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VAN DE VOORZITTER
door Joke Vos

____________________________________

Als ik dit stukje voor onze herfstnieuwsbrief schrijf is het begin 
augustus, volop zomer nog en drooooooog. Als je dit schrijfsel 
leest zijn we inmiddels in september beland en is er hopelijk wat 
meer nattigheid gekomen, want oh wat snakken de planten naar 
meer vocht. Klimaatverandering,  ja ongetwijfeld. Al kan het 
volgend jaar zomaar een kletsnatte zomer worden. Wie zal het 
zeggen. Maar goed de herfst doet langzaamaan zijn intrede en 
dat zie je in de tuin en de natuur rondom ons heen. Het blad 
kleurt nu bronsgroen en in de tuin knalt het met kleurige Dahlia’s 
en Herfstasters en kleurige bessen, tenminste als je eraan 
gedacht hebt om ook wat planten in je tuin te zetten die laat in 
het jaar mooi zijn. Zo niet dan zijn juist september en oktober de 
ideale maanden om veranderingen aan te brengen in je tuin. De 
bodem is nog heerlijk warm en hopelijk vochtig en alles wat je nu 
gaat planten slaat snel aan. Met bomen en struiken aanplanten 
kun je beter nog een paar maanden wachten, maar ook weer 
niet te lang. Een oud gezegde is: “Een boom geplant voor 
Nieuwjaar gaat groeien, een boom geplant na Nieuwjaar kán 
gaan groeien”. Een wezenlijk verschil. 

Bij Groei & Bloei zitten er dit najaar volop leuke activiteiten aan 
te komen. Natuurlijk de interessante lezingen die Wilma en 
Gonny voor dit seizoen weer op de planning hebben gezet. 
Tuinhistoricus Leo den Dulk die in september komt vertellen over 
de Dutch Wave, je weet wel de tuinen van Piet Oudolf en later 
dit jaar kweker Marcel de Wagt over planten die nog lang mooi 
blijven in de herfst en winter. 
En natuurlijk is een van de grote gebeurtenissen dit jaar op 6 
oktober het Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken. Je 
leest er verderop in deze Nieuwsbrief veel meer over enne…..je 
kunt je nog aanmelden voor de wedstrijd. 

De nazomer is ook de tijd om vast plannen te maken voor het 
volgende voorjaar, dat wil zeggen dat je bollenbestellijst zo 
zoetjesaan de deur uit moet. Want wie volgend jaar wil genieten 
van kleurige, fleurige bloemen in de tuin, zal die dit najaar 
moeten planten. Mijn lijst is inmiddels opgesteld en verstuurd 
naar de bollenhandelaar. Dit jaar staan er veel narcissen op de 
bestelling die in het nieuwe stuk tuin geplant zullen gaan worden 
en volgend voorjaar zullen gaan zorgen voor lekker veel kleur en 
geur. Want wist je dat er zeker bij de narcissen een heleboel 
soortjes zijn lekker ruiken? Dat is zomaar een leuk extraatje. Kies 
voor die soorten die gemakkelijk verwilderen. Je hebt er na de 
eerste keer planten nauwelijks nog omkijken naar en het worden 
er zomaar elk jaar meer. 

Voor nu wens ik je een zonnige, kleurige en overvloedige herfst 
toe.

Joke Vos

AGENDA
Hieronder staan de activiteiten in 
de komende maanden. 
Via de FLITS krijgen emailleden 
altijd kort voor de activiteit nog 
een herinnering.

SEPTEMBER
14 dagexcursie
17 lezing
18-19 start bloemschikcursussen

OKTOBER
5-6 ZNKB in Waalwijk
15 lezing

NOVEMBER
21 lezing



lezingen
De lezingen worden gegeven in ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk-Centrum.    
Aanvang: 20.00 uur.   Kosten: € 3,-- p.p., voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen. 

17 september 2019:  De oorsprong van de Dutch Wave, de nieuwe 
manier van ontwerpen met vaste planten. Door Leo den Dulk.
The Wave probeert om mét de natuur te tuinieren, in plaats van 
tegen de natuur in. Ze maakt gebruik van vaste planten, eenjarigen, 
siergrassen en bolgewassen, gecombineerd met het idee dat deze 
het gehele jaar door de moeite waard moeten zijn. Naast de bloei er 
dient er ook schoonheid gevonden kon worden in de structuur, de 
vorm en de hoogte van de plant, zeker ook als deze afgestorven zijn, 
door hun zaaddozen, verkleurd blad en stelen. Daarom wordt er op 
zoek gegaan naar nieuwe natuurlijk uitziende planten, en bestaande 
planten worden gebruikt op een andere lossere, natuurlijke manier.

