De Langstraat

Nieuwsbrief winter 2019

VAN DE VOORZITTER

door Joke Vos
____________________________________
We krijgen een strenge winter zegt menigeen, want……en dan volgen er allerlei redenen waarom de
aankomende winter vast streng zal zijn. Veel noten, veel eikels, veel bessen, veel…..
Tja het zou best eens zo kunnen zijn dat we een strenge winter gaan krijgen, maar die overvloed aan
noten en eikels zal vooral komen door een gunstig voorjaar waarin de bloemen niet bevroren zijn. En
wat ook meespeelt is die overdadig warme en vooral heel droge zomers die we nu een paar keer
achtereen gehad hebben. Bomen en struiken hebben het daardoor erg moeilijk en de reactie is zorgen
voor een flinke hoeveelheid nageslacht om als soort te kunnen overleven.
In ieder geval zijn we bijna aan het einde gekomen van dit 55e jubileumjaar. Een jaar waarin we druk
waren met leuke uitstappen en reizen, interessante lezingen, natuurlijk het altijd gezellige en
drukbezochte Plantenfestijn en in oktober, de ook al drukbezochte Zuid Nederlandse
Kampioenschappen Bloemschikken.
Ook dit jaar kwamen er weer een behoorlijk aantal leden bij en daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd
besloot een aantal mensen die soms al jarenlang lid waren van Groei & Bloei hun lidmaatschap op te
zeggen. Jammer natuurlijk en het blijft voor ons als afdelingsbestuur gissen naar de reden van die
opzegging. Mogelijk heb je opgezegd, omdat de interesses veranderd zijn of je het blad Groei & Bloei na
al die jaren lezen wel gezien hebt. Of omdat je er eigenlijk niet toe komt om meer gebruik te maken van
alle voordelen die je lidmaatschap biedt, zoals de gratis toegang tot de maandelijkse lezingen. Weet dan
dat je altijd welkom bent en blijft bij onze activiteiten ook als je geen lid meer bent. Wil je op de hoogte
blijven meld je dan aan voor “De Flits”, de e-mailnieuwsbrief die 2 x per maand verstuurd wordt. Een
berichtje naar info@delangstraat.groei.nl volstaat en al bijna 600 lezers gingen je voor.
Ons bestuurslid en webmaster Ad de Jager is dit jaar druk geweest met het testen en implementeren
van de nieuwe websites voor alle afdelingen van Groei & Bloei. En die nieuwe website is mooi
geworden, tenminste dat vind ik dan toch. Fris, duidelijk en overzichtelijk en vol met informatie en leuke
foto’s over wat wij als vereniging doen en gedaan hebben. Neem eens een kijkje op www.delangstraat.
groei.nl en mocht je tips hebben voor verbetering laat het weten.
In de eigen hof zijn de Dahlia’s gerooid en opgeborgen, de kas schoongemaakt en volgestouwd met
plantjes die wat warmer moeten overwinteren en de bollen die vroeg volgend voorjaar voor kleur
moeten gaan zorgen zijn gepoot. Wat nog rest is blad opruimen en nog meer blad opruimen en dan
mogen de koffers gepakt worden voor onze lang-uitgestelde “zomervakantie”. Als je zoals mijn man en
ik de trotse bezitters bent van een grote tuin wil je in de drukke zomermaanden niet op reis. Maar sinds
manlief mag genieten van een vroeg pensioen en uitsluitend druk hoeft te zijn met het groen rondom
ons huis kiezen we al een paar jaar voor een mooie reis in het late najaar. En natuurlijk start gelijk met
ons kille koude najaar ergens op de wereld weer een kleurig voorjaar.
Ik wens jullie allen ook namens de bestuursleden van Groei & Bloei De Langstraat een goede
decembermaand toe en een betoverend mooi, groen en gezond 2020.

AGENDA

Hieronder staan de activiteiten in de komende maanden.
Via de FLITS krijgen emailleden altijd kort voor de activiteit nog een herinnering.
december			januari				februari
12 kerstworkshop		
21 lezing			
20 ledenvergadering
bloemschikken

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.

