
Nieuwsbrief maart 2022 

Een volle nieuwsbrief deze keer, met informatie over de lezing van 2 maart; de Algemene 
Ledenvergadering en dus het financiële jaarverslag. Plus diverse oproepen voor deelname 
aan groen-activiteiten; Doen 2022, Leden-kijken-bij-Leden, Gardenista, Tegelwippen en 
Fleuramour. 




Lezing 2 maart Marianne Joosten 
Iris en Hemerocallis
De familie Joosten heeft op het Ruttensepad in Rutten 
een der grootste collecties van Europa opgebouwd van 
Iris en Hemerocallis.
De cottage-achtige tuin rondom de boerderij, grenst aan 
een prachtige showtuin,
waar zo’n 1500 Iris soorten tussen de 1200 Hemerocallis 
soorten, naast diversen andere vaste planten een plekje 
hebben gekregen.
Hier kan men zien hoe de planten in eigen tuin 
toepasbaar zijn.
Deze tuin is elke zaterdag vanaf 1april tot 1 augustus (en 
op andere dagen op afspraak) gratis te bezoeken.

In de lezing neemt Marianne Joosten ons mee naar het 
bedrijf en vertelt over de Iris en de Hemerocallis. 

De Irissen, ”Godin van de regenboog” zijn er in vele soorten, de grootste groep is de Iris 
Germanica. Deze wordt weer onderverdeeld in dwerg, middel en hoge baardirissen, 
Marianne vertelt over  hoe deze planten te scheuren en te verjongen/vermeerderen, waar 
ze behoren te staan in de tuin, grondsoort, zon e.d.
Ook Iris Sibirica en Iris Ensata (de Japanse Irissen) komen aanbod. Er zijn soorten Irissen 
voor zeer droge grond en voor vochtige tuin tot zelfs voor in de vijver.

De Hemerocallis, de naam betekent “Schoonheid van een dag” worden ook uitgebreid 
besproken, met onder andere een uitleg over hoe de planten te delen en te scheuren zijn.
In de pauze kunt u Hemerocallissen of Irissen kopen.  
Ook kunt u vooraf een kijkje nemen op de website www.kwekerij-joosten.nl 

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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De avond wordt gehouden in Zalencentrum ‘De Ontmoeting’, aanvang van de lezing 
is om 20.00 uur. Aanmelden hoeft niet!
Voorafgaand aan de lezing is de algemene ledenvergadering om 19.30 uur. 

Zalencentrum 'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen

Doen 2022 
Oproep schrijf in het kader van Doen 2022 een stukje over je eigen tuin / groen ervaring, 
waar je dit jaar mee bezig bent. Stuur dit naar info@west-betuwe.groei.nl 


Fleuramour 
Fleuramour is het grootste bloemschik-evenement in Europa. De afdeling Groei & Bloei, 
Deventer gaat een busreis organiseren naar dit evenement, die afhankelijk van de 
belangstelling een eendaagse en/of tweedaagse reis gaat worden. Geïnteresseerden uit 
andere afdelingen kunnen hierop inschrijven. Ga voor uitgebreide informatie naar 
www.deventer.groei.nl


Agenda 

Algemene Ledenvergadering 2022 
Agenda 

1. Opening

2. Notulen ALV 2021

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Sociaal jaarverslag 2021 van de secretaris 

5. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester (zie hieronder)

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Vaststelling van de begroting van 2022

8. (Her) benoeming van bestuurslid

9. Rondvraag

10. Sluiting


Het jaarverslag en de notulen worden u bij binnenkomst overhandigd. Leden die de 
jaarvergadering niet bijwonen, kunnen bij de secretaris om toezending vragen.

Bernadette van Ginkel (ledenadministratie en it) is aftredend en herkiesbaar. Het staat de 
leden echter vrij om zich kandidaat stellen voor deze functie. In dat geval zal er tot 
stemming worden overgegaan. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 
2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij de secretaris.


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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Financieel overzicht 2021 

Begroting 2022 

Inkomsten 2022 20212020 2019 2018 Uitgaven 2022 2021 2020 2019 2018

contributies 1.990 2.080 2.125 2.035 2.022 excursies 3.000 3.300 3.330 3.000
excursies 1000 3.000 2.970 2.500 lezingen 250 incl. reiskosten 3 gepland750 750 1.750 1.750 1.750
rente 0 0 0 0 0 zaalhuur 85 x 3 255 255 490 490 490
verkoop potgrond 0 275 275 200 plantenverloting 3x 25 75 75 175 175 175
verkoop plantjes 500 500 500 500 500 bloemschikken 100 100 100 100 100

bankkosten 140 140 140 140 140
administratiekosten (postz.+env.) 100 100 100 200 200
diversen 150 150 150 150 150

totaal 3.490 2.580 5.900 5.780 5.222 4.570 1.570 6.205 6.335 6.005

tekort 1.080 -1.010 305 555 783

Contributies vast variabeltotaal
€ 4,50

2022 (220) 1000 990 1.990
2021 (240) 1000 1.080 2.080
2020 (250) 1000 1.125 2.125
2019 (230) 1000 1035 2.035
2018 (227) 1000 1022 2.022
2017 (226) 1000 1017 2.017

Financieel overzicht 31 december 2021

saldo 1-1-2021 13.805,26 excursies 0,00
contributies 2.102,50 lezingen 301,00
excursies 0,00 zaalhuur 155,00
bloemschikken 0,00 bloemschikken 0,00
plantenverkoop 886,50 plantenverloting 53,88
verkoop potgrond diversen 418,00
diversen 12,50 bank en adm.kosten 129,29
rente 0,40
welkoop 65,85

saldo 31-12-2021 15.815,84

TOTAAL 16.873,01 16.873,01 0,00



Gardenista 
Groenfestival Gardenista wordt van 25 tot en met 29 mei 2022 gehouden op buitenplaats 
Den Alderdinck in Laag Zuthem. Er zijn verschillende competities waar Groei & Bloeiers 
op kunnen inschrijven. Ontwerpen van tuinen; “postzegeltuintjes” en grotere inspiratie 
tuinen. Verder is er van alles op het gebied van bloemschikken en planten kweken. Naast 
deelnemers voor de wedstrijden zoekt de 
organisatie nog vrijwiligers, zodat het 
evenement goed kan draaien. Kijk op 
www.gardenista.nl/deelnemen voor meer 
informatie.

Vanuit Groei & Bloei West-Betuwe bekijken we 
de mogelijkheid om met een bus het festival 
samen te kunnen bezoeken.


Tegelwippen 
Een aantal gemeentes willen samen met 
inwoners en ondernemers zorgen voor meer 
bomen en groen. Dit doen ze met het NK 
Tegelwippen, dat van maart tot oktober plaats 
vindt. Gemeentes nemen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk tegels te vervangen 
door planten. Kijk op de site van je gemeente voor hoe je een actie kunt aanmelden.


Leden-kijken-bij-Leden 
Ook dit jaar vragen we jullie om je tuin te laten zien aan de andere leden, niet als 
competitie, maar als ontmoeting, ter inspiratie en uitwisseling van je enthousiasme. Laat 
zien waar je trots op bent en van geniet, of waar je van baalt en wel wat tips over kan 
gebruiken. Bepaal zelf het seizoen, dag waarop de tuin het best toont. Overleg hierover 
met Inge Steen en Marloes  Noodelijk, dat zij het tuinbezoek opnemen in het activiteiten-
programma.


http://www.gardenista.nl/deelnemen