15 oktober 2019: Een reis om de (planten)wereld in 90 minuten, 
met Harry Jans-
Tijdens deze lezing wordt u meegenomen op een reis rond de wereld 
om op zoek te gaan naar planten die op de verschillende gebergten 
voorkomen (tot wel 5.000 m) of een uitzonderlijke groeiwijze 
vertonen. De lezing begint in Europa, waar o.a. bergstreken in 
Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Bulgarije en Griekenland 
bezocht worden. Daarna reizen we verder naar Iran waar de 
keizerskroon vandaan komt. We maken dan de overstap naar Afrika. 
Hier gaan we de bergen in van Ethiopië, Kenia en Lesotho met 
werkelijk bijna buitenaardse planten rond de evenaar op ca. 4.200m 
hoogte. Dan reizen we af naar Socotra. Hier heeft bijna nog niemand 
ooit over gehoord, laat staan planten van gezien. Een zeer uniek 
stukje op aarde en één van de meest bijzondere plaatsen waar onze 
spreker ooit geweest ben. De reis gaat verder naar Kirgizië, 
Oezbekistan, Tadzjikistan, India (Sikkim), Nepal en China, waar we de 
Tian Shan en de machtige Himalaya gaan bezoeken. Australië, 
Tasmanië en Nieuw Zeeland staan daarna op het programma. We 
sluiten de reis af in Zuid Amerika waar Ecuador, Peru en Argentinië 
hun prachtige flora van de Andes zullen tonen en de hoogste 
bloeiwijze ter wereld voorkomt. Dit is namelijk Puya raimondii die 
wel tot 10 m hoog kan worden.  Het belooft een zeer boeiende 
lezing te worden waarbij veel onbekende plekken bezocht worden 
met zeer bijzondere, bizarre en kleurige planten. Voor meer 
informatie over de lezing kunt u kijken op www.jansalpines.com

Donderdag 21 november 2019: 
Kweker Marcel de Wagt houdt zijn lezing over “De schoonheid van de 
planten vóór en na de bloei”.
 Hij spreekt in ieder geval uit eigen ervaring want in zijn kleinschalige 
kwekerij worden ruim 800 niet alledaagse planten op een natuurlijke en 
ambachtelijke wijze gekweekt. Respect voor de natuur staat daarbij 
bovenaan. Hij heeft zijn sortiment op specifieke planteneigenschappen 
samengesteld, zodat hij voor vrijwel de meest uiteenlopende tuinen of 
potten planten kan adviseren. 



welkom nieuwe leden

Telkens mogen we nieuwe leden verwelkomen bij onze groene vereniging en al die nieuwelingen zouden 
we willen zeggen: maak volop gebruik van je lidmaatschap en kom eens langs bij een van de lezingen of ga 
mee op stap tijdens een excursie of reis of meld je aan voor een cursus of workshop. Natuurlijk kun je met 
heel veel tuinvragen terecht bij Groei & Bloei, er zit veel kennis bij onze leden. Maar we zijn ook een club 
van mensen die plezier beleven aan een gezamenlijke hobby in een gezellige en ongedwongen sfeer. 

Hieronder de namen van de nieuwe leden:  
Mevr. A. van den Assem, Mevr. Anneke Janse en Mevr. Marja Eijken uit Kaatsheuvel
Mevr. M. Oerlemans uit Wijk en Aalburg
Mevr. Lilianne van Mierlo, Dhr. W. de Waal en Dhr. P. Peeters uit Waalwijk
Dhr. J. Uijl uit Sprang-Capelle
Dhr. Ralph van Asten uit Tilburg
Dhr. J. Heeren uit Raamsdonksveer
Mevr. D. de Kruijf uit Elshout

Alle nieuwe leden van harte welkom geheten bij Groei & Bloei De Langstraat. 
Tip: Al eens gedacht aan een cadeau abonnement voor iemand die alles al heeft. Kijk even op 
www.groei.nl voor speciale acties en aanbiedingen. 

excursieprogramma 2019
Voorlopig staat er nog één excursie gepland voor dit jaar.

