het duurzame en onderhoudsvriendelijke karakter. De bedoeling van een prairie-tuin in Nederland is dat die het
hele jaar door aantrek- kelijk is voor mens en dier, vol kleur en mooie vormen en
met weinig onderhoud. Onderhoudsvriendelijk omdat er niet gesproeid, amper
gewied, niet bemest of om de 4 jaar gescheurd hoeft te worden. Je legt een
prairietuin in één keer aan en laat hem verder met rust. Modeste laat prairietuinen in
binnen- en buitenland zien en fraaie borders op kleur.

Dinsdag 27 oktober
lezing
spreker
locatie
aanvang

Fermenteren van groenafval
Simone Vos
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
20.00 uur

Na de lezing Prijsuitreiking Tuinkeuringen 2020.
Alle resten, ook schillen en gekookt voedsel kunnen worden gefermenteerd en
uiteindelijk weer aan de bodem worden teruggegeven. Een eenvoudige en
duurzame manier om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen is het bemesten met
Bokashi. Bokashi is Japans en betekent ‘gefermenteerd organisch materiaal’. Met
de Bokashi-keukenemmer kunt u alle etensresten (ook alle schillen en gekookte
resten) omzetten tot een waardevol organisch materiaal voor de bodem. Door het
toevoegen van de Effectieve Micro-organismen (EM) gaan de resten fermenteren en
niet rotten. Geen vervelende geurtjes en vliegjes meer. In de lezing wordt uitgelegd
wat de verschillen zijn tussen compost en fermentatie.

Waar staat Groei & Bloei Wageningen voor?
Als tuin- en natuurliefhebbers zetten wij ons op lokaal niveau in voor een duurzame
en groene samenleving. Onze inspiratie hiervoor vormen het plezier dat wij beleven
aan het tuinieren en de passie die wij hebben voor groen in het algemeen.
Aan deze intentie geven wij ondermeer uitvoering door het organiseren van
activiteiten die zowel gericht zijn op het overdragen van kennis over tuinieren als op
het creëren van ontmoetingsmogelijkheden tussen onze leden onderling, maar ook
met tuinliefhebbers die (nog) geen lid zijn. Voorbeelden van deze activiteiten zijn
onze ledenavonden, tuinkeuringen, excursies, planten- en stekkenbeurzen,
workshops, en open tuinendagen.
Daarnaast zetten wij ons in om kinderen van jongs af aan mee te nemen in het
pleziert dat tuinieren geeft. Dit doen wij door onze jaarlijkse Moeder- en
Vaderdagacties en door bij deelname aan tuinevenementen speciaal op kinderen
gerichte activiteiten te organiseren. Maar evenzeer willen wij, binnen onze
mogelijkheden, initiatieven voor het stichten van schooltuinen graag met ons advies
ondersteunen.
Omdat wij een duurzame en groene samenleving willen, zijn wij groot voorstander
van de aanleg van collectieve moestuinen en het bevorderen van moestuinieren in
eigen tuin. Acties tegen de vertegeling van tuinen, zoals ‘Tegel eruit, plant erin’
ondersteunen wij van harte.
Om tuinieren en groen zo veel mogelijk onder de aandacht van een breed publiek te
brengen werken wij samen met organisaties en bedrijven zoals tuinclub Floralia
Bennekom, het Groenberaad en lokale groenvoorzieners en tuincentra.
Onze visie op tuinieren vatten wij
samen in het motto:

Groen in je tuin, dat geeft
fleur aan je leven en is
goed voor ons milieu!

Toegangsprijzen lezingen
Leden KMTP Groei&Bloei gratis (met introducé), niet-leden € 3,00.

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.

AgruniekRijnvallei-pasje 2020
Hier het pasje plakken

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.

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.