21 januari 2020: List en bedrog in de natuur.
Deze avond neemt Rini Kerstens u mee in de kenmerken achter
situaties die je dagelijks in de natuur kunt tegenkomen.
De natuur vormt voor velen een bron van inspiratie. Er is altijd wat te
zien, te horen en te beleven. Elk seizoen is weer anders maar altijd
boeiend en op een eigen manier mooi. Zowel dichtbij in de eigen
tuin als wat verder weg in het bos, op de heide of in de wegberm. Als
je wat meer in de diepte kijkt blijkt de natuur echter ook een ware
“slangenkuil” te zijn waarin een hevige strijd wordt geleverd. Deze
strijd is om het (voort-)bestaan van een soort. Het gaat hierbij om
het; aan de kost komen, vijanden ontlopen en een partner
bemachtigen. Een grote mond en uitgebreid darmstelsel, snel uit de
voeten kunnen en passionele paringsdrift zijn daarbij niet
toereikend. Om echt te overleven is een groot aantal uiteenlopende
talenten en vaardigheden ontwikkeld. Sommige organismen zijn
daarbij een “open boek”, andere bedienen zich van slinkse en sluwe
methodes. Camouflage, imponeren en afschrikken, op het verkeerde
been zetten en misleiden, geraffineerde verleidingstechnieken en
botweg bedriegen. In de ons direct omringende natuur kom je dat
allemaal tegen. De lezing probeert een indruk te geven van deze
trucen-doos van list en bedrog.

algemene ledenvergadering

20 februari 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse ledenvergadering
Plaats:ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11 in Waalwijk.
Aanvang: 20:00 uur.
Agenda
Opening door de voorzitter
1.
Notulen vorige vergadering d.d. 19 februari 2019
2.
Sociaal jaarverslag 2019
3.
Financieel jaarverslag 2019 met verslag kascontrolecommissie
4.
Begroting 2020
5.
Benoeming kascontrolecommissie 2020
6.
Verkiezing bestuursleden
7.
Rondvraag
8.
Sluiting
9.
Pa u z e
Het bestuur denkt nog hard na over een doe-activiteit na de pauze.
Vorig jaar waren de aanwezigen erg te spreken over de activiteit.
Kom naar de vergadering en laat je verrassen!!

excursies
Op dit moment zijn alle uitstappen en reizen afgerond en wij van de excursiecommissie kijken met
genoegen terug op 2019. We bezochten leuke tuinen in de buurt en ook wat verder weg. Gardenista
stond dit voorjaar in mei op het programma, het nieuwe groenevenement van Groei & Bloei rondom het
mooie Landgoed Ophemert en wie er mee was herinnert zich zonder twijfel ook nog de mooie
dagexcursie op een zonovergoten dag in september naar mooie tuinen in Hoevelaken en de Betuwe met
overtocht over de veerpont en de “trip down memory lane” van onze oud voorzitter Siem.
Binnenkort gaan we weer aan de slag met het bedenken van het programma voor 2020. Mocht je graag
een bepaalde tuin willen bezoeken in 2020 of ben jij de eigenaar van een bijzondere tuin, kwekerij of
groenbedrijf en lijkt het je leuk om een groep van Groei & Bloei te ontvangen stuur dan even een
berichtje naar excursies@hotmail.com.

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 en je
bent ook van harte welkom als je nog of nog niet een ervaren tuinier bent.
Hieronder de namen van de nieuwe leden:
Mevr. M. Mesdag uit Kaatsheuvel
Dhr. Egbert Kuijsten en Dhr. A. Rooijakkers uit Sprang-Capelle
Mevr. Jeanet van Geffen, Mevr. Paula Kipping en Mevr. Hennie Louwers uit Drunen
En tot slot Aquadraat, Heusden
Alle nieuwe leden van harte welkom geheten bij Groei & Bloei De Langstraat.
TIP: Nu de Sint en de Kerstman (al naar gelang je zelf wenst natuurlijk) weer hun ronde gaan doen over de
donkere daken zou je ook eens kunnen denken aan een cadeau-lidmaatschap voor diegene die alles al
heeft. Dat is een cadeau waarvan de ontvanger een jaar lang plezier heeft. Kijk even op www.groei.nl voor
speciale acties en aanbiedingen.