Je kunt online inschrijven voor een excursie via het formulier op de website of per telefoon bij Lorna 
Dunn 0416-652035 of Joke Vos 0416-272936. Mailen kan ook naar excursies@hotmail.com. 

Zaterdag 14 september 2019 “Bos en Betuwe”
Een fantastische dag uit naar tuinen op de Veluwe en in de Betuwe, een combinatie van de mooiste 
plekken in Nederland.
We vertrekken al vroeg naar Hoevelaken, waar John en Joyce Ramsbotham door de jaren heen een 
prachtige natuurlijke tuin aangelegd hebben, midden in het Hoevelakense Bos. John Ramsbotham 
verzorgde in November 2018 een lezing voor Groei & Bloei De Langstraat en zijn enthousiaste verhaal 
was een reden te meer om deze tuin te gaan bezoeken. 
Na ons uitgebreide bezoek vertrekken we naar Opheusden, in de Betuwe dus, waar we lunchen in 
restaurant Het Veerhuis. Het Veerhuis is prachtig gelegen buitendijks bij Opheusden met prachtig zicht 
op Rhenen en de Utrechtse Stuwwal. 
Na de lunch is het maar een klein stukje rijden naar de tuin van Hanneke en Hendrik Zaaijer in 
Kesteren. Bij de nieuwgebouwde woning in traditionele Betuwse T-vorm is tuin aangelegd met veel 
snoeivormen en strakke hagen. O.a. de beroemde tuinen bij Sissinghurst, Engeland dienden als 
inspiratiebron. In de winter van 2018 is gestart met de aanleg van een nieuw stuk tuin met een 
natuurlijke beplanting, glooiende vormen en veel ruimte voor vlinders, insecten en bijen. 
Als laatste bezoeken we deze dag Geerte’s Tuin. Geerte en Bart Hoefakker hebben zelf de tuin 
aangelegd, waarbij Bart aangeeft dat zijn bijdrage in het onderhoud slechts het maaien van het gras is. 
Ondanks dat de tuin nog vrij  jong is oogt deze al heel volwassen. De vruchtbare Betuwse klei zal daar 
zeker aan bijgedragen hebben. In de nazomer is de tuin een weelde van kleur, met veel dahlia’s die de 
vaste plantenborders aanvullen. Beroemd zijn de kleurrijke plantentafels voor de schuur waarop 
Geerte haar bijzonderheden uitstalt. 

Excursie per bus, vertrek 8.15 uur vanuit Waalwijk. We verwachten om  18.00 uur weer terug te zijn. 
Inclusief busvervoer, alle entrees voor de tuinen, koffie en thee en een heerlijke lunch.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 47,50 , niet leden betalen € 50,--



bloemschikKEN
seizoen 2019 - 2020

  _________________________________________________________

Groei en Bloei de Langstraat verzorgt in het najaar 2019 en voorjaar 2020 totaal 11 bloemschiklessen. 
De lessen worden gegeven door onze enthousiaste docente Yvonne Zwinkels  en Leo van den Hoven. 
De cursussen worden gegeven in buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 te Waalwijk 

Groep enthousiast/creatief  o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdag 19-09, 10-10, 7-11, 28-11, 19-12, 16-01, 
6-02, 27-02, 19-03, 9-04, 7-05
Deze cursus is geschikt voor een beginnende bloemschikker en een iets wat gevorderde bloemschikkker. 
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 82,50 voor leden en € 99,00 voor niet leden.
Cursustijd is van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Groep Bijzonder: o.l.v. Leo van Hoven op woensdag 18-09, 9-10, 30-10, 20-11, 11-12, 5-02, 26-02, 8-03, 
8-04, 6-05, 27-05.
Bij deze cursus komen moeilijkere  technieken aan bod die echt een uitdaging vormen.
Een leerzame cursus voor de vergevorderde bloemschikker. 
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 82,50 voor leden en € 99,00 voor niet-leden
Cursustijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De bloemschikgroepen bestaan uit 12 tot 15 personen. De cursus kan doorgang vinden bij voldoende 
deelname. Het is de bedoeling dat u bloemen, groen en ondergrond voor de lessen zelf verzorgt. 
Groei & Bloei zorgt voor het hulpmateriaal zoals steekschuim en binddraad.

