
Nieuwsbrief februari 2022 

Van de voorzitter.

Woensdag 26 januari 2022 zijn de aanvullende versoepelingen ingegaan voor de horeca 
en theaters etc. Vanaf deze datum zouden wij als Groei & Bloei West Betuwe ook weer 
onze lezingen kunnen houden onder de bekende voorwaarden en een sluiting om uiterlijk 
22:00 uur.

Maar de besmettingen nemen nog toe en men verwacht de komende weken de piek in 
Nederland. Wij hebben alles afwegende als bestuur besloten de lezing op 9  februari nog 
niet door te laten gaan. Liever afwachten of de versoepelingen stand houden en dan, als 
dat zo is, vanaf maart weer met ons programma starten.  Wij willen niet nu beginnen en 
dan weer stoppen. Nee, als wij nu beginnen dan weer in de regelmaat die u gewend bent. 
Het bestuur is om die reden ook begonnen na te denken over het zomerprogramma om 
toch weer leuke activiteiten te gaan ondernemen. In mei komt Gardenista er aan wat 
hopelijk dit jaar door gaat. Ook in dit jaar; de Floriade in Almere dus voldoende om naar uit 
te kijken. Zelf kijk ik ook uit naar jullie activiteiten in de tuin. Dus deel je ervaringen in de 
rubriek “Doen”.

Beste leden blijf positief, blijf gezond en geniet van hetgeen de natuur ons brengt.

Met een vriendelijke tuingroet, Anjo Steen

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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Agenda 
Onderstaande agenda gaat naar we hopen wel door. Gelukkig hebben we van de 
sprekers wiens lezing niet doorgegaan is in de afgelopen periode, toezeggingen dat ze 
volgend seizoen graag willen komen.


Doen 
Oproep schrijf in het kader van Doen een stukje over je eigen tuin / groen ervaring , waar 
je dit jaar mee bezig bent. Stuur dit naar info@west-betuwe.groei.nl 


Zonsopgang in Maurik

datum spreker thema

2 maart 2022 Marianne Joosten

Kwekerij Joosten

Iris en Hemerocallis

6 april 2022 Caroline Piek Fotograferen in de tuin

21 mei 2022 fotoworkshop Caroline Piek Tuin in Rumpt

28 mei 2022 fotoworkshop Caroline Piek Tuin in Rumpt
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