


Nieuwsbrief april 2022 
Het voorjaar lijkt nu echt van start in de zon met de laatste 
winterklussen zoals het knotten van de wilg en het opruimen van 
dorre en uitgebloeide stengels van vorig jaar.

Gooi het oude plantenmateriaal niet weg, maar composteer het 
of gebruik het voor in takken-rillen of als bonenstokken, zodat 
het weer een opgenomen wordt in de kringloop van de natuur 
en / of hergebruikt kan worden.


In de nieuwsbrief de nieuwe agenda met veel zomeractiviteiten. 
Een deel van de activiteiten is dicht bij huis, hiervoor is 
aanmelding soms niet nodig. Voor het tuinenbezoek en de 
gesponsorde busreis naar bijvoorbeeld Gardenista willen we wel 
graag van te voren weten wie wil deelnemen.


Aanmelden via de mail info@west-betuwe.groei.nl of telefonisch 
bij Inge Steen 0345-683246 en Marloes Noodelijk 0345-682086





Lezing 6 april Caroline Piek - 
Struinen door tuinen
"Van een acrobatisch lieveheersbeestje tot een 
kleurexplosie van zonnehoed in een bloemborder. 
Op woensdag 6 april biedt Caroline Piek een kijkje in 
de keuken van een professioneel tuinfotograaf. 

Met prachtige foto’s van insecten, bloemen en 
planten neemt zij jou mee op fotosafari door tuinen 
en natuurgebieden. Kleurrijke verhalen over de 
totstandkoming van haar eigen foto’s wisselt zij af 
met praktische tips om beter te leren fotograferen. 
Wees niet bang voor een langdradig, technisch 
verhaal. Caroline geeft eenvoudige tips die iedereen 
direct in de praktijk kan brengen."


De avond wordt gehouden in Zalencentrum ‘De 
Ontmoeting’, aanvang van de lezing is om 20.00 
uur. Aanmelden hoeft niet!
Zalencentrum 'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen

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
mailto:info@west-betuwe.groei.nl
http://www.west-betuwe.groei.nl
http://facebook.com/groeiwestbetuwe
mailto:info@west-betuwe.groei.nl


Zomerprogramma 2022 G&B West Betuwe 
TIP - 10 April, Zondag van 10:00 – 17:00 uur 

Activiteit: Voorjaarsfair ‘SPRING IS IN THE AIR’ @ Rumpts Kerkje


Locatie: Schuttersteeg 2, 4156 AE Rumpt 
tel. 0345 504 608  06 55544418 

Vanaf 10:00 uur kunt u terecht op de voorjaarsfair in Rumpt. Aanwezig  kunst, ambacht, 
huisnijverheid, vintagespulletjes, bloemen en plantjes en tuin- en huisdecoratie. Omlijst met 
muziek en uiteraard wat lekkers te eten en te drinken. Entree is gratis!


Meer gegevens op de website http://www.rumptskerkje.nl


Bloemschikken 
Woensdag 13 april verzorgt Irma Aalbertsen 
van de Tuinkamer in Maurik een avond 
bloemschikken. 

Deze keer wordt er gewerkt met bloeiende bollen 
en verse bloemen die verdeeld worden in een lage 
schikking op een platte langwerpige schaal.

Anders dan anders ; neem zelf een eigen schaal of 
cakebord mee, dat bij voorbeeld past bij de 
ontbijt- of brunch-tafel.


Neem behalve de schaal ook een eigen mesje en 
of snoeischaar mee.

Kosten €25 inclusief les, materialen en 1 
consumptie.  
Aanmelden bij de activiteiten commissie.