Aanmelden en/of informatie vragen is mogelijk bij Yvonne Zwinkels per email: ymzwinkels@gmail.com of 
telefonisch nr : 0416-695140.
Ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus krijgt u bericht met alle gegevens over de cursus en de 
benodigdheden voor de eerste les.
Wacht niet te lang en schrijf u op tijd in voor een van onze cursussen.



zuid-nederlandse kampioenschappen
bloemschikken 6 oktober 2019

Zondag 6 oktober 2019 organiseert de werkgroep ZNK Bloemschikken in samenwerking met Groei & 
Bloei afdeling De Langstraat het ZNK Bloemschikken. Het kampioenschap vindt plaats in  Praktijkschool 
MET-Pro, Koetshuislaan 1, te Waalwijk-Driessen. Je kunt je nog tot 10 september aanmelden voor de 
wedstrijd per mail naar znkbloemschikken@gmail.com. 

Kosten:
€12,50 voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei en afkomstig uit het Rayon Oost-Midden Brabant
€17,50  voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei
€25,00 voor overige deelnemers

Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee en versnapering bij ontvangst. Het inschrijfgeld dient vooraf per 
bank worden voldaan. Bij inschrijving ontvang je de verdere informatie over de betaalwijze. Voor de 
deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei De Langstraat wordt het inschrijfgeld door de afdeling betaald. 

Nieuw dit jaar is de introduce-klasse waarvoor iedereen zich kan aanmelden die nog nooit heeft 
meegedaan aan het Zuid Nederlands Kampioenschap. We merken dat veel bloemschikkers het maar eng 
vinden om mee te doen aan zo’n wedstrijd. Zeker het is best spannend, een werkstuk bedenken, bloemen 
inkopen en dan ter plekke een mooi bloemstuk maken en verder afwachten wat de jury over jouw 
werkstuk te zeggen heeft. MAAR meedoen met zo’n wedstrijd is ook gewoon zo leuk. Je ziet wat anderen 
maken, je pikt nieuwe ideeën en technieken op en daardoor wordt je gewoon een betere bloemschikker. 
Daarom dus de introduce-klasse, waarbij de deelnemers eerst beginnen met een leuke workshop waarbij 
je een bloemschiktechniek leert en vervolgens ga je aan de slag om een mooi werkstuk te maken. Alle 
materialen worden verzorgd, je moet alleen zelf een mesje en schaartje en dergelijke meebrengen. En ja 
de jury bekijkt je werkstuk en geeft je tips en tops. 
Voor wie al eens vaker meegedaan heeft zijn er de A-klasse en de Ere-klasse en voor diegenen die 
professioneel met bloemschikken bezig zijn de semi-prof/prof-klasse. (Zie www.delangstraat.groei.nl voor 
definities van de diverse klassen)

Het hoofdthema voor de wedstrijd is “De Wereld van de Langstraat”. Voor de diverse klassen waarin de 
deelnemers uit kunnen komen is dit verder uitgewerkt. 
Zo gaan de deelnemers in de A-klasse aan de slag met “De wondere wereld van De Langstraat”. 
Het bekende sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel is een van de grote publiekstrekkers in De 
Langstraat. Wie heeft er nog nooit vol verwondering gekeken naar De Indische Waterlelies of gegriezeld in 
het Spookhuis. Meegeleefd met Liesje die belande in de put van Vrouw Holle en werd overladen met 
goud of heeft gezien hoe Doornroosje voor eeuwig lag te slapen? 
Kortom laat je inspireren door de wondere wereld van de sprookjes in De Efteling. 

De deelnemers in de Ere-klasse moeten iets moois bedenken rondom “De logistieke wereld van De 
Langstraat”
Waalwijk heeft zich ontwikkeld tot een logistiek centrum met grote bedrijven als Bol.com en DocData. 
Vele vrachtwagens rijden elke dag van en naar deze megadepots en daarom zijn er ook grote 
transportbedrijven actief in de regio. Laat je inspireren door alles wat met logistiek, vervoer en beweging 
te maken heeft voor je werkstuk. 