recept
van Ivonne

Kipgerechten:
Mexicaanse kip
Voor 4 personen
500gr kipfilet in blokjes aanbakken
Daarna toevoegen,1 gesnipperde ui, 1gesneden rode paprika,1bakje gesneden champignons, ½ halve fles
tomatenketchup, 1blikje tomatenpuree, 2 eetlepels keukenstroop,2 teentjes knoflook, ketjap en sambal
naar smaak.1of twee blokken kippenbouillon, 250 dl water.
Even gaar laten sudderen. Lekker met witte rijst en groene boontjes.
Kip kerrie
Voor 4 personen
500gr kipfilet in blokjes aan braden
Daarna toevoegen een klein blikje ananas in stukjes, een appel in blokjes ½ flesje mangochutny, een
eetlepel milde kerrie, 1handje witte rozijnen, 2 eetlepel bloem, 1 of 2 kippen bouillon tabletten, 250 dl
water. Even gaar laten sudderen. Lekker met noten rijst en witlof salade.

bloemschikKEN
kerstworkshop 12 december
__________________________________________
De koude maanden komen er weer aan en we gaan langzaam aan
ons huis weer sfeervol aankleden. Wij willen jullie daarbij een handje
helpen en daarom organiseert Groei en Bloei de Langstraat een
kerstworkshop op donderdag 12 december.
We hebben een mooie ondergrond gekocht welke we in de
kerstsfeer gaan aankleden. De foto geeft een indicatie van wat we
gaan doen. De ondergrond is 78 cm hoog en 35 cm breed. Het
houten bakje staat op een verhoogde pin (wat niet te zien is op de
foto).
De workshop wordt gehouden in Buurtcentrum Bloemenoord,
Bloemenoordplein 3 te Waalwijk. De avond begint om 20.00 uur,
zaal gaat om 19.45 open. De kosten bedragen €30,00 voor leden en
€ 32,50 voor niet leden.
Heeft u zin in een gezellig avondje uit waar u heerlijk met groen aan
de slag kunt, meld u zich dan nu aan via email adres:
ymzwinkels@gmail.com

