
Nieuwsbrief maart 2023
Maart is een drukke tuinmaand; zaaien, verspenen, uitpoten, oud loof en stengels van 
vaste planten weghalen en composteren, grasmaaien, frezen of spitten en dan heb ik het 
nog niet eens over het vervangen en veranderen van planten of plekken in de tuin waar je 
minder tevreden over bent. Met het opwarmen van de grond is alles weer in beweging.

Vergeet ondertussen niet te genieten van hoe leuk tuinieren is, als het kleine zaad een 
kiemblad vertoont, of het roodborstje een meter bij je vandaan mee tuiniert en de tulpen 
hun knalkleur laten schitteren.
In deze nieuwsbrief aandacht voor verschillende activiteiten; stukken voor de Algemene 
ledenvergadering; en Marcel de Wagt die spreekt over tuinverrassingen.

22 maart Marcel de Wagt 
Met welke 
tuinverrassingen komt 
de lente dit jaar?
We zijn er natuurlijk aan 
gewend, de wisselingen van de 
seizoenen. Voor natuur- en 
tuinliefhebbers blijft het voorjaar 
een bijzonder spektakel. Zodra 
de temperatuur begin maart 
begint te stijgen kijken we 
reikhalzend uit naar de eerste 
groene puntjes die zich  een 
weg banen door de nog koude 
grond.

Als je vroeg bloemen in je tuin wilt hebben dan plant je natuurlijk bloembollen in het najaar. 
Maar ook met een juiste selectie aan vaste planten kun je al vroeg kleur in je tuin krijgen. 
Meestal gaat het om wat subtielere tinten dan die van de narcissen en tulpen. Welke 
planten geslachten zijn dan interessant voor de “voorjaarstuin”?
Marcel de Wagt van de Kwekerij van opvallende vaste planten laat in de presentatie 
verschillende voorbeelden zien van interessante voorjaarsbloeiers. Hij besteedt ook 
aandacht aan bloeiende plantcombinaties. Met een beperkt aantal verzorgingstips kunnen 
zelfs mensen zonder groene vingers al vroeg genieten van hun tuint(je). Marcel neemt 
voor de verkoop vanuit zijn kwekerij planten mee. Kijk voor een indruk op zijn website 
www.opvallendeplanten.nl 

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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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

Voorafgaand aan de lezing begint de Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur. 

Algemene Ledenvergadering 2023 
Agenda 

1. Opening

2. Notulen ALV 2022

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Sociaal jaarverslag 2022 van de secretaris 

5. Financieel jaarverslag 2022 van de penningmeester (zie hieronder)

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Vaststelling van de begroting van 2023

8. (Her) benoeming van bestuursleden

9. Rondvraag

10. Sluiting


Het jaarverslag en de notulen worden u bij binnenkomst overhandigd. Leden die de 
jaarvergadering niet bijwonen, kunnen bij de secretaris om toezending vragen.

Anjo Steen (voorzitter) en Inge vd Maas (activiteitencommissie) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Het staat de leden echter vrij om zich kandidaat stellen voor een van deze 
functies. In dat geval zal er tot stemming worden overgegaan. Kandidaten voor deze 
bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering 
aanmelden bij de secretaris.




Financieel overzicht 2022 

Financieel overzicht 31 december 2022

saldo 1-1-2022 15.815,84 excursies 1.361,00
contributies 2.017,00 workshop fotografie 275,00
excursies 1.295,00 lezingen 987,70
bloemschikken 0,00 zaalhuur 367,50
plantenverkoop 951,00 bloemschikken 128,00
snoeicursus 52,50 plantenverloting 80,90
diversen 14,60 diversen 250,70
rente 0,00 adm.kosten 219,86
welkoop 135,20 bankkosten 119,40

zomerprogramma 75,00
koffie thee 162,00

saldo 31-12-2022 16.254,09

TOTAAL 20.281,15 20.281,15 0,00

Begroting 2023
Inkomsten 2023 2022 2021

contributies 1.986 1.990 2.080
excursies 1.000
rente
verkoop potgrond
verkoop plantjes 500 500 500

totaal 2.486 3.490 2.580

tekort/over 765 1.080 -1.010

Uitgaven 2023 2022 2021

excursies 3.000
6 lezingen 300 incl. reiskosten 1.800 750 750
zaalhuur 110 x 6 660 255 255
plantenverloting 6 x 25 150 75 75
bloemschikken 100 100 100
bankkosten 140 140 140
administratiekosten (postz.+env.) 200 100 100
diversen 200 150 150