En in de semi-prof/prof-klasse is het thema “De geologische wereld van De Langstraat”
Rondom De Langstraat vind je een diversiteit aan natuur. Schrale zandgronden aan de zuidkant met de 
stuifzanden, dennenbossen en heidegebieden van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Meer 
naar het noorden vind je de vruchtbare kleigronden rondom de Bergse Maas. En in het westelijke deel van 



BLOEMSCHIKKENDe Langstraat vind je nog veel veengronden. In vroegere tijden werd hier turf gestoken en afgevoerd via 
een heel stelsel van vaarten. Kortom de geologie in De Langstraat is zeer gevarieerd en je kunt daaruit 
volop inspiratie halen voor je themawerkstuk. 

Zondag 6 oktober kun je vanaf 11.00 uur de deelnemers aan het werk zien. Later in de middag zijn er 
leuke demonstraties en natuurlijk is er in de school ook ruimte ingeruimd voor een aantal stands. Vanaf 
ca. 16.30 uur is er een bespreking van de gemaakte werkstukken en daarna volgt de prijsuitreiking. 
De entree voor het ZNBK bedraagt € 2,50 p.p. incl. een consumptie. Leden van Groei & Bloei De Langstraat 
krijgen op vertoon van hun ledenpas gratis entree. 

Om zo’n evenement te organiseren hebben we hulp nodig en je weet vele helpende handen maken licht 
werk. We hebben behoefte aan sterke mannen om op zaterdag de wedstrijdruimten mee in te richten. En 
ook aan creatieve geesten die mee willen helpen om de aula en de ontvangstruimten in de school gezellig 
aan te kleden met bloemen. Dan zijn er mensen nodig die op zaterdag mee willen hebben met het 
klaarzetten van de bloemen voor de verrassings-opdracht. Daarvoor is het belangrijk dat je wat kennis van 
bloemen hebt en je kunt hier natuurlijk niet meehelpen als je zelf deelnemer bent. 

Op zondag hebben we gastvrouwen en heren nodig die de deelnemers begeleiden naar hun werkplek en 
tijdens de wedstrijd een oogje in het zeil houden om te zien dat alles volgens de regels verloopt. Er zijn 
verkeersregelaars nodig en hulpen in de catering. Mogelijk een paar administratieve krachten om alle 
scores mee te verwerken. En natuurlijk aan het einde van de dag weer mensen om alles mee op te 
ruimen, zodat de leerlingen van de school maandag weer gewoon in een schone school terecht kunnen. 
Wil je een of beide dagen meehelpen stuur dan even een mailtje naar info@delangstraat.groei.nl en geef 
a.u.b. aan welke dag of welk dagdeel je beschikbaar kunt zijn en waar jij goed in bent. 



Vul hier uw tekst in



Vul hier uw tekst in

RABO Club Support 2019

Ook dit jaar weer stellen de diverse Rabobanken in heel Nederland een fors bedrag beschikbaar voor 
verenigingen in hun gebied. Rabobank De Langstraat organiseert de RABO Club Support actie dit jaar van 
27 september t/m 13 oktober 2019. De leden van de Rabobank kunnen elk 5 stemmen uitbrengen op de 
vereniging van hun keuze….en hoe meer stemmen hoe meer geld jouw vereniging krijgt van de 
Rabobank. 
Heb je wel een of meerdere rekeningen bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid? Denk er dan eens 
over na om je wel aan te melden zodat je ook mee kunt stemmen. 
Groei & Bloei De Langstraat wil de bijdrage van de RABO bank het komende jaar gaan besteden aan 
kwalitatief goede lezingen en cursussen over tuinen en het belang van groen voor onze leefomgeving. Als 
je weet dat we als vereniging voor een lezing al snel een bedrag van € 125,-- tot 
€ 150,-- per keer kwijt zijn en we per jaar minstens 6 lezingen verzorgen kan snel berekenen welke 
kostenpost dit voor de vereniging is. Mogen we ook rekenen op jouw stem bij de RABO Club Support 
actie? 

