
Nieuwsbrief oktober 2021 
 
 
Zaterdag 11 september was de aftrap van het nieuwe seizoen met een plantenruilbeurs in 
de tuin van Anjo en Inge Steen. Het weer zat mee en voor het momentje dat het even 
spetterde stonden tenten, waarin koffie, gebak en een drankje te vinden waren. Fijn om na 
anderhalf jaar veel mensen weer terug te zien. Ondanks dat de ruilbeurs een maand 
eerder was dan andere jaren, waren er nog veel planten om uit te zoeken. 
 
In deze propvolle nieuwsbrief: nog 2x Doen 2021, de komende lezing, de stukken voor de 
uitgestelde jaarvergadering 2021, de nieuwe zaal en de agenda voor de rest van het jaar. 
 
Marieke Nolsen 
Zoals aangekondigd in de nieuwsflits van vorige maand, 
komt 13 oktober Marieke Nolsen vertellen over haar op 
Engeland geïnspireerde pluktuin. Marieke geeft aan dat 
ze sinds 2016 haar tuin heeft vergroot met een 
decoratieve pluktuin geïnspireerd op Engeland. “Een 
pluktuin voor onszelf met heel veel dahlia’s en 1-jarigen 
in de kleuren rood/zalm/oranje/roze. Elk jaar gaan wij 
naar Engeland om tuinen te bezoeken en daar zie je heel 
veel dat dahlia’s en 1-jarigen ondersteund worden door 
natuurlijke constructies. Dit heb ik op mijn eigen wijze ook 
in onze pluktuin toegepast. Tijdens deze avond vertel ik 
hoe ik deze constructies maak, welke dahlia’s en 1-
jarigen ik gebruik, hoe ik met de beplanting speel etc. etc. 
Mijn verhaal begeleid ik met hele mooie beelden. Dus 
heb je een pluktuin, of wil je misschien een soort van 
pluktuintje aanleggen, of vind je het gewoon heerlijk om 
een hele avond in een soort van FLOWERHEAVEN te 
bivakkeren, dan vind ik het enorm leuk om je op deze 
avond te ontmoeten in de hoop je te inspireren. 
 
Let op! Nieuwe locatie!  
Voorafgaand aan de lezing is de uitgestelde jaarvergadering 2021,  
begintijd jaarvergadering is 19.30 uur, aansluitend begint de lezing om 20.00 uur. 
 
De sprekersavonden zijn voortaan in: 
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 
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We zitten 13 oktober voor het eerst als Groei & Bloei West-Betuwe in de nieuwe locatie, in 
een zaal waar ruimte is voor 130 mensen, maar die ingericht wordt voor ca. 50 personen, 
zodat wij de 1,5-meter regel zoveel mogelijk waarborgen.  
Op 25 september gaan er echter andere maatregelen gelden waarbij de 1,5-meter wordt 
losgelaten. Daarvoor in de plaats komt de maatregel dat iedereen die aanwezig wil zijn in 
het bezit moet zijn van een geldig corona toegangsbewijs (dit kan zijn een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs of de corona-check-app).  

Voor de vergadering en lezing moet u zich aanmelden. Dit kan via de e-mail van Groei & 
Bloei West-Betuwe: info@west-betuwe.groei.nl, of bellen met Liesbeth Porsinck: 
06-7614393. 

Voor meer informatie over het coronabewijs zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/overzicht-
coronamaatregelen 

 
José Borsboom vertelt over ecologisch tuinieren wat ze 
met haar man op 2000 m2 bij hun woning toepast. 
In het najaar hebben we de heuvel aangepakt, hij was 
hoger en breder, je kon er niet meer goed op komen, 
zonder uit te glijden. 
Ook in het kader van 
ouder worden, zijn er op 

meerdere plekken veranderingen aangebracht. 
We willen er een bloemenheuvel van maken. 
Er zijn allemaal planten en heesters aangeplant waar 
insecten op afkomen. 
Verder werk ik ook met wilde planten, maar eerst hier 
maar eens de aangeplante voorrang geven. De rest 
volgt dan wel. 
Ik ben nu bezig met wieden en planten, want er waren 
veel stekken uit de tuin en niet alles is even goed 
aangeslagen. 
 