buitenlandse reis 2020 naar cornwall
De buitenlandse tuinenreis gaat in 2020 naar Engeland naar Cornwall.
De organisatie ervan is dit jaar wat afwijkend verlopen en wij willen dit graag even toelichten.
Normaal gaan we in de winterperiode er eens goed voor zitten. We presenteren de reis dan bij de
algemene ledenvergadering.
De laatste keer dat we naar Engeland gingen hadden we veel moeite om een hotel te vinden.
Daarom dachten we er dit jaar verstandig aan te doen om enkele maanden eerder te beginnen. Dat was al
in augustus.
En we schrokken er van dat er toen al nauwelijks meer een hotel te boeken was.
De touroperators blokkeren al erg vroeg hotels voor hun eigen reisprogramma's. En dan hebben wij het
nakijken.
Uiteindelijk hebben we een aanbod gekregen van Pelikaan en Kupers Reizen.
Het aanbod van Kupers was gunstiger maar kende enkele voorwaarden.
Één hele belangrijke was de verplichting om binnen enkele dagen definitief te beslissen en dat dan zonder
aanmeldingen. Een risico.
In overleg met het bestuur hebben we dat risico genomen omdat we van veel leden die al jaren met ons
op reis gaan hadden gehoord dat ze mee wilden gaan.
En om snel duidelijkheid te hebben, hebben we de reis als eerste aangeboden aan onze trouwe
reisgenoten.
Mocht de belangstelling tegen vallen hadden we misschien nog iets bij Kupers kunnen regelen met
betrekking tot een annulering (de wens was de vader van de gedachten).
Uiteindelijk kregen we zoveel inschrijvingen dat de reis door kan gaan.
We hebben nog een of twee kamers beschikbaar afhankelijk van enkele of dubbele bezetting.
We weten dat dit nog weing is maar dit jaar is het even niet anders..
Indien je belangstelling hebt neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Want vol is vol geldt nu.
Hieronder nog een beschrijving van de reis. Wijzigingen zijn uiteraard nog mogelijk.
ACHTDAAGSE TUINENREIS 2020 GROEI & BLOEI DE LANGSTRAAT
CORNWALL (EN EEN VLEUGJE DEVON)
De reis is van zondag 6 september t/m zondag 13 september 2020.
ALGEMEEN
Cornwall is de meest westelijk gelegen county van Groot Brittannië. Het ligt te ver weg om in één dag te
bereizen.
Daarom is er voor gekozen om de heen- en terugreis te verdelen over 2 dagen. Dit betekent dat we 4
reisdagen hebben. Maar het is op deze manier wel minder stressig en uiteraard gaan we op die dagen ook
een tuin bezoeken. Uiteraard als dit in het schema van de overtochten per boot mogelijk is.
Verder zijn we 4 dagen in Cornwall/Devon. Dat geeft de mogelijkheid om veel tuinen en landschappen te
bekijken.
OVERTOCHTEN EN HOTELS
Overtochten zijn per ferry. Heenreis Duinkerken-Dover; terugreis Dover-Calais.
Crowne Plaza Basingstoke **** in Basingstoke
Zowel op de heen- als de terugreis verblijven we in hetzelfde hotel voor telkens 1 overnachting
(halfpension).
U kunt gebruik maken van wifi. De kamers zijn modern ingericht en hebben een eigen badkamer met bad/
douche, toilet, tv en koffie- en theefaciliteiten.
Priory Lodge Hotel** in Newquay
We verblijven 5 nachten in dit hotel op basis van halfpension. Op basis van de waarderingen mogen we
best stellen dat het een driesterrenhotel is. Dus alle dagen een vast hotel. Zeker zo relaxed!!
Het hotel ligt in het centrum van Newquay (een mooie maar ook gewilde kustplaats) en op loopafstand
van de zee, strand en rotsformaties. Het hotel beschikt over solarium, sauna en buitenzwembad. U heeft
gratis wifi. Er is geen lift. De kamers hebben tv, haardroger en gratis koffie- en theefaciliteiten.

BLOEMSCHIKKEN

REISINDELING
Vanwege de noodzaak om snel de tuinenreis aan te bieden hebben we nog geen exact dagprogramma
voorhanden. Daar wordt nog aan gewerkt.
Zoals gezegd proberen we op de reisdagen ook nog tuinen te bezoeken. Welke dat zijn wordt later bekend
gemaakt, maar we denken zeker aan o.a. Barrington Court.
Voor de dagen in Cornwall (en Devon) hebben we wel een aantal tuinen op het oog die we zeker gaan
bekijken.
Dat zijn: RHS Rosemoor, Trebah Garden, Lost Gardens of Heligan, Wild Side Garden, Trengwainton en
Bosvigo Garden. We zijn nog steeds op zoek naar andere tuinen maar dat kost wat meer tijd.
Wat we zeker in ons plan op gaan nemen is een tocht door Dartmoor National Park, een bezoek aan een
of meer kustplaatsen en het bekijken van de spectaculaire ruwe noordkust van Cornwall. Daarnaast
proberen we een bezoek te brengen aan het Minack Theatre en Land’s End.
We gaan nog een voorreis maken. En dan gaan we de bekende puntjes op de i zetten. Het is duidelijk dat
wij de nadruk hebben liggen op de tuinen (het is tenslotte een tuinenreis), maar zoals men gewend is van
onze reizen gaan we zeker ook de streek bekijken waar we vertoeven. En Cornwall heeft veel te bieden!
KOSTEN
De reis kost € 910,- per persoon; toeslag voor een éénpersoonskamer is € 125,-.
In deze reissom is begrepen de reis per touringcar (incl. fooi chauffeur), 2 overtochten per boot, 7
overnachtingen op basis van halfpension, de entree van alle tuinen, reserveringskosten en
calamiteitenfonds. De prijs is exclusief lunches, eigen verteer en reis- en annuleringsverzekering.
De reissom is gebaseerd op 30 deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de reissom wellicht
iets goedkoper uitvallen.
Neem contact met ons op om te kijken of jouw verzoek nog past binnen de beschikbare kamers. Je krijgt
dan ook informatie over de aanbetaling (€400 p.p.).
Graag reageren vóór 21 december a.s.
Ine en Chris Freijse, Kloosterweg 54, 5144CB Waalwijk; tel 0416-333759; cfreijse@gmail.com