Een aantal jaren terug zijn we binnen Groei & Bloei De Langstraat gestart met de groep Moestuinierders. 
Steeds meer (jonge) mensen zien het belang in van gezond eten waarvan je weet hoe het is geteeld en 
waar het vandaan komt. En hoe kan dat beter dan zelf starten met een moestuin. Maar dat is vaak 
sneller en simpeler gezegd dan gedaan. Na het (misschien een ietsje te enthousiast) zaaien in april wordt 
je in juni bedolven onder de kroppen sla. Als alle buren, vrienden en familieleden voorzien zijn van het 
nodige groen blijft er nog veel te veel over. Herkenbaar…..????
De gedachte bij de start van de Moestuinierders was dat beginners met hun vragen terecht zouden 
kunnen bij de gevorderden binnen de groep. Misschien ook eens gezamenlijk zaden uitruilen of een 
leuke uitstap plannen. Een aantal jaren lang werkte dat prima, waarbij wijlen Cor van Kapel een drijvende 
kracht was. Maar helaas is de groep Moestuinierders na het overlijden van Cor nogal in het slop geraakt 
en dat is jammer. Persoonlijk heb ik al behoorlijk wat bestuurlijk werk te doen binnen Groei & Bloei en 
als ik eerlijk ben gaat mijn hart ook meer uit naar de bloemetjes en minder naar het eetbare groen. 
Daarom hier een oproep aan al die leden binnen onze vereniging die wel met hart en ziel bezig zijn in 
hun moestuin. Wie van jullie kan en wil de Moestuinierders nieuw leven inblazen of om in stijl te blijven: 
wie kan met een beetje zorg, liefde en aandacht de Moestuinierders weer tot volle wasdom laten komen. 
Lijkt het je wat neem dan even contact met mij op om te zien hoe jij dit ziet en hoe we de 
Moestuinierders weer tot een enthousiaste groep uit kunnen laten groeien.  

Joke Vos   tel. 0416-272936 joke-vos@kpnplanet.nl. 

MOESTUINIERDERS



tuin in de kijker
door gonny jolivet

______________________________

Tuinbezoek bij Arno en Petra van Helvert

Als ik tijdens de hete dagen in juli bij Arno en Petra van Helvert de tuin 
binnen kom wordt ik overvallen door koelte, kabbelend water en heerlijk 
geurende planten. Gewoon een verademing! De koelte heb je hier door de 
immens hoge bamboe, diverse palmen en andere bomen, het groeit ruim 3 
meter hoog. De geurende planten zijn de brugmansia’s, die nu volop 
bloeien met enorme kelken, hangend aan de takken. (Zelf had ik ze al 
meteen verward met de datura, maar deze heeft staande bloemen)
Arno was als kind al veel met planten bezig, vooral tropisch uitziende 
planten. Tropisch was wel een magisch woord want al jong had hij enkele 
terrariums met slangen. Dit bracht hem in contact met mensen die ook 
reptielen hielden en ook zij bleken vaak het soort planten te hebben die 
Arno intrigeerden. Toen hij hier met Petra 25 jaar geleden kwam wonen 
begonnen ze met het planten van wilde orchideeën. Hij was enorm trots op 
zijn bloeiende dactylorhisa. Een aantal jaren heeft deze orchidee het prima 
gedaan en zaaide zich ook in de tuin uit. Maar naast de vele bamboe’s en 
varens, die ze ook hielden, bleek een orchidee niet goed te gedijen. 
Orchideeën willen namelijk geen mest, terwijl de rest van de tuin dit wel 
nodig heeft. Zo zijn de orchideeën nu nog maar sporadisch te vinden. Het 
gebruik van mest is hier belangrijk en na jaren zoeken naar een goeie mix, 
in overleg met zijn leverancier (van de Wouw), is een prima mengeling 
gevonden die in het bijzonder voor palmen en groenblijvende planten is. 
Mest is een onderdeel dat Arno erg intrigeert omdat ze het beste uit zijn 
planten halen en deze ook gezond houden. Vele van hun planten hebben 
een behoorlijk prijskaartje (mede doordat er moeilijk aan te komen is) dus 
het is wel goed om te weten wat voor voeding het goede uit deze planten 
haalt. Bij bamboe kwekerij Kimmei, een voorloper als het om bamboes 
gaat, zijn ze regelmatig te vinden om ideeën op te doen en planten te 
kopen. Eigenlijk zien we bij Arno en Petra een drietraps tuin in de hoogte. 
Vele grondbedekkers, daarna hogere planten tot 1,5 - 2 meter en dan de 
echt hoge jongens. Opvallend zijn de prachtige soorten varens (zo’n 40 
soorten), met als hoogtepunt de enorme boomvarens. Siergembers zijn 
zeker een favoriet op dit moment. Ze hebben er ongeveer 20 - 25 soorten 
van staan. Aan het blad zijn de verschillende soorten moeilijk te 
herkennen, het blad lijkt wel wat op mais, maar de bloemen zijn allemaal 
verschillend. Op dit moment proberen ze bladbegonia’s te houden en 
waarlijk, ook dat gaat al behoorlijk goed. Af en toe moet je toch weer eens 
iets anders proberen met en in de tuin, want ook de tuin is mode 
afhankelijk. Door het vele uitproberen hebben ze ontdekt dat diverse 
kamerplanten goed gedijen in de tuin bv. Fatsia, slaapkamergeluk en kindje 
op moeders schoot. De eerste is het formaat van kamerplant helemaal 
ontgroeid en de laatste dienen hier eigenlijk als bodembedekker, ook 's 
winters. Petra is altijd op zoek naar tuinbrocante, ze kleden er de tuin 
stijlvol mee aan en laten er vaak planten mee combineren. Er is wel een 
klein probleem met deze exotische watertuin. Als de winter nadert moeten 
vele planten worden ingepakt en zeker bij de boomvarens is dit een 
behoorlijk karwei. En, Ja zeker… je leest het goed, het is een watertuin, vele 
koikarpers van een halve meter zwemmen gezellig in het rond. In en om de 
vijver vind je verder bv. ook salamanders, kikkers, rood- en 
geelwangschildpadden. 's Winters komt de ijsvogel trouw de tuin 
bezoeken. Ook al is de oppervlakte van de tuin maar 400m2. Het lijkt door 
zijn ontwerp veel groter. Voor meer info en foto's neem gerust eens een 
edkijkje op Facebook of in hun tuin bij een open tuindag, het zal je 
verrassen.