Een paar maanden later op een regenachtige avond bieden de mossen, distels en 
grassen ruimte aan tal van insecten. 
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Na jarenlang tegen een grasveldje met onkruid te hebben aangekeken, besloten de buren 
van Marloes Noodelijk na veel overleg om van hun gezamenlijke voortuin een “echte” 
tuin te maken. 
De buurmannen hebben hard gewerkt. Gras 
en onkruid eruit. Alles omspitten en goede 
grond erover. En nu?  
Goede raad hoeft niet duur te zijn, dus heb 
ik ze aangeraden om bij Inge’s kar op 
plantjesjacht te gaan. Met hulp van Inge zijn 
ze met twee volle kratten naar huis gegaan. 
Alles werd uitgezet, geplant en natuurlijk 
goed ingewaterd. Dit was herfst 2020. 
Hier en daar wat tips gegeven, zoals 
grassen niet afknippen voor de winter, iets 
wat dood lijkt niet gelijk eruit halen maar 
even afwachten. 
De plantjes zijn goed aangeslagen en de 
winter goed doorgekomen. 
 
 
 

 
 

datum spreker thema 

13 oktober 2021 Marieke Nolsen  Pluktuin 

10 november 2021 Sander Sanders Pompoenen en exoten 

8 december 2021   

12 januari 2022   

9 februari 2022 Cees Verkerke Zintuigentuin 

2 maart 2022   

6 april 2022 Caroline Piek Fotograferen in de tuin 

 
 
 
Al eerder hebben we reclame gemaakt voor een moestuinavond van VELT. Ook zij starten 
weer met hun avonden. Ben je ook een moestuinliefhebber? Kom alles te weten over 
oogsten en bewaren en deel je eigen ervaringen. 

De moestuinavond wordt verzorgd door Inge Verdonk en Yolanda de Vlugt (Vereniging 
Ecologisch Leven en tuinieren, VELT) in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. Het 
uitgangspunt is om samen informatie over de moestuin te delen en uit te wisselen. Elke 
avond staat een thema centraal, waarover een korte inleiding wordt gegeven. De avond is 
voor iedereen die belangstelling heeft voor de moestuin en wordt gehouden in de 

Programma van het seizoen 2021-2022 



bibliotheek Geldermalsen (gebouw De Pluk) Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen op 
12 oktober 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur, onderwerp Oogsten en bewaren. Bij 
voldoende belangstelling gaan ze elke 2e dinsdag van de maand een moestuinavond 
organiseren. 

Deelname is gratis: wel opgeven via Bibliotheek Rivierenland (locatie Geldermalsen) of via 
de link:  

Moestuinavond West Betuwe | dinsdag 12 oktober 2021 | Bibliotheek Rivierenland (op-shop.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemene ledenvergadering 2021 
Agenda 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2020  *1 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Sociaal jaarverslag van de secretaris  *1 
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester (zie verderop in deze nieuwsbrief) 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
7. Vaststellen van de begroting 2021 (zie verderop in deze nieuwsbrief) 
8. (Her)benoeming bestuurslid  *2 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
*1 Het jaarverslag en de notulen van 2020 worden u bij binnenkomst overhandigd. Leden 
die de vergadering niet bijwonen, kunnen de secretaris om toezending vragen. 
*2 Marloes Noodelijk is aftredend en herkiesbaar. Tijdens de algemene ledenvergadering 
kan het aftredende bestuurslid herbenoemd worden. Het staat de leden echter vrij om zich 
ook kandidaat te stellen voor de vrijkomende functie. 
In dat geval zal er overgegaan worden op een stemming. Kandidaten voor een 
bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk twee dagen voor de algemene ledenvergadering 
aanmelden bij het secretariaat. 
 
 
 
José Klip  

https://rivierenland.op-shop.nl/15836/moestuinavond-west-betuwe/12-10-2021


 
 
 

Financieel overzicht 31 december 2020

saldo 1-1-2019 11.713,54 excursies 0,00

contributies 2.125,00 lezingen 514,60

excursies 0,00 zaalhuur 280,00

bloemschikken 0,00 bloemschikken 0,00

plantenverkoop 795,00 plantenverloting 64,90

verkoop potgrond 324,00 diversen 213,98

diversen 116,00 bank en adm.kosten 301,40

rente 0,40

welkoop 106,20

saldo 31-12-2020 13.805,26

TOTAAL 15.180,14 15.180,14

Begroting 2021

Inkomsten 2021 2020 2019 2018 Uitgaven 2021 2020 2019 2018

contributies 2.080 2.125 2.035 2.022 excursies 3.300 3.330 3.000

excursies 3.000 2.970 2.500 lezingen 250 incl. reiskosten 3 gepland 750 1.750 1.750 1.750

rente 0 0 zaalhuur 85 x 3 255 490 490 490

verkoop potgrond 275 275 200 plantenverloting 3x 25 75 175 175 175

verkoop plantjes 500 500 500 500 bloemschikken 100 100 100 100

bankkosten 140 140 140 140

administratiekosten (postz.+env.) 100 100 200 200

diversen 150 150 150 150

totaal 2.580 5.900 5.780 5.222 1.570 6.205 6.335 6.005

tekort -1.010 305 555 783

Contributies vast variabel totaal

€ 4,50

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


