
Nieuwsbrief februari 2023 
 
Half januari hoorden we dat Johan van de Perk uit 
Beesd helaas niet komt, om te praten over exoten.  
Gelukkig hebben we in recordtijd een spreekster 
gevonden over een thema waar we al langer naar op 
zoek waren. 
 
Afgelopen najaar heb ik al een serie foto’s in de 
nieuwsbrief gezet over hoe we in West-Betuwe bezig 
zijn met het beschermen van onze oogst tegen 
diverse soorten insecten, vogels of andere 
plaagdieren. Dus we denken dat er veel 
belangstelling is voor een lezing daarover. 
 
 
8 februari 2023 
Lezing van Suze Peters - 
Plaagdieren in de tuin; van vertrappen 
naar vertroetelen 
De kranten staan vol over hoe slecht het gaat met de natuur en de biodiversiteit. Dus als je 
geen chemisch poeder of verdelgende spray meer wilt gebruiken om onkruid en 
plaagdieren te bestrijden; wat dan wel? Hoe tuinier je zonder gif?  
 
Suze Peters schreef er een boek over: Plaagdierboek. Een leerzame en praktische gids 
met alle ‘lastige tuinbeestjes’ in de hoofdrol, zoals bladluizen, mieren, slakken, wespen, 
rupsen, mollen en ratten. Waarom zijn ze er en wat zeggen ze over je tuin? Door hun rol in 
de tuin beter te begrijpen, merk je hoe nuttig en functioneel deze plaagdieren eigenlijk zijn. 
Ze zijn allemaal onderdeel van het grote ‘tuinweb’. 
 
Op 8 februari zal Suze bij onze maandelijkse sprekersavond aan de hand van de bladluis 
uit de doeken doen hoe dit web werkt. En hoe je ermee aan de slag kunt in je eigen tuin. 
Na deze avond ga je anders naar plaagdieren kijken. Je leert ze kennen en begrijpen, 
zodat je meer tolerantie voor ze zult hebben. En ga je vanzelf minder vertrappen en meer 
vertroetelen.  
 
Plaagdierboek is het vervolg op het succesvolle Onkruidboek waarvan al meer dan 13.000 
exemplaren verkocht zijn. Suze beantwoordt het tweede deel van de lezing vragen die er 
zijn over plaagdieren.  
 

Secretariaat;  
José Klip, Lemoenappelhof 7, 4021VE 
Maurik, 06-46765931 
info@west-betuwe.groei.nl     
www.west-betuwe.groei.nl  
facebook.com/groeiwestbetuwe 
 
Activiteitencommissie;  
Inge Steen 0345-683246 en 
Marloes Noodelijk 0345-682086 of 
info@west-betuwe.groei.nl 

Afdeling West-Betuwe 

Als je van tuinen en tuinieren houdt 
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Beide boeken zijn gesigneerd te koop voor € 22,95. 
Voor meer informatie: www.tuinschool.online 
Instagram: @detuinschool 
https://www.facebook.com/Onkruidboek/ 
https://cursus.tuinschool.online/online-onkruidcursus/ 
 

            
 
De avond wordt gehouden in Zalencentrum ‘De Ontmoeting’, aanvang 20.00 uur.  Voor 
leden is de entree gratis, niet-leden betalen € 3,50. Aanmelding is niet nodig. 
Zalencentrum 'De Ontmoeting' 
Achter 't Veer 20 
4191 AD Geldermalsen 
 
Voorjaarsfair Rumpts Kerkje 
Vrijwilligers gezocht voor de plantenverkoop tijdens de voorjaarsfair bij het Rumpts 
Kerkje te Rumpt.  
Zoals jullie weten wordt de begroting van onze Groei & Bloei-afdeling behoorlijk 
ondersteund door de plantjesverkoop “op de kar” aan de Achterweg 59 te Rumpt. Deze 
plantjes zijn afkomstig van een aantal van onze leden.  
Voor corona hebben we ook tijdens de voorjaarsfair 2019 bij het Rumpts Kerkje met veel 
succes planten verkocht. Het is altijd heel gezellig en mensen vinden het leuk onze 
planten te scoren.  
Voor de fair op zondag 2 april 2023 zoeken wij vrijwilligers die een aantal uurtjes de stand 
willen bemensen. Vind je het leuk geef je dan op bij de activiteitencommissie of bel met 
Anjo Steen 0345 683246. 
 
Agenda seizoen 2022 - 2023 

datum spreker   activiteit   

8 februari 2023 Suze Peters 
 

lezing; Plaagdieren in de tuin; van 
vertrappen naar vertroetelen 
 

22maart 2023 ALV + Marcel de Wagt 
Kwekerij Opvallende planten -  
Ven Zelderheide 

lezing; Met welke tuinverrassingen 
komt de lente dit jaar 

12 april 2023 Nikki Daniëls lezing; De compostkeuken 
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