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Jaarprogramma 2023 

 afdeling Ede 
 

Jaarprogramma 2023 KMTP/Groei & Bloei Ede 
Kijk voor actuele informatie op: ede.groei.nl 

 

WOENSDAG 25 JANUARI 

Nieuwjaarsbijeenkomst van 14.30 - 16.30 uur. Voor leden. 

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, Ede 

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 

Lezing: Oude groenten, nieuwe groenten / 10 jaar eetbare siertuin gepresenteerd door Norbert 

Mergen en Maartje van den Berg. 

(i.s.m. Groei & Bloei Wageningen en Floralia Bennekom) 

Tijd en locatie: 20.00 - 22.00 uur / De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom. 

Kosten: Gratis voor leden, niet leden €3 

 

ZATERDAG 18 MAART 

Workshop: Maak je eigen Bijenhotel. 

Tijd en locatie: 10-12 uur en/of van 13-15 uur bij Ingrid Schilstra, Zonneoordlaan 29, 6718TL Ede. 

Kosten: voor leden/vrienden afd. Ede € 15 en voor anderen € 17,50. 

Aanmelden: voor 15 februari (i.m.schilstra@gmail.com) of tel. 06 4329 8093 

 

WOENSDAG 22 MAART 

Algemene Leden Vergadering: 20.00 - 20.30 uur 

Lezing: 21.00 - 22.00 uur 

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, Ede 

 

ZATERDAG 15 APRIL 

Plantenruilbeurs: 9.30 uur inbreng planten. Ruilen 10.00 - 10.30 uur 

Locatie: ‘Het Knorrehuus’, Lunterseweg 67, Ede 

Kosten: gratis, ook niet-leden van harte welkom 

 

WOENSDAG 17 MEI 

Kijken in Andermans Tuin: 3 tuinen op de Paasberg, Ede. Van 19 tot 21 uur. 

Kosten: Gratis voor leden en andere belangstellenden. 
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EIND MEI, BEGIN JUNI 

Op een zaterdag bezoek aan o.a. zelfoogsttuinderij ‘de Wilde Peen’, Ede 

 

VRIJDAG 23 JUNI 

Dagexcursie: Per bus een Tuintour naar Twente.  

Naast drie verschillende tuinen (‘Erve Odinc’, ‘Meiershof’ en ‘Nijreeshof’) staat ook ‘Vaste planten 

kwekerij Fahner’ op het programma. 

 

WOENSDAG 19 JULI 

Kijken in Andermans Tuin + bloemschikken. Van 19 tot 21 uur. 

Locatie: Ina Veldhuizen, Scherpenzeelseweg 155, Barneveld 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 

Dagexcursie: Met de bus naar Doorn waar we starten met een rondleiding door ‘Nationaal 

Bomenmuseum Gimborn’. De volgende stop, ‘Kwekerij Van Houtum’ waar we biologische vaste 

planten kunnen kopen, ligt op loopafstand.  

Vervolgens brengt de bus ons in 10 minuten bij ‘Historische Moestuin Bartiméus’. We sluiten de 

dag af in Hagestein bij de prachtige tuin ‘In Liefde Bloeyende’. 

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 

Lezing: Tijdens een digitale presentatie worden de ‘geheimen’ van een geslaagde foto uitgelegd 

door Marcel Batist. Hierna zult u met andere ogen uw eigen tuin observeren. 

Tijd en locatie: 20.00 - 22.00 uur / De Open Hof, Hoflaan 2, Ede. 

Kosten: leden gratis, niet-leden € 3 

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 

Plantenruilbeurs: 13.30 uur inbreng planten. Ruilen 14.00 - 14.30 uur 

Locatie: Bij de kruidentuin van ‘Huis Kernhem’. 

Kosten: Gratis voor leden en andere belangstellenden. 

 

WOENSDAG 25 OKTOBER 

Lezing: “Diervriendelijk tuineren, mag het ook een beetje netjes zijn” door Gerard van Buiten, 

hortulanus Botanische tuinen Utrecht. (i.s.m. Groei & Bloei Wageningen en Floralia Bennekom) 

Tijd en locatie: 20.00 - 22.00 uur / De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom. 

Kosten: Gratis voor leden, niet leden €3 

 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 

Verzorgd door eigen leden: ‘Digitaal Kijken in Andermans Tuin’. Een aantal van onze leden deelt 

foto’s van hun tuin en/of balkon in 3 seizoenen. 

Tijd en locatie: ’s middags van 14.30 - 16.30 uur / De Open Hof, Hoflaan 2, Ede 
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Voor meer informatie over de vereniging: ede.groei.nl 

Vanaf februari staat het hele jaarprogramma met uitgebreide beschrijvingen op de website. 

 

Opgeven excursies: voorkeur per email annemarie@adleones.nl / 06–1543 8100 

 

Bloemschikken 

Opgeven: per email info@bloemenhuisdelindenhorst.nl / tel. (0318) 633 900 

Voor eventuele data kijk op onze website ede.groei.nl. 

 

Kosten lezingen: leden/vrienden van Groei & Bloei Ede: gratis. Niet-leden: € 3 

(Groei & Bloei Wageningen en Floralia betalen als leden) 

 

 

 

Word lid van Groei & Bloei! 
Groei & Bloei is het grootste tuintijdschrift en de leukste groenvereniging van Nederland en 

Vlaanderen. Als u een abonnement neemt op het tijdschrift zijn er vele extra’s zoals de 

kortingskalender met allerlei voordeeltjes bij kwekers, tuincentra, evenementen, parken en 

tuinen! 

Automatisch wordt u dan lid van de plaatselijke afdeling. Abonneert u zich tijdens een PR-actie van 

afdeling Ede bij ons of via ede.groei.nl dan ontvangt u EN een leuke korting op uw 

abonnementsgeld PLUS een welkomstgeschenk. 

 

Leden van KMTP/Groei & Bloei afdeling Ede ontvangen 2 x per jaar ons verenigingsblad ‘Flora’. 

Aan het begin van elke maand komt ons digitale nieuwsblad ‘Dwarrelblad’ uit, met daarin alle 

activiteiten van de betreffende maand van de afdeling Ede en eventueel andere groenactiviteiten. 

Ook niet-leden kunnen zich hiervoor gratis aanmelden. Stuur een mail naar diengiltjes@hetnet.nl. 

 

Op vertoon van uw G&B-lidmaatschapskaart krijgt u 10% korting op uw aankopen bij Welkoop in 

Ede en Wekerom. 

 

Vrijwilligers van Groei & Bloei Ede verzorgen in het seizoen wekelijks op maandag van 9.30 - 11.00 

uur de kruidentuin bij Huis Kernhem. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen; 

ook als u geen lid bent, bent u welkom! Kunt u niet elke week, maar wel regelmatig, dan is dat ook 

mogelijk. 

 

Als u meer informatie wilt, kunt u zich richten tot de secretaris: Harma Wiltink. 

E-mail: info@ede.groei.nl / Telefoon: (0318) 613 450 


