
Nieuwsbrief september 2022 

De zomer wil niet ophouden, ook al is de 
heftige warmte er gelukkig van af. Met al die 
warmte en beperkte regenval is het voor ons 
tuiniers best hard werken om de planten in 
leven te houden en tegelijkertijd niet het dure 
leidingwater te verspillen. 

Troost is dat een geel grasveld vaak snel 
bijtrekt als er in de herfst een stel regenbuien 
vallen. Maar of de vast planten ook volgend 
jaar weer goed terugkomen? We zullen het 
zien.


Deze zomer viel me op dat veel mensen 
behalve met zon en water ook druk waren met het bestrijden van vraat in hun tuinen. 
Aardappelnetten om de zonnebloemen, zodat de putters hem niet leeg eten. 

Vitrage om de bramen en de frambozen te beschermen tegen de suzukivlieg. En  
schapenwol onder de Canna’s tegen slakken of vitrage zakjes om de peren om vogelvraat 
en hagelschade te voorkomen.


Hoe het jullie allemaal gegaan is deze zomer horen we graag op zaterdag 24 september in 
de tuin van Anjo en Inge als we het nieuwe lezingen en activiteiten seizoen aftrappen met 
de plantenruilbeurs.


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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Uitnodiging plantenruilbeurs 24 september 2022 en ledenborrel 
Beste leden van Groei en Bloei afdeling West-Betuwe 

Vorig jaar hadden we na de corona periode een ledenborrel bij de plantjesruilbeurs als 
start van het nieuwe seizoen. De reacties hierop waren heel positief en het was een 
gezellig samen zijn.

Om die reden heeft het bestuur besloten de “nieuwe seizoen” borrel een vast plek te 
geven in onze agenda.

Wij nodigen u van harte uit voor een samenzijn op zaterdag 24 september 2022 van 14:00 
-17:00 uur. We beginnen om 14:30 uur met een plantenruilbeurs. Tijdens en aansluitend 
op deze ruilbeurs is er de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en 
een drankje. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u geen plantjes voor de ruilbeurs 
heeft!

Voor de planning willen wij u vragen zich van tevoren op te geven. Dit kan via de e-mail 
van West-Betuwe: info@west-betuwe.groei.nl, of bellen met Inge en/of Anjo Steen  0345 
683246 of 06-53846951.

De locatie is bij Inge en Anjo Steen, Achterweg 59 4156 AB Rumpt. In tegenstelling tot 
andere jaren graag de auto parkeren langs de weg, zodat er voldoende ruimte blijft op het 
terrein.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Anjo Steen


NB. Voor wie het niet kent; de plantenruilbeurs houdt in, dat iedereen planten mee kan 
nemen die gezond zijn, maar te veel of te groot voor de eigen tuin. Naast planten zijn ook 
zaden, wortelstokken of bollen welkom. Voorzie alles van een label met naam.

Je zet de planten neer en kijkt daarna bij anderen. Je kiest uit, wat jij denkt dat in jouw 
tuin past. Als je zelf geen planten hebt, kun je ook komen snuffelen - er is in het algemeen 
veel leuks te vinden. Vooral startende tuiniers gaan vaak met een gevulde kofferbak naar 
huis! Ook de ervaren groene vingers scoren altijd genoeg, onder het motto; “ Ik zou deze 
keer niks mee naar huis nemen, maar deze waren te leuk om te laten staan”.




Bamboe bonenstaken en rijshout

In een tuin kan iedereen wel een steuntje gebruiken. Zoals de 
bekende bonenstaken voor bonen en tomaten, maar ook allerlei 
klimmers als ipomea of lathyrus. Ook steun voor in de pluktuin of 
rijshout voor in de borders is vaak hard nodig. 

In een tuin in IJsselstein kunnen we de uitgedunde 
bamboestaken ontdoen van bladeren en op gewenste lengte 
inkorten. Het is leuk werk om te doen en je hebt gratis stokken 
voor je tuin! Snoeischaar 
meenemen - en je moet wel zelf 
zorgdragen voor afvoer van de 
stokken in auto of aanhanger.

Zaterdagochtend 15 oktober vanaf  
9.30 uur vertrekken vanaf station 

Geldermalsen. Bij slecht weer wijken we uit naar een week 
later 22 oktober. (Aanmelden op de gebruikelijke manier via 
de mail of bij de activiteitencommissie. max. 20 
deelnemers). 
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Agenda seizoen 2022-2023 

Voor lezingen is geen opgave vooraf nodig, tenzij we dit vermelden. 

aanmelding geldt wel voor andere activiteiten, zoals bamboe oogsten 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 bellen met;

Inge Steen 0345-683246 of Marloes Noodelijk 0345-682086


Voor de seizoensstart geldt, dat opgave via de mail kan, maar ook rechtstreeks bij Anjo 
en Inge; info@west-betuwe.groei.nl, Inge en/of Anjo Steen  0345-683246 of 06-53846951.





Nog even dit:

Liefhebbers van bloemschikken: kijk op de site van 
deventer.groei.nl  voor een bustocht naar Fleuramour op 
23 september. 2022.


datum spreker  activiteit/thema plaats

24 september 2022 Seizoenstart Plantenruilbeurs en borrel Rumpt

12 oktober 2022 Marcel Batist Natuur in Nederland Geldermalsen

15 oktober 2022 Bamboe-stokken oogsten IJsselstein

9 november 2022 Annie Stoffers De Tuinerie Geldermalsen

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 +

Cees en Els Verkerke

Zintuigentuin Geldermalsen

12 april 2023
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