De avond wordt gehouden in Zalencentrum ‘De Ontmoeting’, aanvang bloemschikken is om 
20.00 uur. 
'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen
 

Leden-kijken-bij-Leden 
23 April, Zaterdag middag van 14:00 uur tot 17.00 uur 
(inloopmiddag) 

Activiteit: Leden kijken bij Leden, theedrinken rond het 
Tulpenlaantje bij Herbert en Maria Leerink 
Locatie: In onze oude boomgaard, “De Betuwsche 
Morgen”. Paasweg 10,  4064 RN Varik  

Tel: 0621107167.  Parkeren: in de berm links van het huis 
Ben je verhinderd en wil je het tulpenlaantje toch zien? Of heb 
je zin in voorpret? In het April nummer van het tijdschrift 
“Landleven” staat een reportage van ons tulpenfeestje 
gemaakt in April 2021. P.S Uiteraard is er ook koffie en koek.


http://www.rumptskerkje.nl


TIP - 23 April, Zaterdag  Activiteit: Plantjes markt 

Locatie: Gereformeerde kerk, ds R. Lomanlaan 7, 4191 GR Geldermalsen 

Om 10.30 uur start de plantjesmarkt, die bestaat uit plantjes die ‘over’ zijn. Hebt 
u zaailingen of wilt u een plant scheuren, geef dat plantje een potje en neem het 
mee naar de markt. Voor een klein bedrag worden de plantjes daar te koop 
gezet en kunt u, als u wilt, voor weinig geld -contant- weer een mooi plantje 
mee naar huis nemen. Ook bent u zonder een plantje in te brengen welkom. De 
opbrengst wordt gedoneerd aan Vluchtelingenwerk. Om 12.15 uur is er tijd om 
groene tuintips uit te wisselen en kunt u samen met andere tuinliefhebbers u 
zelf meegebrachte boterham eten. Voor soep, koffie, thee en limonade wordt 
gezorgd.


Om 13.00 uur zal Yolanda de Vlugt een lezing houden. Yolanda is herborist en 
zal vertellen over planten die in de bijbel al genoemd worden. Een aantal 
daarvan zijn kruiden, die zal ze extra in het zonnetje zetten. Voor de lezing, die 
om en nabij een uur zal duren, wordt een bijdrage gevraagd van € 2.50 
(contant). Ook dit wordt gedoneerd aan Vluchtelingenwerk.


Alle activiteiten zijn los van elkaar te bezoeken.  VAN HARTE WELKOM!


Planten ruilbeurs 
30 April, Zaterdag van 10:00 – 12:30 uur 

Activiteit: Planten ruilbeurs 

Locatie: Inge en Anjo Steen, Achterweg 59 4156AB Rumpt 

Vanaf 10:00 uur kunt u overtollige zaden, stekken, planten, bollen en knollen voor binnen en 
buiten meebrengen naar de beurs, liefst voorzien van naam. Om 10:30 uur begint het “ruilen”; dat 
duurt tot ……het  op is. De sfeer is altijd gezellig en de koffie/thee met koek staat klaar. Wij hopen 
wederom op een grote opkomst!


Kwekerij bezoek 
11 mei, Woensdag avond vanaf 19:00 uur  

Activiteit:  Bezoek kwekerij Dicky Schipper. Opgave bij de 
activiteiten commissie 

Locatie: Essenbos 8, 4021 CG Maurik, Tel.: 0345-558313 
of 06-18181690 
www.kwekerijschipper.nl 

Mijn naam is Dicky Schipper en ik heb een kwekerij voor 
bijzondere eenjarige- en vaste planten in Maurik in de 
Betuwe. Ik kweek alle eenjarigen zelf op. Daarnaast heb ik 
een tuin met een vrij grote collectie niet alledaagse planten. 
Collectie van 95 verschillende Agapanthussen, veel Salvia's 
en veel Dahlia’s.


http://www.kwekerijschipper.nl


Gardenista 

27 mei, Vrijdag Vertrek 08:00 uur (aanwezig uiterlijk 07:45) en  terug ongeveer 18:00 uur 

Activiteit:  Dagtocht naar Gardenista in Laag Zuthem, Opgave bij de activiteiten commissie 
Kosten: 25 euro per persoon. Niet leden 30 euro. 

Locatie: Vertrek uit Geldermalsen, NS-Station (kant van Deil)  

Opgeven kan bij de activiteitencommissie vóór 25 april 2022, ivm hoge annuleringskosten. 
Vermeld daarbij: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Betaling o.v.v. 
GARDENISTA + naam deelnemer(s) Rek.nr. IBAN: NL03RABO0149460317, BIC code: RABONL2U 
t.n.v.: afd. West-Betuwe der KMTP Plaats: Geldermalsen. Details en de volledige voorwaarden 
volgen na aanmelding via email. Betaling uiterlijk 10 mei 2022. Als de reis wordt geannuleerd krijgt 
u natuurlijk uw betaalde reissom terug.


