
       
 



 

 

 

Activiteiten tweede kwartaal 2021       

 

In deze flyer vindt u de G&B-activiteiten van april tot en met juni 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. 
 
 
Het bestuur heet u graag van harte welkom tijdens onderstaande activiteiten: 
 
Zaterdag 10 april     Stekken, zaden en plantenruilbeurs  

Locatie: Arboretum Belmonte, Generaal Foulkesweg 94, 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 en knollen en planten voor binnen en buiten. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom en ook als u zelf geen planten kunt inbrengen. 
Graag de zaden aanleveren in gepaste porties.  
 
Week 16 of 17    Start tuinkeuringen in Wageningen 

Onze tuinkeurders gaan weer op pad om de mooiste en kleurigste tuinen te beoordelen voor een prijs. 
 

Donderdag 22 april   Zoomlezing  ‘Vijvers door de seizoenen ’ door Yvon van der Meer 

Aanvang:       20.00 uur        
Kosten:           gratis voor leden en niet-leden   
Opgave:         vóór 18 april op aanmeldingen@wageningen.groei.nl  o.v.v. Lezing Vijvers 
 
Yvon van der Meer leidt de aanwezigen via de lente, zomer, herfst en winter door het leven van, in en 
rond de vijver. De spreekster heeft jaren actief gewerkt met vijvers vanuit de visie van Ada Hofman en 
geeft al jaren informatie via lezingen en artikelen. 
 

Zaterdag 24 april   Excursie Kijken in andermans tuin  ‘Een kijkje in een lentetuin op kleur’ 

Locatie:        De tuin van Freerk en Jopie de Boer, Pr. Bernhardlaan 33, Heelsum 
Tijd:              14.00 - 15.30 uur 
Kosten:         gratis voor leden, voor niet-leden €3,- 
Opgave:        vóór 20 april op aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Excursie tuin Freerk en Jopie 
 
In de afgelopen 30 jaar is deze tuin stukje bij beetje ingericht, aangepast en weer op de schop genomen. 
Dat resulteerde uiteindelijk in een bloementuin met een in elkaar overlopend kleurenpalet.  Jopie en 
Freerk delen graag hun passie voor tuinieren en heten u van harte welkom in hun tuin met 
voorjaarsbloeiers.  
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Zaterdag 8 mei    Moederdagactie 

Locatie:       in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen 
Tijd:             9.30 - 15.30 uur    
Kosten:        gratis 
Knutselen voor Moederdag voor kinderen t/m 11 jaar, aanmelden is niet nodig.  
 
Zaterdag 29 mei  Excursie Kijken in andermans tuin  ‘Een kijkje in de tuin van de voorzitter’ 

Locatie:        De tuin van Greet en Frans Steenhuis, Veerstraat 93, Wageningen 
Tijd:              14.00 - 15.30 uur 
Kosten:         gratis voor leden, voor niet-leden €3,- 
Opgave:         vóór 25 mei op aanmeldingen@wageningen.groei.nl o.v.v. Excursie tuin Greet en Frans 
 
De tuin begint al op de stoep voor het huis, waar vanuit hoekjes en gaatjes tussen de stenen door, 
allerlei bloemen en kruiden tevoorschijn komen.  Loop je door de rozenpoort, dan gaat een slingerend 
paadje door de veelkleurig bloeiende beplanting naar de achtertuin waar Greet en Frans u hartelijk 
zullen begroeten. 
 

Donderdag 10 juni  Busreis naar Zuid-Limburg 

Vertrek:          8.15 uur vanaf busstation Wageningen 
Aankomst:     busstation Wageningen ca. 18.30 uur 
Kosten:           dit wordt later bekend gemaakt, incl. consumpties en lunch 
Meer informatie en opgave over de busreis is te lezen vanaf begin mei in de nieuwsbrief en op de 
website. 
 

Zaterdag 12 t/m zondag 20 juni   Nationale tuinweek 

De Nationale Tuinweek is een initiatief van Groei&Bloei, die daarmee de belangstelling voor tuinieren 
wil bevorderen. Dit jaar is het hoofdthema van de tuinweek De eetbare tuin. 
Meer informatie over de Nationale Tuinweek is te lezen vanaf begin mei in de nieuwsbrief en op de 
website. 
 

Zaterdag 19 juni   OpenTuinendag in samenwerking met Floralia 

Locatie:          tuinen in Bennekom 
Tijd:                10.00 - 16.00 uur 
 

Dit jaar organiseren we een Open Tuinendag in Bennekom, waar de deelnemende tuinen gratis voor 
publiek toegankelijk zijn. Meer informatie over de Open Tuinendag is te lezen vanaf begin mei in de 
nieuwsbrief en op de website. 
 

Zaterdag 19 juni   Vaderdagactie 

Locatie:        in de plantenkas van de Welkoop, Rijnhaven 10b, Wageningen 
Tijd:               9.30 - 15.30 uur    
Kosten:         gratis 
Knutselen voor Vaderdag voor kinderen t/m 11 jaar, aanmelden is niet nodig.  

 

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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