
Nieuwsbrief oktober 2022 
We starten deze nieuwsbrief met een terugblik op de aftrap van het activiteiten seizoen 
2022-2023.  Hoewel de regen het watertekort van de afgelopen zomer, zaterdag 24 
september leek te willen compenseren, was de opkomst groot, net als het aanbod van 
planten en dus werd er druk 
geruild. 

De paar planten die niet een 
nieuwe eigenaar vonden, zijn 
door Inge opgevangen in haar 
parkeertuin. In het voorjaar zijn 
dat de eerste planten die op de 
verkoopkar komen te staan. De 
opbrengst van de kar was dit 
jaar niet alleen financieel een 
succes, maar ook belangrijk 
voor de publiciteit van Groei &  
Bloei en het verspreiden van 
het "groene leven". 


Opdrogen, bijpraten, tuinweetjes uitwisselen, borrelen en nieuwe 
plannen maken, kon tijdens de gezellige borrel in de schuur bij Anjo en Inge. 

Bedankt allemaal voor jullie bijdrages aan planten en ook pizza’s, cakes etc. En uiteraard  
dank aan de voorzitter en zijn vrouw voor de gastvrijheid. 

Tot gauw allemaal bij een van de lezingen of groenactiviteiten.                                                                                                         


12 oktober Marcel Batist; Natuurlijk Nederland, overweldigend veelzijdig 
Marcel Batist is een natuurfotograaf in hart en nieren, heeft oog voor detail en laat ons 
zien waar anderen aan voorbij gaan. Trouwe 
Groei & Bloei-leden zullen hem mogelijk 
herinneren van eerdere lezingen. Deze keer 
komt hij een programma verzorgen met als 
overkoepelend thema: Natuurlijk Nederland, 
overweldigend veelzijdig.
Marcel maakt al meer dan 40 jaar deel uit van 
de Westlandse Amateur Fotografen 
Vereniging en is 10 jaar lid van de 
Nederlandse Vereniging voor Beeld en 
Geluid. 
Zijn passie voor alles wat groeit en bloeit, 
probeert hij vast te leggen met de camera. Tijdens zijn vele trektochten door de vrije 
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natuur, maakte hij duizenden opnamen van landschappen, bloemen en dieren. Uit dit 
veelzijdige werk stelde hij speciaal voor Groei & Bloei een bijzondere audiovisuele 
presentatie samen. 

Het doel van deze avond is, om uw zintuigen te prikkelen. Enerzijds door het kijken naar 
prachtige natuuropnamen, maar anderzijds ook door het beluisteren van de bijpassende, 

zorgvuldig gekozen 
muziek. Hiermee 
krijgt deze lezing een 
heel bijzonder 
karakter. Deze 
audiovisuele 
presentatie is een 
moderne, 
professionele, digitaal 
samengestelde show 
met diverse 
thematische 
onderwerpen. 
Voorafgaand aan elke 
show vertelt Marcel 
levendig over de 
keuze van het 
onderwerp. 

De samensmelting van ‘beeld en geluid’ krijgt daardoor een geweldige beleving. 

Vanavond neemt Marcel u o.a. mee op een denkbeeldige reis door “Het bevroren 
laagland" en staart u verbazingwekkend naar “Verstilde wateren ". U wandelt mee door 
“De vlindertuin” en “De dierentuin”. Hij kroop voor u door “De Keukenhof” en snuffelde 



“Tussen de bomen”. Samen gluurt u mee “Over de heg” waar u een blik werpt in 
andermans tuin. Hij laat u ervaren wat je meemaakt als de wekker vroeg gezet wordt in de 
“Morgenstond”. Hij begeleidt u “Over duintop en branding” en laat u wegdromen in een 
“Bloemensfeer”.  (Alle foto’s bij dit artikel zijn van uiteraard Marcel Batist)

De combinatie van zijn fotografisch inzicht en zijn passie voor de natuur staan garant voor 
een boeiende avond die u zeker niet mag missen!
De avond wordt gehouden in Zalencentrum ‘De Ontmoeting’, aanvang van de lezing 
is om 20.00 uur. 
Zalencentrum 'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen

Snoeicursus fruitbomen
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
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Bamboe oogsten
In de nieuwsbrief van september is het bamboe-stokken aangekondigd. Een klein groepje 
gaat voor eigen gebruik op 22 oktober tonkin-stokken en/of bonenstaken knippen. De 
tuineigenaar oogst de stokken, zelf knip je die op de gewenste lengte en haal je de 
bladeren eraf. Neem zelf een snoeischaar mee.
Aanmelden kan nog tot 19 oktober.

Agenda seizoen 2022-2023 

Voor lezingen is geen opgave vooraf nodig.  
Aanmelding geldt wel voor andere activiteiten, zoals bamboe oogsten, 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; Inge Steen 0345-683246 of 06-53846951

datum spreker  activiteit/thema plaats

12 oktober 2022 Marcel Batist Natuur in Nederland Geldermalsen

22 oktober 2022 Bamboe-stokken oogsten IJsselstein

9 november 2022 Annie Stoffers De Tuinerie 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 Geldermalsen

12 april 2023 Geldermalsen
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