In het adembenemend mooie Sallandse coulissen landschap ligt – op steenworp afstand van 
Zwolle – de prachtige Historische Buitenplaats Den Alerdinck, gebouwd in 1680. Wouter Koning, 
sinds 1985 eigenaar, heeft deze buitenplaats met veel zorg en aandacht teruggebracht in de oude 
stijl, met de allure van weleer. Zowel exterieur als interieur vertellen boeiende verhalen.Gardenista 
is op het landgoed te gast voor haar 2e editie van 25 t/m 29 mei. Het terrein biedt volop 
gelegenheid voor het exposeren van tuinen, bloemparades, groenbenodigdheden en 
kunstobjecten. In het Koetshuis vindt het lezingen- en workshopprogramma plaats. En bijzonder 
is dit jaar dat je ook een kijkje kunt nemen in het huis dat deels wordt opengesteld voor het 
publiek. Meer informatie op  www.gardenista.nl


Workshop tuinfotografie 
28 mei, Zaterdag van 09:00 – 13:00 uur 

Activiteit: Cursus tuinfotografie - Caroline Piek 

Locatie:  Inge en Anjo Steen, Achterweg 59 4156AB Rumpt 
Prijs workshop: € 25,00 voor leden, niet-leden € 35,00 
Opgeven voor uiterlijk  1 mei 2022: Graag opgeven via de email van Groei&Bloei West-
Betuwe: info@west-betuwe.groei.nl of bellen met de activiteiten commissie. 
Deelname gaat op volgorde van aanmelding.  
Een korte impressie van de workshop: In de diverse delen van de tuin heb je volop de kans om 
verschillende stijlen en indelingen te fotograferen. We besteden aandacht aan het fotograferen 
van de volledige tuin – van het complete tuinontwerp tot bloemborders, mooie doorkijkjes en 
natuurlijk blijven de close ups van bloemen en insecten niet achterwege. Hoe gebruik je het 
lijnenspel van een tuin om meer dynamiek in jouw foto’s te krijgen? Hoe creëer je sfeer door te 
spelen met doorkijkjes? Hoe vang je de essentie van het ontwerp? Hoe breng je meer leven in 
jouw tuinfoto’s? Het is slechts een greep uit de vragen die aan bod komen. Deelnemers 
fotograferen aan de hand van enkele praktijkopdrachten en na afloop selecteer je jouw vijf beste 
foto’s. Caroline zal deze later van feedback voorzien (waarschijnlijk via de email). 

Bij onvoldoende deelnemers en/of slecht weer kan de workshop worden geannuleerd. Je 
kunt op de website van Caroline Piek meer informatie vinden: www.carolinepiek.nl   Betaling o.v.v. 
Foto cursus + naam deelnemer(s) Rek.nr. IBAN: NL03RABO0149460317, BIC code: RABONL2U 
t.n.v.: afd. West-Betuwe der KMTP Plaats: Geldermalsen.


http://www.gardenista.nl
http://www.carolinepiek.nl


Leden-kijken-bij-Leden 
4 juni, Zaterdag  middag van 13:00 tot 17:00 uur (inloop middag) 

Activiteit: Leden kijken bij Leden bij Annelies en Hans Kersten 

Locatie:  Tuin/Imkerij De Tiendker, Tiendweg 8 Rhenoy 

Liefhebberstuin met vijver, kas, moestuin en geitenweidje. Achter de kas enkele bijenkasten. In de 
tuin veel verschillende bloemen, waaronder een aantal rozensoorten. Door de tuin verspreid zijn 
enkele zitjes. De tuin ligt aan de route van het Rhenoijse klompenpad. 


Meer informatie en foto’s op https://www.bezoekmijntuin.nl/tuinen/tuin-imkerij-de-tiendker/ 
Opgeven bij de activiteiten commissie.


