
 
 

 

 

Excursie 

Tuinen de Verwondering 
 



 

 

Activiteiten derde en vierde kwartaal 2021       
 

In deze flyer vindt u de G&B-activiteiten van juli tot en met december 2021  georganiseerd door de afdeling 
Wageningen en omstreken. Deze vinden onder voorbehoud plaats, afhankelijk van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. Mogelijk worden er tussentijds nog andere activiteiten ingelast zoals een digitale 
Zoomlezing. Voor meer informatie, zie onze website www.wageningen.groei.nl en houd verder de maandelijkse 
digitale nieuwsbrief in de gaten. Ontvangt u deze nog niet, dan kunt u zich aanmelden via  info@wageningen.groei.nl. 
Natuurlijk kunt u voor de laatste informatie ook bellen met de voorzitter, Greet Steenhuis T: 06-44422632. 
 

Zaterdag 10 juli         Middagexcursie naar de tuin van Leontine en Ronald in Wageningen 

Locatie:           Cerise 5, 6708 LG Wageningen 
Tijd:                 13.30- 16.00 uur, indien nodig met een tijdslot      
Kosten:            gratis voor leden, voor niet-leden €3,-     
Opgave:           Vóór  6 juli op aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v.  
 

Schaduwrijke liefhebberstuin met bijzondere planten op kleigrond, met een vijver en fruit/moestuin met een 
tomatenkas. De tuin heeft diverse zitjes en een wandelpad rondom het huis. 
 

Woensdag 21 juli         Avondexcursie naar de tuin van Geerte Hoefakker in Kesteren 

Locatie:         Schaapsteeg 1, 4041 AT Kesteren 
Aanvang:      19.30 uur              
Kosten:         Leden gratis, niet leden €4 ,50 p.p. incl. koffie/thee            
Max. aantal deelnemers: 25   
Opgave:        Vóór  16 juli op aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v.  
 

In de bloeiende, kleurrijke tuin vindt u o.a. borders in Engelse sfeer met mooie zichtlijn, een vakkentuin, diverse andere 
borders op kleur, een moes- en kruidentuin, een fruittuin en grasvelden. Tegen de gevels staan diverse tafels met 
smaakvol gearrangeerde potten met bijzondere kuipplanten en eenjarigen. Voor meer informatie zie 
www.geertestuin.nl  
 

Woensdag 11 augustus    Middagexcursie naar ‘Tuinen de Verwondering’ in Den Hout 

Gastvrouw en gastheer: Geertje en Arjan van Dijk 
Locatie:            Achterstraat 7 4911 AX Den Hout NB        
Tijd:                  13.30 - 16.00 uur   ( reistijd vanaf Wageningen plm 1.10 uur, samen rijden in overleg) 
Kosten:             Leden € 5,00  niet-leden €10,00 incl. koffie/thee en appelgebak 
Max. aantal deelnemers: 40  
Opgave:           Vóór  2 augustus op aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v. Excursie Den Hout 
 

Geen borders waar je langs loopt, maar een belevingstuin met een uitgekiende route door hoge grassen met daarbij 
verrassende en betoverende uitkijkjes, ornamenten, (zelfgemaakte)kunst, bijzondere plekjes en verscholen paadjes.  
Kortom een tuin om je steeds weer te verwonderen. Voor meer informatie: www.tuinendeverwondering.com   
 

Donderdag 9 september  Busreis naar Zuid-Limburg 

Vertrek:          8.15 uur vanaf busstation Wageningen 
Aankomst:     Busstation Wageningen ca. 18.30 uur 
Kosten:           €47,50 voor leden, €55,- voor niet-leden incl. consumpties en lunch 
Meer informatie en opgave over de busreis is te lezen vanaf half juli  in de nieuwsbrief en op de website.   
 

De jaarlijkse tuinreis gaat naar het Francrever Höfke in Sibbe-IJzeren waar, na koffie/thee en gebak er een rondleiding is 
door een tuin met zeven zeer verschillende tuinkamers. Na de lunch bezoeken we Carlshof in Klimmen, een tuin met 
hagenstructuren en vaste plantenborders rondom een monumentale boerderij. Daarna is er een bezoek aan kwekerij 
Bastin, een biologische kwekerij van mediterrane planten, nectarplanten en kruiden.  
 