3.250 4.570 1.570

Contributies vast variabel totaal
€ 4,50

2023 (219) 1000 986 1.986
2022 (220) 1000 990 1.990
2021 (240) 1000 1.080 2.080



Voorjaarsfair Rumptskerkje
Vrijwilligers gezocht voor de plantenverkoop tijdens de voorjaarsfair bij het 
Rumptskerkje te Rumpt. 
Zoals jullie weten wordt de begroting van onze Groei & Bloei afdeling behoorlijk 
ondersteund door de plantjes verkoop “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 Rumptskerkje 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 activiteiten commissie of bel met 
Anjo Steen 0345 683246.

Leden - kijken - bij - leden 
Ook dit jaar vragen we jullie om je tuin te laten zien aan de andere leden, niet als 
competitie, maar als ontmoeting, ter inspiratie en uitwisseling van je enthousiasme. Laat 
zien waar je rots opent en van geniet, of waar je van baalt en wel wat tips over kunt 
gebruiken. Bepaal zelf het seizoen en dag waarop de tuin het best toont. Overleg met Ine 
Steen en Marloes Noodelijk, zodat zij het tuinbezoek opnemen in het 
activiteitenprogramma.


foto’s voorjaarsbloemen in tuinen in Eck & Wiel, Rumpt, Maurik en Tiel 


Tuinreis zaterdag 24 juni 2023 ‘Langs de grenzen van de Wieden’.

We bezoeken drie tuinen; de eerste is de tuin van Geke Rook een romantische 
cottagetuin, vlak naast het natuurgebied de Wieden. Op korte afstand ligt De Vriendenhof 
een tuin met zonne- en schaduwborders. Net als bij de eerste tuin zijn er tal voor 
doorkijkjes naar het natuurgebied. Daarna boodschappen doen voor de liefhebber bij de 
kwekerij van Coen Jansen in Dalfsen. Op de terugreis maken we een tussenstop bij ’t 
Polhuis; een tuin met veel tuinklassiekers èn bijzondere planten die in borders op kleur 
zijn geplant.

De uitgebreidere beschrijving van de reis en hoe er aangemeld kan worden komt 
binnenkort apart met een nieuwsflits in de mail. 



Filmpje online van Dick van Leeuwen 
Dick van Leeuwen heeft een filmpje op YouTube gezet. Vorig jaar is dat gemaakt voor de 
serie ‘Alles wat Groeit’, dit is een gratis YouTube pagina.

De filmpjes bevatten reclames. Dat hoort bij het concept. Daarmee wordt alles bekostigd. 
https://www.youtube.com/watch?v=y0vom77cqkM&t=1237s



Agenda seizoen 2022 - 2023

foto’s van website van Marcel de Wagt, overige van diverse leden West-Betuwe

tekst José Klip

datum spreker  /  plaats activiteit  

22 maart 2023 ALV + Marcel de Wagt

Kwekerij Opvallende planten - 

Ven Zelderheide

lezing; Met welke tuinverrassingen komt de 
lente dit jaar

2 april 2023 Rumptskerkje Voorjaarsfair

6 april 2023 Irma Aalbertsen - Maurik Bloemschikken bij Irma in haar cursusruimte 
aan huis.

12 april 2023 Nikki Daniëls lezing; De compostkeuken


6 mei 2023 Tuin Anjo en Inge - Rumpt Plantenruilmarkt

24 juni 2023 De Wieden Tuinreis; 3 tuinen en 1 kwekerij

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy0vom77cqkM%26t%3D1237s&data=05%7C01%7Cinfo%40west-betuwe.groei.nl%7C98f999545a2e47b8016f08db0a1fdd7a%7Cab4c1f4be4994e3f9427d7c4df656593%7C0%7C0%7C638114904213423291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zalSPGa6W9ALEXB8B78Pdfi70ymE9mLJvySmys%2FgQ5c%3D&reserved=0

