
 

 

Nieuwsbrief januari 2022 
 

Van de voorzitter. 

Zaterdag 18 december om 19:00 uur, weer een persconferentie van premier Mark Rutte 

en minister Hugo de Jonge. Wat we al hadden verwacht is werkelijkheid geworden. Als 

land gaan we weer in algehele lockdown. Onze lezing van 12 januari was feitelijk al niet 

meer mogelijk door de vorige maatregelen maar is nu volledig uitgesloten.   

Weer een vervelende periode voor ons ieder. We kunnen niet meer sporten of naar een  

tuincentrum en voor veel van onze ondernemers is het rampzalig, want niet open, is geen 

omzet. 

Voor ons als vereniging is het na een voorzichtige start na de zomervakantie van dit jaar 

ook jammer dat we moeten 

stoppen met de activiteiten. En 

voor hoe lang weten we niet. 

Wat we met zekerheid weten is 

dat het weer voorjaar wordt en 

we dan weer voorzichtig de tuin 

in kunnen gaan. Straks komen 

de eerste bloemen weer te 

voorschijn. De Helleborus 

(kerstroos) gaat zo weer 

bloeien en de krokussen zijn 

met een maand weer met de 

neuzen boven de grond. Dus 

laten we positief blijven en 

vooruitkijken naar het nieuwe 

tuinseizoen. Er zijn dingen in 

het leven die we niet kunnen beïnvloeden, maar de planten in je tuin of op je balkon 

gelukkig wel. 

Als ik vandaag naar buiten kijk zie ik de roodborstjes en merels lekker in de tuin op zoek 

naar voedsel. De fazant kijkt schichtig om zich heen niet wetende van ons mensen-

probleem. Ik kijk vandaag wel anders naar de muisjes, want die kleine rakkers blijken de 

oorzaak van de nieuwe virus variant (omicron) te zijn volgens sommige wetenschappers. 
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Voor mij weer een bewijs dat we verstandig met onze natuur moeten omgaan en dat wij 

als tuinvereniging Groei en Bloei hieraan kunnen bijdragen. 

Dus, al kunnen we als vereniging op dit moment niet veel bieden aan lezingen of andere 

activiteiten, het blijft van belang lid te zijn en te blijven om iedereen te attenderen op het 

groen in onze samenleving. 

Vorig jaar zijn we begonnen met de rubriek 

“Doen” en daar willen we graag mee 

doorgaan. Het is een enorme stimulans om 

in deze tijd bezig te blijven in je tuin en dat 

via de rubriek te delen met de leden. Het 

hoeft echt niet een megaklus te zijn. Het kan 

ook gaan over je lievelingsplant. Wanneer en 

waarom heb je die aangeschaft. Was dat bij 

die bijzondere kweker? Laat het ons weten! 

Omdat ik als voorzitter nu niet de aftrap van 

2022 kan doen tijdens de eerste lezing het 

nieuwe jaar doe ik dat nu maar via de 

nieuwsbrief. Beste leden blijf positief, blijf 

gezond en geniet van hetgeen de natuur ons 

brengt. 

Met een vriendelijke tuingroet en de beste wensen voor 2022,     

Anjo Steen 

Agenda 
 

Zoals Anjo al schreef, komt Anna Adriaensens 12 januari niet naar ons om te vertellen 

over één-jarigen zaden zaaien. We proberen haar op een ander moment opnieuw uit te 

nodigen. Bij haar webshop Silene kunt u wel een voorproefje nemen en eventueel zaden 

bestellen: www.silene.be 

In de hoop dat de overige activiteiten wel kunnen plaatsvinden, drukken we de agenda 

voor 2022 hierbij af. 

datum spreker thema 

9 februari 2022 Cees Verkerke Zintuigentuin 

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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