
Nieuwsbrief maart 2021 
 
Beste plantenliefhebbers en tuinvrienden, 
 
Tot nu toe een bijzonder voorjaar. Het weer is niet standaard; mooie zonnige dagen, afgewisseld 
met stevige vorst en toch prachtig helder weer. De bollen brullen de grond uit, elzenkatjes kleuren 
en de vogels zijn al weer vrolijk aan het zingen. En dat is gelukkig weer erg normaal. 
De samenleving is ook niet standaard, met de sociale regels van 1,5 meter afstand houden en veel 
thuisblijven en voortdurend de Covid-19 monitoren. En toch in het groen in de tuin is alles weer 
heel normaal en kun je heerlijk jezelf zijn en genieten van het kleine. 
 
Helaas houden we vanwege de coronaregels nog geen lezingen of andere bijeenkomsten.  
 
Aan de mailbox merk ik dat sommige mensen wel staan te popelen om wat samen te doen of van 
zich te laten horen.  
Een van de reacties op het stukje van Inge vorige maand is van Anja van de Heuvel. Een andere 
bijdrage is van de Tuindames. 
Wie durft het aan om volgende maand wat in te sturen over zijn of haar plannen voor dit 
groenjaar? 
 
José Klip 
 
DOEN 2021 
 
Het thema voor 2021 van Groei en Bloei is doen. Wat gaan we doen in 2021? 

Nou, er zijn weer volop plannen en nu het lenteweer in de 
lucht zit begint het extra te kriebelen. 
 
Wat ik komend seizoen allemaal ga doen heeft alles te 
maken met de pluktuin die ik in 2019 ben gestart, nadat al 
mijn buxus was aangetast en ik dus iets met de voortuin 
moest doen. Deze moest helemaal op de schop en ik was 
bezig met een carrièreswitch naar het groen dus dacht ik: 
Laat ik er maar eens wat extra’s doen. Zo is het idee voor 
de pluktuin geboren.  
Het eerste jaar van de pluktuin was vooral een jaar van 
experimenteren en gewoon doen. Er komt nog heel wat bij 
kijken om het gehele zomerseizoen een mooi en gelijkmatig 
aanbod van bloemen samen te stellen. Veel geleerd wat ik 
het jaar daarop anders zou gaan doen. En inmiddels werd 
de naam Polderboeket geboren, want wij wonen aan de 
Polderdijk en ik maak boeketten met bloemen vanuit mijn 
tuin. 
 
En toen kwam seizoen 2020. Het was lastig mijn 
beroepsmatige werkzaamheden te combineren met al mijn 
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groene plannen. In de winter had ik al wel een 
website klaargezet en een format voor 
abonnementen samengesteld.  
Corona legde mijn werkzaamheden en 
uiteindelijk mijn baan stil. Maar zelf zat ik niet 
stil. Er was tenslotte volop werk te doen in mijn 
tuin. Een mooi seizoen met volop bloemen, 
mijn aanbod werd ontdekt door de wandelaars 
die nu volop voorbijkwamen. Ik heb me dat 
seizoen volledig op mijn bloemen gestort en 
het aanleren van samenstellen van boeketten.  
Intussen verloor ik mijn baan. Wat nu te doen? 
Solliciteren, solliciteren. Maar kon ik straks 
Polderboeket nog wel combineren met een 
eventuele nieuwe baan? Duidelijk was wel dat 
ik meer wilde doen in het groen! 
Het is gelukt, ik ben gestart bij een hovenier in Opheusden. Een pittige job die ik ook na mijn 
proefperiode hoop te blijven doen. 
 
Anja van de Heuvel 
 
 
Johan van de Perk van de Botanische kwekerij met bamboe, siergrassen en exoten vraagt 
het volgende: 
 
Vanaf maart zoek ik iemand die in het voorjaar kan helpen met het vermeerderen en oppotten van 
de moerplanten uit de tuin. 
Ook is er een plaats vrij gekomen voor een vrijwilliger die regelmatig wil helpen met het onderhoud 

van de tuin met onze botanische collectie.  
Op onze kleinschalige kwekerij vermeerderen we 
een groot aantal soorten minder bekende soorten 
siergrassen, bamboes, bladplanten, gember-
achtigen en varens in kleine aantallen.  
De planten worden ambachtelijk vermeerderd 
door plant(delen) op te rooien, zaaien of stekken 
en handmatig op te potten in diverse 
grondmengsels aan tafel in de kweekschuur. De 
planten worden daarna op ecologische wijze 
verder opgekweekt. 
De werkzaamheden zijn buiten en deels in een 
goed geventileerde kapschuur. Afstand houden 
geen probleem. 
De kwekerij is zowel makkelijk bereikbaar met de 
auto (A2, afslag 14) als met de trein (10 minuten 
te voet vanaf station Beesd) 
 
PERK BAMBOE Kwekerij & Tuin 
Botanische kwekerij met bamboe, siergrassen en 
exoten  www.PerkBamboe.nl 
Open voor publiek: vrijdag + zaterdag 10-17 uur 
maart-november* 
Meinte 10,  4153 XE Beesd (Gld) 
Info@PerkBamboe.nl 
Telefoon 06 125 29974 
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NOGMAALS DOEN 2021 
De Tuindames zijn het 
groenseizoen 2021 gestart met 
een middagje zaden te ruilen: 
zowel moes- als bloemzaden. 
Vorig jaar in december binnen, nu 
op tot nu toe de warmste dag van 
februari op een zonnig terras 
buiten. Alles lijkt in coronatijd 
anders, maar ook veel is hetzelfde. 
De zaden gaan gewoon de 
kweekbakjes in en vol verwachting 
kijken we hoe het opkomt.  
De bloembedden zijn nog niet 
helemaal gereed, de zaaibakjes 
wel. Maar net als elk jaar moeten 
we ons weer inhouden. Niet te 
veel tegelijk zaaien en vooral niet 
te vroeg, anders hebben we mooie 
planten die te groot worden, maar 

nog niet vanwege nachtvorst naar buiten kunnen. 
Ergens in april of mei hebben we vast weer een ruilmiddag voor alle verschillende kool -en 
tomatenplantjes, dahlia’s, afrikaantjes en andere groene schoonheden. 
 
De Tuindames komen uit Maurik, Eck & Wiel en Wadenoijen 
 
 
 
 
 
Af te halen 
Voor de liefhebber pollen Snoekkruid om af te halen. 
Snoekkruid is een vijverplant met mooi blauwe bloemen.  
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met 
irmaprent@gmail.com  
 
 
 
 
 
Inspiratie om zelf een stukje schrijven voor de nieuwe rubriek DOEN 2021 
mail naar  
 
info@west-betuwe.groei.nl 
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