
Nieuwsbrief december 2022 

Terwijl ik gisteren met treurig weer haastig mijn weekend 
boodschappen deed, dacht ik terug aan een paar weken 
geleden toen ik in zonnig Spanje was en boodschappen 
deed in San Sebastiaans nieuwe winkelcentrum met 
prachtige tuin en gevelbeplanting. De groene gevel zorgt 
voor een aangename temperatuur in zomer en winter. In 
de zomer wordt het zonlicht namelijk geblokkeerd door 
de groene gevel en in de winter blijft de warmte binnen 
behouden, vanwege de isolatielaag. Ik heb geen idee of 
dit ook echt een zinvolle bijdrage kan vormen om de 

energiekosten 
omlaag te 
brengen. Mooi is 
het zeker!


In de maand december hebben we geen lezing. 
Wel is er bloemschikken op woensdag 14 
december door Irma Aalbertsen uit Maurik.

In januari 2023 wordt de lezing gegeven door 
Anne en Lieve Adriaensens van Kwekerij Silene.

Snoeien van fruitbomen - 
terugblik
Op zaterdag 19 november was er de 
snoeicursus fruitbomen door Gerard van 
Leeuwen. 
Na wat theorie, naar buiten, om telkens de 
door Gerard aangewezen takken te 
bestuderen; wat is de hoofdtak, waar zitten 
bloem- en/of bladknoppen en waterloten? 
Welke takken moeten weg, zodat het doel: 
“ver-enkelen” bereikt wordt. Wanneer de 
juiste keuzes gemaakt zijn, mag er 
gesnoeid worden. Alles bij elkaar een 
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leerzame ochtend die uitnodigt om het geleerde bij de eigen bomen toe te passen.
Wat sfeerbeelden van het snoeien.

Bloemschikken met Irma Aalbertsen 14 december 2022

Agenda seizoen 2022-2023 
datum spreker  activiteit  

14 december 2022 Irma Aalbertsen bloemschikken

11 januari 2023 Anne en Lieve Adriaensens lezing; éénjarigen zaaien

8 februari 2023 Johan Perk lezing; exoten

22maart 2023 ALV lezing, nog in te vullen

12 april 2023 lezing, nog in te vullen

Twee bogen van wintergroene takken vormen het 
kader waarbinnen dit bloemstuk gemaakt wordt.

Irma legt uit hoe die takken in elkaar gevlochten 
worden, zodat ze stevig blijven staan.

In het middengedeelte zitten diverse natuurlijke 
materialen verwerkt, maar ook bv. kerstballen.  


Neem een eigen mesje en of snoeischaar mee.

Kosten €25 (les, materialen en 1 consumptie) 
contant op de avond. 
Aanmelden bij de activiteiten commissie.

Woensdag 14 december 2022 , aanvang 20.00 uur
Zalencentrum 'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen

foto Irma Aalbertsen



Voor lezingen is geen opgave vooraf nodig.  
Aanmelding geldt wel voor andere activiteiten, zoals het bloemschikken. 

Aanmelden kan via de mail. Belangrijk: vermeld bij aanmelding uw telefoonnummer, 
voor het geval we op het laatste moment moeten annuleren. 
info@west-betuwe.groei.nl  
Of telefonisch; Inge Steen 0345-683246 of 06-53846951 
 

  

Het bestuur wenst iedereen alvast plezierige en warme december feestdagen.

En graag zien we jullie weer gezond en wel terug in het nieuwe tuinjaar 2023 bij één van 
de groenactiviteiten!


Tekst en foto’s  José Klip
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