Donderdag 16 september   Lezing ‘Schaduwplanten’ door Gerard van Buiten, hortulanus botanische tuinen Utrecht 

Locatie:           Koetshuis Belmonte Arboretum , Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen 
Aanvang:       20.00 uur        
Kosten:           Gratis voor leden, niet-leden  €3,-  incl.koffie/thee  
 

Als je rekening houdt waar onze schaduwplanten vandaan komen en hoe ze in de natuur groeien wordt het tuinieren in 
de schaduw al veel gemakkelijker en kun je de tuin het hele jaar interessant maken. 
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Woensdag 22 september  Busexcursie naar buitenevent Gardenista i.s.m. Floralia Bennekom en G&B Ede 

Locatie:           Havezate Den Alerdinck, Laag Zuthem bij Zwolle 
Vertrek:           9.00 uur van busstation Wageningen en 9.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk, Krulweg Bennekom  
Terugreis:        Aankomst Wageningen ca. 17.00 uur 
Kosten:            €25,- incl.entree, arrangement koffie/thee/gebak, per lidmaatschap mag 1 introducé mee. 
Meer informatie en opgave is te lezen vanaf half juli in de nieuwsbrief en op onze website. zie verder www.gardenista.nl   
 

Zaterdag 2 oktober     Stekken- en plantenruilbeurs  

Locatie:              Voor het Koetshuis Belmonte Arboretum , Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen 
Tijd:              9.00 uur:  Inbreng planten, stekken, zaden enz. 
Start ruilbeurs: 9.30 uur Einde: 10.30 uur  
 

U bent welkom met zaden, stekken, bollen, knollen en planten voor binnen en buiten. Tuingereedschap en tuinboeken 
kunnen ook van eigenaar worden gewisseld. Niet-leden zijn van harte welkom, ook als u zelf geen planten kunt 
inbrengen.  
 

Donderdag 14 oktober Lezing Prairietuinen en kleurige borders’ door Modeste Herwig i.s.m. Floralia Bennekom en 

G&B Ede 

Locatie:          De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom 
Aanvang:       20.00 uur        
Kosten:           Gratis voor leden, niet-leden  €3,-  incl.koffie/thee  
 

De lezing laat fraaie voorbeelden zien van binnen- en buitenlandse tuinen waarin kleur een belangrijke rol speelt 
en bijzondere tuinplanten aan bod komen.  
 

Donderdag 21 oktober Workshop ‘Bloemschikken in herfstsfeer’ 

Locatie:          Rijnsteeg 35a,  6708 PJ Wageningen                                              
Tijd:                13.30 - 16.00 uur 
Kosten:           Voor leden €17,50 en niet-leden €25,- incl.materialen, koffie/thee en iets lekkers 
Aantal deelnemers:  max. 8 
Opgave:         Vóór 17 oktober op aanmeldingen@wageningen.groei.nl   o.v.v. workshop bloemschikken 
 

Workshopleider Monique ter Brugge en gastvrouw Rita Steenbergen ontvangen u graag tijdens deze workshop, waarbij 
een herfstdecoratie met natuurlijke materialen wordt gemaakt.  
 

Dinsdag 26 oktober Lezing ‘Fermenteren van groenafval’ door  Simone Vos en Prijsuitreiking Tuinkeuringen 

Wageningen 2021 

Locatie:          Vredehorst, Tarthorst 1, 6708 HG Wageningen 
Aanvang:       20.00 uur        
Kosten:           Gratis voor leden, niet-leden  €3,-  incl.koffie/thee  
 

Alle resten, ook schillen en gekookt voedsel kunnen worden gefermenteerd en uiteindelijk weer aan de bodem worden 
teruggegeven. Een eenvoudige duurzame manier om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen is het bemesten met 
Bokashi. In de lezing wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen compost en fermentatie. 
 

 Woensdag 3 november Lezing ‘Bizarre planten, mensen en andere rariteiten in Kirgistan’ door Eric Meijer 

Locatie:         Koetshuis Belmonte Arboretum , Generaal Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen 
Aanvang:      20.00 uur        
Kosten:          Gratis voor leden, niet-leden  €3,-  incl.koffie/thee  
 

Deze lezing gaat over een reis naar het botanisch onvolprezen land; Kirgistan in Centraal Azië, waar meer 
plantensoorten voorkomen dan in heel Europa met nadruk op planten die groeien boven 2750 meter. 
 

 

Bent u nog geen lid van Groei&Bloei? 
Als u zich via onze afdeling aanmeldt info@wageningen.groei.nl , heeft u een voordeel ten opzichte van het aanmelden 

via de landelijke website: via de afdeling krijgt u EN een welkomstgeschenk EN korting. Wilt u liever eerst meer 

informatie: neem dan contact op met Greet Steenhuis T: 06-44422632 
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