Betuwse tuinenroute 
TIP -11 en 12 juni,  van 10:00 – 17:00 uur en ook 20 en 21 augustus (betuwsetuinenroute). 
TIP -18 en 19 juni landelijke open tuinendag van G&B 

Activiteit : Betuwse tuinenroute en landelijke opentuinendag van G&B 
Locatie: Zie www.betuwsetuinenroute.nl en website G&B 
Het tweede weekend van juni, gaat de Betuwse Tuinenroute weer van start. Gastvrije eigenaren 
van tuinen in de Betuwe, gunnen u graag een kijkje achter het tuinhek. De tuinen zijn geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.  Een mooie gelegenheid om te ontdekken hoe mooi de Betuwe is. In veel 
tuinen is koffie en thee verkrijgbaar en kunt u planten kopen. 

Dit jaar doen we ook weer mee met de landelijke opentuinendag van G&B


Tuinbezoek 
30 juni, Donderdagavond van 19:30 – 21:00 uur 
Activiteit: Tuin bezoek bij Loisanne en Axel Messing,  
Essenbos 5, 4021 CG Maurik.  Opgeven bij de activiteitencommissie. 
Toen wij in 2003 hier kwamen wonen bestond de begroeiing uit 1 boom en verder volop distel, 
braam en brandnetel. Bijna elk jaar creëerden wij  een of twee nieuwe plantvakken met vooral veel 
vaste planten en in elk vak een roos. De vorm van de plantvakken is rechthoekig met in de vakken 
veel verschillende vaste planten en bijna altijd een roos daarbij. In de loop der jaren hebben we 
veel nieuwe combinaties geprobeerd en eigenlijk is dat een proces dat voor ons nooit blijkt op te 
houden. Waar we veel op letten is dat de tuin bloeit vanaf de bolletjes in februari tot en met de 
asters en tricyrtis in november. De parkachtige tuin bij het huis is 1.700 m2 met daarin een mooie 
zwemvijver en daarachter twee schapenweides met diverse nog jonge bomen.

De meest recente uitbreiding is een weide van 7.000 m2 waar we een grote paddenpoel hebben 
aangelegd en nu bezig zijn met het creëren van allerlei bossages. In de poel zag je al na een jaar 
salamanders , veel libellen, padden en kikkers. We proberen met deze nieuwe uitbreiding vooral 
de biodiversiteit in ons gebiedje verder te vergroten. Op naar nog meer libellen, vlinders, 
vogels ,padden en ander klein grut.




Tuinbezoek 
Datum: 27 Juli, Woensdag. Verzamelen 
uiterlijk 9:15 uur (om meerijden te organiseren) 
en vertrek met eigen vervoer om 9:30 uur 
richting Leusden. We zijn ca 16:30 uur terug. 
Activiteit : Bezoek van de tuin van Marieke 
Nolsen en de St Hubertushof (Anja van 
Heeswijk). Opgave bij de activiteiten 
commissie 

https://www.bezoekmijntuin.nl/tuinen/tuin-imkerij-de-tiendker/


Locatie: Vertrek uit Geldermalsen, NS-Station (kant van Deil) met eigen vervoer 
Kosten:  12 euro pp exclusief vervoer. 

We gaan de tuin van Marieke Nolsen bezoeken waar we rond 10:30 uur worden verwacht. Meer 
informatie  https://mariekenolsen.nl 

In oktober 2021 heeft Marieke haar tuin en ideeën over beplantingen met eenjarigen 
gepresenteerd in de eerste lezing van dit seizoen.

Adres: Treekerweg 11, 3832 RS Leusden (033-4337860) 


Vervolgens rond 13:00 naar de tuin van Anja van Heeswijk ( https://www.tuinhubertushof.nl ) 
Buurtweg 4, 3832 RP Leusden 
Tel: 06-12527480

In deze tuin kunnen we ons zelf mee gebrachte lunchpakketje nuttigen.

In beide tuinen krijgen we koffie, thee, wat lekkers en een rondleiding door de tuin. 


Leden-kijken-bij-Leden 
Datum: 4 augustus, Donderdag avond, vanaf 19:30 – 21:30 uur. 
Activiteit : Leden kijken bij Leden (Opgave bij de activiteiten commissie) 
Locatie:  Inge en Wouter Jan Lingedijk 67 Geldermalsen 
Bijna twintig jaar geleden zijn we begonnen met de aanleg van onze tuin. De tuin is verstopt 
achter het huis, de inrichting hiervan verraad onze liefde voor lekker eten en drinken.

