
 



Van de voorzitter 
Een nieuw jaar geeft nieuwe kansen. Dat geldt zeker voor 2021! Want wat is het afgelopen jaar 
een bijzonder jaar geweest, waarin we onze gezondheid en onze leefomgeving meer zijn gaan 
waarderen. Het was heerlijk om buiten te zijn bij mooi en zelfs bij slecht weer. Ook regen 
verfrist! We hebben veel tijd over gehad om in onze tuinen te werken, of om in de natuur te 
wandelen. Groen deed en doet ons gelukkig veel goeds. Steeds meer mensen beseffen dat. We 
mochten bijna 30 nieuwe leden verwelkomen en u bleef het vertrouwen in onze vereniging 
houden.  
Dank voor alle leuke berichtjes en bedankjes. Het bestuur was er blij mee. Met het maandelijks 
uitgeven van de nieuwsbrief proberen we contact met u te blijven houden. 
 
Helaas kunnen we u nog geen jaarprogramma aan bieden. In plaats daarvan plannen we ieder 
kwartaal onze activiteiten, die volgens de regels van het RIVM wellicht kunnen plaats vinden. 
Natuurlijk alles onder voorbehoud, in onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Voor de 
eerste maanden is er echter nog weinig mogelijk. Heeft u ideeën, we horen het graag van u. 

De kortste dag ligt alweer achter ons. De dagen worden langer en dan gaat het tuiniersbloed 
sneller stromen. Misschien hebt u grootse plannen voor het komende seizoen en liggen de 
zakjes zaad al klaar voor de ruilbeurs. Ga een nieuwe uitdaging aan om (nog) meer bloemen in 
uw tuin te zetten: meer kleur en goed voor de insecten!  

Laten we er een mooi bloemrijk verenigingsjaar van maken. 

Greet Steenhuis 
 

AgruniekRijnvallei- pasje 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 G&B-leden gedane aankopen. 

 



Activiteiten voorjaar 2021 
 
 Zaterdag 6 maart    Snoeicursus door Eric Meijer 

Locatie:            wordt nog bekend gemaakt                                                         Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Kosten:             leden €10,00    niet-leden €12,50 
Opgave:           vóór 1 maart bij Eric Meijer  E: info@meijertuinontwerp.nl  
 
Ook dit jaar geeft Eric Meijer weer een verhelderende snoeicursus aan de hand van 
praktijkvoorbeelden. U krijgt inzicht in het hoe en waarom van snoeien van bomen en struiken. 
 
Donderdag 18 maart   Algemene Ledenvergadering en Zadenruilbeurs 

Locatie:             Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX Wageningen 
Aanvang ALV:  19.30 uur alleen toegankelijk voor leden   Aanvang zadenruilbeurs: plm 20.30 uur 
Na de ALV waarin o.a. het bijzondere afgelopen jaar wordt besproken, is er een zadenruilbeurs.  
Kosten:              gratis voor leden en niet-leden 
Graag de zaden aanleveren in gepaste porties. 
Daarnaast vinden we het heel fijn om op deze avond onze leden weer te kunnen ontmoeten!!   
 
Woensdag 24 maart  Middagexcursie bloeiende Prunuscollectie in Hemmen 

Locatie:          Dorpsstraat 2, 6672 LC Hemmen                                                                                        
Aanvang:       13.30 uur             Verzamelen voor de kerk van Hemmen, Kerkplein 1 
Kosten:          gratis voor leden; niet-leden  €3,-  incl.koffie/thee  
Opgave:         vóór 18 maart op info@wageningen.groei.nl  o.v.v. excursie tuin Hemmen of  
                        telefonisch bij Greet Steenhuis 06-44422632 
Vervoer:        op eigen gelegenheid 
 
In de tuin van Jan van den Brandhof staan meer dan 70 soorten van het geslacht Prunus, 
waarvan er velen eind maart in bloei staan. Dat wordt genieten dus van deze 2000 m2 
voorjaarstuin. Daarna wandelen we nog naar de kasteeltuin voor een kopje koffie/thee. 
 
Donderdag 25 maart  Workshop bloemschikken in Paassfeer 

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  18 maart op info@wageningen.groei.nl  o.v.v. workshop bloemschikken 
 

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

Voor meer informatie zie website www.wageningen.groei.nl en houd verder de maandelijkse 
nieuwsbrief in de gaten.




