
Nieuwsbrief november 2021


Marieke Nolsen heeft met een enthousiasmerend verhaal 
over haar pluktuin de aftrap gegeven van het lezingen 
seizoen. Dat resulteerde in verschillende mooie boeketten in 
knalkleuren op de mail.


Komende lezing van Leo Brand over Paddestoelen is van 
rustiger aard - zie verderop in de nieuwsbrief. Leo Brand 
vervangt met zijn verhaal de eerder geplande lezing over 
Pompoenen. 
En het is toch weer gelukt; de lezingen agenda is compleet! 


Op de Algemene Ledenvergadering kondigde Anjo Steen de 
workshops fotograferen in de tuin van Caroline Piek aan. 

Verderop in de nieuwsbrief stat een uitgebreide beschrijving 
van de workshop en de wijze van inschrijving.


10 november komt Leo Brand naar Geldermalsen met zijn lezing; De wereld van de 
paddestoel.  Als inleiding op zijn lezing schrijft Leo het volgende. 
Paddenstoelen hebben in de loop der eeuwen altijd de mensheid verbaasd. Ze zijn dan ook altijd 
verbonden geweest met de mythen en sagen van het volksgeloof. Men vond het maar raar en niet 
gewoon, eigenlijk was het allemaal maar hekserij of….had het te maken met de duivel? Dat kon 
toch eigenlijk ook niet anders want de ene dag liep je door het bos te wandelen en was er nog 
niets te zien, niets aan de hand dus. Maar o wee, de volgende dag stond het bos vol met van die 
kleurrijke gekke dingen. Vele verhalen over heksen, trollen, feeën en kabouters, elfjes en ja zelf de 
duivel deden dan ook de ronde. En ja….. was de paddenstoel niet de zetel van een pad, ook al 
zo’n duivels dier. Heden ten dagen is dat nog steeds aan de naamgeving van sommige 
paddenstoelen en zwammen te merken. Namen als: Satansboleet, Heksenboleet, Duivelsei, 
Duivelsbrood russula, Elfenbankje en Vliegenzwam worden nog steeds in verband gebracht met 
die mooie verhalen. Verhalen die ik zeker ook tijdens deze lezing zal vertellen.                                                                  

Wat zijn nu eigenlijk paddenstoelen                                                                                
Paddenstoelen behoren tot de schimmels. De paddenstoelen zoals wij die waarnemen zijn 
sporenvormende organen van over het algemeen onzichtbaar levende schimmels. De eigenlijke 
schimmelplant bestaat uit een uitgebreid stelsel van zeer fijne schimmeldraden (hyfen), die ergens 
in of op groeien. Dit kan grond, mest of hout zijn maar ook veertjes of bladeren. Zo'n hoeveelheid 
schimmeldraden bij elkaar noemen we het ‘mycelium’ dat in het juiste seizoen een knobbeltje 
vormt de zogenaamde ‘zwamvlok’. Uit zo’n zwamvlok groeit dan de voor ons uiteindelijk zichtbare 
paddenstoel of zwam. Met deze lezing probeer ik een beeld te scheppen van een aantal 
paddenstoelen en zwammen die in Nederland voorkomen. 
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De sprekersavonden zijn in Zalencentrum ‘De Ontmoeting’, aanvang van de lezing is om 
20.00 uur.
Zalencentrum 'De Ontmoeting'
Achter 't Veer 20
4191 AD Geldermalsen
Gezien de nog steeds precaire situatie rondom Corona geldt de regel dat een ieder 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 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: 06-57614393.

Hoewel wij zelf tevreden zijn over het programma, nodig ik jullie uit om suggesties te geven van 
sprekers, kwekers, workshops en thema’s, waar we volgend seizoen mee verder kunnen. Doe dat 
op info@west-betuwe.groei.nl

datum spreker thema

13 oktober 2021 Marieke Nolsen Pluktuin

10 november 2021 Leo Brand De wereld van 
paddestoelen

8 december 2021 Marcel Batist Natuur in Nederland

12 januari 2022 Anna Adriaensens

Silene

Zaden en zaaien, éénjarigen

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

Programma van het seizoen 2021 -2022
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Workshop Tuinfotografie door Caroline Piek, professioneel tuinfotograaf.

Op woensdag 6 april 2022 zal Caroline Piek een lezing geven over tuinfotografie. 
Omdat wij het erg leuk vinden de theorie om te zetten in de praktijk hebben wij een praktijk 
workshop van 4 uur (van 9:00-13:00 uur) vastgelegd. Voor de workshop zijn slechts 10 plaatsen 
per keer beschikbaar. 
Om die reden hebben wij alvast 2 workshops vastgelegd, zodat er maximaal 20 mensen kunnen 
deelnemen. 

De data zijn zaterdag 21 en zaterdag 28 mei 2022 en de locatie is bij Inge en Anjo Steen, 
Achterweg 59 te Rumpt.

De kosten voor de workshop zijn: voor leden 25 euro per persoon en voor niet leden 35 euro per 
persoon. Bij onvoldoende deelnemers en/of slecht weer kan de workshop worden geannuleerd.

Je kunt op de website van Caroline Piek meer informatie vinden:  www.carolinepiek.nl
Een korte impressie van de workshop: In de diverse delen van de tuin heb je volop de kans om 
verschillende stijlen en indelingen te fotograferen. We besteden aandacht aan het fotograferen van 
de volledige tuin – van het complete tuinontwerp tot bloemborders, mooie doorkijkjes en natuurlijk 
blijven de close ups van bloemen en insecten niet achterwege. Hoe gebruik je het lijnenspel van 
een tuin om meer dynamiek in jouw foto’s te krijgen? Hoe creëer je sfeer door te spelen met 
doorkijkjes? Hoe vang je de essentie van het ontwerp? Hoe breng je meer leven in jouw tuinfoto’s? 
Het is slechts een greep uit de vragen die aan bod komen. 

Deelnemers fotograferen aan de hand van enkele praktijkopdrachten en na afloop selecteer je 
jouw vijf beste foto’s. 

Caroline zal deze later van feedback voorzien (waarschijnlijk via de email) en je krijgt een hand-out 
met basisbeginselen van de tuinfotografie.
 
De eerste workshop zal zijn op 21 mei 2022 en als deze vol is gaan wij naar 28 mei 2022.

Graag opgeven via de email van Groei&Bloei West-Betuwe: info@west-betuwe.groei.nl  of bellen 
met Liesbeth Porsinck: 06-57614393. 
Om eea definitief te maken willen wij u vragen om zich op te geven voor 25 november 2021! 
Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Uw deelname wordt uiterlijk 10 december 2021 
bevestigd om misverstanden te voorkomen.

José Klip
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