
Nieuwsbrief april - mei 2021


Beste tuinvrienden en -vriendinnen,


een tweede voorjaar in lockdown, nog steeds veel thuis en ook nu weer vooral gericht op binnen 
blijven of in de eigen tuin aan de slag.

Toch voelt het voor mij anders dan in 2020, de angst voor het virus heeft plaats gemaakt voor de 

hoop op doeltreffende vaccinatie, 
waardoor we in de zomer en het najaar 
weer andere activiteiten op kunnen 
pakken - en ook weer verder dan de 
eigen tuinhekken mogen kijken. 


Digitaal hebben we het afgelopen jaar 
veel gezien en geleerd. Als bestuur van 
Groei & Bloei, West-Betuwe vergaderen 
we middels Zoom. En ook  de 
“Nationale Tuinweek van Groei & Bloei “ 
gaat dit jaar online op 
maandagavonden vanaf 19 april tot en 
met 17 mei met livestream - lezingen en 
rondleidingen.  (kijk voor het volledige 
programma op de laatste   nieuwsflits 
website.)





Deze keer een bijdrage van Suzy Looyenstein-Worth met 
verschillende foto’s

en van Karin van Veen over de Groenbrigade in Buurmalsen


We zijn een paar jaar geleden verhuisd en onze 1e 
prioriteit was niet de tuin. Maar we waren wel 
dingen aan het verzamelen zoals stoeptegels die 
we nodig hadden voor een stapelmuur. En 
planten. En rotstuin stenen. Onze voortuin begon 
meer en meer op een rommelhoekje te lijken en 
we kregen het idee dat onze buren niet perse 
gelukkig waren met de uitzicht... Wij zelf ook niet.

Maar we hadden beloofd, dat 2020 ‘het jaar van 
de tuin’ zou zijn. Of misschien beter te zeggen dat 
2020 was het jaar om een echt begin aan de tuin 
te maken.
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1e stap was de oude haag weghalen en vervangen met een hek en Hedera planten. Omdat de 
zomer behoorlijk heet was, begonnen we rond 5 uur ’s ochtends met planten. Dit waren lange 
dagen ook omdat we driemaal daags water moesten geven.


De volgende stap was de 
voortuin. Grond besteld 
(40m3), 
grondverzetmachine 
gehuurd en de klus kon 
beginnen! Ik had de taak 
de stoeptegels in twee te 
breken, en dat was zwaar 
werk (ondanks het 
apparaat ervoor). 


Die worden gebruikt in 
een te begroeien 
stapelmuur voor de rand 
van de voortuin. Gelukkig 
is mijn man handig met 
allerlei grondapparaten, 
dus hij hield zich bezig 

met grond scheppen en de verhoging te bouwen met de gebroken stoeptegels.


Rond oktober besloten wij de werk te staken ivm. het koude 
weer (voor de planten niet voor ons.) Dus de laatste planten 
tijdelijk in de grond gestopt en dan net nog tijd over om veel 
bollen te planten. De voortuin is verre van af maar het was in 
ieder geval een goed begin. Je kan nu zien wat de bedoeling 
is.


We hopen dit jaar min of meer de voortuin af te hebben. Dat wil 
zeggen het verhoogde deel af, maar misschien niet volledig 
beplant. We zijn nog aan het nadenken welke vaste planten we 
willen hebben. Maar voorlopig hebben we kleur van de bollen, 
en de voortuin project is onderweg.


Groenbrigade 

Eind 2019 ben ik in mijn dorp Buurmalsen gestart met een groenbrigade. Het motto van het 
groenbeheer van de gemeente West Betuwe is goedkoop en efficiënt waardoor het openbaar 
groen bestaat uit saaie grasveldjes waar alleen hondenliefhebbers blij mee zijn en wat 
doorgeschoten struiken waar geen vorm of bloei meer te ontdekken is. Het was mijn bedoeling om 
wat veldjes om te spitten en te beplanten met sterke bloeiende heesters en vaste planten waar 
insecten en mensen blij van worden. 
De gemeente stond achter mijn plannen, ik kreeg een leefbaarheidsbudget toegekend, 10 
dorpsgenoten wilden meedoen en in oktober zijn we dan ook begonnen. We hebben 2 grote 
borders aangelegd en vorige week hebben we een groenstrook geadopteerd waarop een aantal 
essen staan met een onder beplanting van gras en diverse wilde planten. 
Middels het budget heb ik een hovenier de borders laten aanleggen en 3 bomen laten poten. 
Tevens hebben we stekken van diverse dorpsgenoten in de grond gezet en heel veel bollen 
gepoot. Ik heb nog wat budget over om meer heesters aan te schaffen maar de bodem is in zicht. 



Ik wil dan ook een oproep doen aan Groei 
en Bloeiers om stekken van vaste planten 
en heesters die ze over hebben niet weg te 
gooien maar aan ons te geven, zodat we 
de borders kunnen vullen. Wij zijn met 
name op zoek naar sterke niet 
woekerende planten of laag blijvende 
heesters waar insecten op af komen. 
Heeft u wat over? Laat het mij weten, dan 
kom ik het graag bij u ophalen. U kunt mij 
bereiken via email adres 
mathu.vanveen@upcmail.nl. 

Al vast hartelijk dank!

Karin van Veen

Zomerprogramma en plantenkar

Normaal gesproken zijn jullie gewend om in de nieuwsbrief van april het zomerprogramma te 
krijgen, Inge Steen en Marloes Noodelijk hebben samengesteld.

Helaas, wederom, kunnen we nog geen zomerprogramma opstellen, omdat corona roet in het 
eten blijft gooien. Zodra het weer mag en veilig is om iets te organiseren krijgen jullie daar bericht 
van. Tot die tijd houden we de moed er in en gaan we zelf in onze tuinen aan de gang.


En mochten jullie planten over hebben, dan mag je ze altijd doneren voor de plantenkar. 
Eventueel, oppotten wil Inge wel voor haar rekening nemen. De mensen uit de buurt en omgeving 
vinden “de plantenkar” ontzettend leuk. Dagelijks worden er planten meegenomen. Dus nieuwe 
aanvoer van planten is meer dan welkom.


De plantenkar staat voor aan de straat bij  “ De Achtertuin “- van Inge en Anjo Steen , Achterweg 
59, 4156AB Rumpt.


Voorjaars in Maurik - 
José Klip


