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Nieuwsbrief november 2022
Aangezien José geniet van een welverdiende vakantie, neem ik deze
keer de honneurs waar.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik geniet van én ben bezorgd over de
uitzonderlijke warme temperaturen, die we nu eind oktober meemaken. Er
zijn weer bromvliegen en muggen in huis, mijn klimroos Guirlande d’
Amour, begint nog maar een keer te bloeien, na een al rijke zomerbloei,
terwijl de tuin vol ligt met essen- en beukenblad. De Asters zijn wel bijna
uitgebloeid, maar de Salvia’s van Dicky Schippers bloeien volop. Genoeg
te genieten nog!

Eerste lezing nieuwe seizoen

Op 12 oktober 2022 was onze eerste lezing van het nieuwe seizoen verzorgd door Marcel Batist,
enthousiast natuurfotograaf, met werkelijk prachtige foto’s, genomen in de natuur, maar ook in
verschillende tuinen, ondersteunt met muziek. Het was een mooie, sfeervolle avond!

Bamboes-stokken oogsten

Zaterdag 22 oktober hebben een paar enthousiastelingen bamboe geoogst bij de broer van Anita
Kromwijk. Het was gelukkig mooi en droog weer. Onder de leiding van Anita en haar man Bram,
na eerst een lekkere bak koffie met koek, werd er in ruim 2 uur een aanhangwagen vol geoogst en
schoongemaakt. Deze bamboestokken liggen nu te drogen voor later gebruik in de tuin. Mogelijk
voor de liefhebber volgend jaar bij de ruilbeurs. Het was/is voor herhaling vatbaar. Een korte foto
impressie.

Komende lezing op 9 november 2022: ‘De Tuinerie, door de seizoenen heen’
Onze volgende lezing is woensdag 9 november a.s. en wordt verzorgd door Alie Stoffers van de
Tuinerie uit Zuid-Laren. Zij is tuinontwerpster en ik heb eerder een lezing van haar bijgewoond en
heb zeer genoten! Met een grote (planten)kennis, veel humor en een no-nonsens manier van
praten, hield ze een interessant verhaal.

Bij ons komt ze vertellen over haar eigen tuin, die ze al in 1994 is begonnen.
Van winter tot winter, doorlopen we het seizoen van zaaien, tot dahlias, moestuin inplanten,
borderonderhoud, alles komt voorbij. We volgen de borders in hun verandering. Een boeiende
lezing, omdat je dezelfde tuin het hele seizoen beleeft, je leert dus om de tuin het hele jaar
aantrekkelijk te houden. Er komen mooie beelden voorbij, maar ook veel praktische zaken over
renovatie van borders, stekken, zaaien etc. En de (vrij recente) aanleg van de ‘Engelse
Kitchengarden’ is te volgen van niets tot het eindresultaat.
Haar moto: “Beautiful gardens are not made bij sitting in the shade…

Snoeicursus fruitbomen (Herhaalde oproep)
Op zaterdag 19 november hebben wij weer een snoeicursus fruitbomen. De cursus wordt verzorgd
door Gerard van Leeuwen, oud fruitteelt voorlichter en gewezen praktijkleraar bij de
Fruitteeltvakschool. We zijn gestart in 2018 met het (bijna) jaarlijks organiseren van deze cursus.
Snoeien is iets wat tijd kost om goed te leren. Door herhaling leer je is het motto van Gerard. Of je
voor het eerst de cursus wil doen of al eens hebt gedaan, je steekt er altijd iets van op. Doel van
de cursus is kennis vergroten over het onderhoud van fruitbomen en zelf leren uitvoeren. De
cursus is praktijk oriënterend. Gerard legt een stukje theorie uit en aan de hand van een praktische
vraag van hem ga je in kleine groepjes aan de slag. Het groepje kan dan overleggen welke tak
weg moet en welke niet. Gerard bespreekt de plannen, waarna daadwerkelijk gesnoeid kan
worden. De cursus vindt plaats bij Inge en Anjo Steen, Achterweg 59 Rumpt. De kosten zijn 7,50
euro per persoon, neem zelf een snoeischaar mee. Aanvang: 9:30 uur inloop (koffie/thee en iets
lekkers) en start om 10:00 uur en zal tot ca. 13:00 uur duren.
Graag opgeven bij: Inge Steen: 0345-683246 of 06-53846951 of email: info@west-betuwe.groei.nl

Agenda seizoen 2022-2023
Datum

Spreker

Onderwerp

Locatie

9 november 2022

Alie Stoffers

DeTuinerie

Geldermalsen

19 november 2022 Gerard van Leeuwen

Cursus: fruitbomen snoeien

Rumpt

14 december 2022 Irma Aalbertsen

Bloemschikken

Geldermalsen

11 januari 2023

Anne en Lieve van Silene

Eénjarige zaden en zaaien

Geldermalsen

8 februari 2023

Johan Perk

Exoten in de tuin

Geldermalsen

22maart 2023

ALV, spreker nog niet bekend

Geldermalsen

12 april 2023

spreker nog niet bekend

Geldermalsen

Voor het bijwonen van de lezingen is geen opgave vooraf nodig. De lezingen zijn voor leden gratis,
niet-leden betalen € 3,50 bij aanvang. Aanmelden geldt wel voor de cursus fruitbomen snoeien en
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 bij Inge Steen: 0345-683246 of 0653846951
Met vriendelijke groet,
Margot van Aarsen

