
Nieuwsbrief januari 2023 

Laat ik direct beginnen met namens het bestuur iedereen het beste te wensen voor dit 
nieuwe jaar, laat het een mooi en groeizaam jaar worden!


Vorig jaar moesten we de eerste sprekers-avonden afgelasten vanwege de Corona-
lockdown en hadden we in januari nog geen benul van de oorlog in Oekraïne, energie-
tekorten, stijgende inflatie of de warme en droge zomer. 


Hoe zal dit jaar verlopen?

Speculeren over hoe 2023 zal zijn, heeft niet veel zin 
weten we inmiddels.


Ik weet niet hoe het met u vergaat, maar ik heb van 
al die bovengenoemde problemen opeens helemaal 
geen last als ik in de tuin bezig ben of me door 
zaaigidsen heen werk.


En net als Tante Rie van Loesje kan ik dat zelfs in 
mijn hoofd. 


Gelukkig komen de eerste 
spreeksters van het jaar; de zussen 
Anne en Lieve Adriaensens met een 
grote hoeveelheid zaden van 
bijzondere één - en tweejarige 
planten, zodat we de gedachten aan 
hoe de tuin er uit gaat zien, praktisch 
kunnen aanpakken


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

mailto:info@west-betuwe.groei.nl
http://www.west-betuwe.groei.nl
http://facebook.com/groeiwestbetuwe
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Lezing 11 januari 2023
Anne en Lieve Adriaensens; Inspiratie voor mooie boeketten komt 
uit de natuur
Deze twee Vlaamse dames hebben samen het bedrijf Silene, kwekerij van bijzondere één 
- en tweejarige planten en zadenhandel in Mechelen, België.

Zorgvuldig oogsten van zaden, drogen, en schonen is een tijdrovend werkje, Iedereen die 
het wel eens zelf doet weet hoe lastig het kan zijn. Sommige zaden, zoals zonnebloemen 
en lathyrus laten zich makkelijk oogsten, maar voor de meeste kleinere zaden komt veel 
meer zorg bij kijken. 
Lieve neemt u mee op inspiratiereis door de natuur. En vertelt over de zaden en de 
boeketten die daaruit groeien. Ze staat stil bij zowel de successen als de problemen bij het 
opkweken van planten. Zoals wat te doen bij de grote droogte van afgelopen zomer;  wel 
of niet water geven?

Het grote assortiment aan bloemenzaden kunt u alvast zien op de website; 
www.silene.be 


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

http://www.silene.be


Agenda seizoen 2022-2023 

De foto’s zijn dit keer gemaakt door Gerrit van Nijen in de tuin van Anjo en Inge Steen. De 
bloeiende border is voor een deel ingezaaid met zaden afkomstig van Silene.


tekst José Klip

datum spreker  activiteit  

11 januari 2023 Anne en Lieve Adriaensens

Silene - Mechelen -België

lezing; Inspiratie voor mooie 
boeketten komt uit de natuur

8 februari 2023 Johan Perk

Perk Bamboe Kwekerij - Beesd

lezing;  Exoten

22maart 2023 ALV + Marcel de Wagt

Kwekerij Opvallende planten - 

Ven Zelderheide

lezing; Met welke tuinverrassingen 
komt de lente dit jaar

12 april 2023 lezing, nog in te vullen