TUINCOLUMN
door jeannette van helvoort

_______________________________________

Storm in de Tuin

Gistermorgen werd ik wakker van wat gerammel op het terras. Het is nog donker, maar de wind steekt al 
behoorlijk op. Dan weet ik het weer; er wordt storm of zware windstoten voorspeld.
Later, wanneer het licht is, ga ik kijken in de tuin. Heel veel bladeren van naburige bomen dwarrelen in de 
lucht en liggen op het gazon. Gelukkig is het pas gemaaid en is het makkelijker op te harken. De meeste 
hoge planten hebben stokken of andere steunen. Helaas durf ik de lange slierten van de roos Wedding 
Day, die hoog boven de Gouden Regen zwiepen, nu niet weg te knippen. Het waait nog veel te hard. Niet 
wijs om nu op de trap te gaan staan en boven mijn hoofd een aantal takken met doorns weg te knippen! 
Sommige dahlia’s, die zo mooi rechtop stonden, zijn ondanks de ondersteunende stokken omgevallen. Die 
waren dus niet goed opgebonden of de stokken waren niet diep genoeg in de grond geduwd. De pot met 
tomatenplanten, inmiddels topzwaar van alle tomaten, was bovenop de Salvia Hot Lips gevallen. Het valt 
gelukkig mee, want de stengels zijn alleen maar plat geduwd. Er is er maar één geknakt. Ik zal zo even een 
steen op de bodem van de pot leggen om te verzwaren en voeding te geven, want ik zie dat ze al rood 
worden de tomaten! De gieters zet ik uit gewoonte al gevuld met water bij de buitenkraan.
Ook de vogels komen weer terug in de tuin op zoek naar eten en water. Voor de storm is het een drukte 
en na de storm of als het even minder hard waait. Die zijn wijzer en zitten de storm diep weggescholen in 
de tuin uit.
Verder valt het mee in de tuin, ondanks dat alle bomen en heesters nog volop in het blad zitten. Het ligt er 
ook aan uit welke hoek de harde wind vandaan komt. De zon schijnt inmiddels weer en is het tijd om de 
stokken steviger in de grond te zetten. Ook moeten een aantal hoge planten verder opgebonden worden. 
Ondertussen zie ik dat de witte phloxen vooraan in de groep wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
Door de regen zijn die wat voorover gebogen. Die regen was overigens weer hard nodig!
Geniet van de tuin terwijl je net als ik bezig ben en vergeet niet om af en toe eens om je heen te kijken en 
te genieten van de geuren uit de tuin. Zo na een bui ruikt het heerlijk fris!
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