We zijn de oprit langzaam aan het vergroenen, hier is al een Acer border, struiken, kas en kruiden

Vanaf het terras is er uitzicht op een moestuin die omzoomd is door bloemenborders. Achter de 
moestuin ligt een wijngaard en boomgaard. Ook walnoten, hazelnoten, kippen en klein fruit 
hebben een plek gekregen.  Het geheel is misschien het best te karakteriseren met een cottage 
tuin.

We ontvangen jullie graag om 19.30 op ons terras met koffie en thee. Na afloop van de 
bezichtiging van de tuin is er gelegenheid om een glas van onze eigen wijn te proeven.

Parkeren kan op Julianaweg-Willem de Zwijgerweg. (zijstraat van de Lingedijk, op Lingedijk zelf is 
geen plek)

 


Voor alle activiteiten (behalve de TIPs en planten 
ruilbeurs) graag opgeven bij de excursie/activiteiten 
commissie: Inge Steen: 0345 – 683246, Marloes 
Noodelijk: 0345 – 682086 of email: info@west-
betuwe.groei.nl 

In verband met de communicatie willen wij graag uw 
email adres en telefoonnummer bij opgave. 
Alle communicatie naar de leden mbt het Zomer 
programma gaat via de nieuwsflits (email). Voor 
diegene die geen email heeft en van plan is om een 
activiteit te bezoeken adviseren wij even van te voren 
te bellen met de activiteiten commissie. 

NB. Activiteiten waar TIP voor staat zijn niet door Groei & 
Bloei georganiseerd. Het zijn groen activiteiten die in de 
regio plaats vinden. 

https://mariekenolsen.nl
mailto:info@west-betuwe.groei.nl
mailto:info@west-betuwe.groei.nl


Agenda  

 
 

datum spreker / plaats thema

6 april Caroline Piek Fotograferen in de tuin

10 april Kerkje Rumpt Spring in the Air

13 april Irma Aalbertsen Bloemschikken 

23 april Herbert en Maria Leerink 

Varik

Leden kijken bij leden

23 april Gereformeerde Kerk Geldermalsen Plantjes markt

30 april Anjo en Inge Steen

Rumpt

Plantenruilbeurs

11 mei Kwekerij Dicky Schipper

Maurik

Kwekerijbezoek

27 mei Verzamelen station Geldermalsen Dagtocht met bus naar 
Gardenista

28 mei Caroline Piek

Tuin Anjo en Inge Steen - Rumpt

Foto-workshop

4 juni Anelies en Hans Kersten -

Rhenoy

Leden kijken bij leden

11 en 12 juni

20 en 21 
augustus

BetuwseTuinroute

18 en 19 juni Landelijke open tuinendag 
Groei & Bloei

30 juni Loisanne en Axel Messing

Maurik

Tuinbezoek

27 juli Vertrek Station Geldermalsen Dagdocht 2 tuinen in 
Leusden

4 augustus Inge en Wouter Jan

Geldermalsen

Leden kijken bij leden



Financieel overzicht 2022 
In de nieuwsbrief van maart stond de begroting verkeerd afgedrukt. Bij deze de 
herziene versie

Inkomsten 2022 2021 2020

contributies 2026 2080 2125

excursies 1000 0 3000

rente 0 0 0

verkoop 
potgrond

0 0 275

verkoop 
plantjes

500 500 500

totaal 3526 2580 5900

tekort 1764 -1010 305

Uitgaven 2022 2021 2020

excursies 3000 3300

lezing - 5 gepland 
incl. reiskosten

1250 750 1750

zaalhuur 85x5 425 255 490

plantenverloting 
5x25

125 75 175

bloemschikken 100 100 100

bankkosten 140 140 140

administratie 
kosten 
(postzegels, enz)

100 100 100

diversen 150 150 150

totaal 5290 1570 6205

Contributies vast variabel totaal

€ 4,50

2022  (228) 1000 1026 2026

2021  (240) 1000 1080 2080

2020  (250) 1000 1125 2125