Vul hier uw tekst in

ZNKB

Els van Ven

Claudia Prins

Leo van Rooij
Ralph van Asten
Nog even een impressie van het ZNKB.

Carla Klerks

Chantal van Esch

Van onze afdeling hebben de volgende creatievelingen mee gedaan en prachtige bloemwerken gemaakt.
In de A-klasse was er een mooie 2de plaats voor Chantal van Esch een 4e plaats voor Ralph van Asten,
een 5e plaats voor Claudia Prins en 11e plaats voor Els Verhoeven
In de Ere-klasse behaalde Carla Klerks een 9e plaats, Leo van Rooij werd 12e.
We mogen terug zien op een geslaagde dag.

Dat zeggen we aan diegenen die Groei & Bloei waardeerden met een gift in geld of natura. Ook
dit jaar mochten we weer een mooi bedrag ontvangen van RABObank De Langstraat in het kader
van de ClubSupport actie. Op 27 oktober kreeg onze penningmeester Sjan van Rooij uit handen
van een medewerker van de RABObank een cheque overhandigd t.b.v. € 543,37.
Eerder al werd op onze rekening een mooie gift gestort door Hogendoorn, Wijk en Aalburg,
groothandel in planten, als waardering voor wat Groei & Bloei doet en als attentie voor de korte
lezing die we voor hen mochten verzorgen voor een bijeenkomst van ondernemers uit de regio.
Dank je wel ook aan Stephan van Engelen, van Plus van Engelen in Waalwijk voor het
meedenken over en deels sponsoren van de boodschappen die nodig waren voor het Zuid
Nederlands Kampioenschap Bloemschikken begin oktober.
En natuurlijk moeten en mogen we al die lieve mensen niet vergeten die telkens weer tijd en
energie naar vermogen beschikbaar stellen als er hulp nodig is voor een activiteit van Groei &
Bloei. De bestuursleden, leden van de excursiecommissie en de reisorganisatoren, de
plantjesopkwekers, de koffieschenkers, afwashulpen, sjouwers en meedenkers, de
nieuwsbriefschrijvers en nieuwsbriefmakers, de bloemschikkers, de persberichtenschrijvers, de
radiopraatjeshouders, de helpendehandenwaarhetnodig is, kortom iedereen die zijn of haar
steentje bijgedragen heeft. Het is altijd weer hartverwarmend om al die inzet mee te mogen
maken.

tuin in de kijker
door gonny jolivet
______________________________
Interview met Ramon en Marjon Brouwer van het Blomhof in Kaatsheuvel
Het interview brengt ons deze keer in het Blomhof in Kaatsheuvel, waar de hond ons vrolijk begroet. De naam is
welbekend van de open tuindagen uit het verleden. Veel van onze lezers zullen de tuin nog uit die periode kennen.
Toen waren Hanneke en Marten Louwerse nog eigenaar van dit perceel. De tuin was heel groot en prachtig
aangelegd. Op latere leeftijd werd het hun teveel en stelden ze een kleiner deel van de tuin open. Toen ze het huis
verkochten had de tuin al te kampen met achterstallig onderhoud.
Nu ben ik op bezoek bij Ramon en Marjon Brouwer, de nieuwe eigenaren. In november wonen ze 4 jaar op dit
perceel van 9.000m2. Ze zagen het als een buitenkans om op deze stek een eigen omgeving te creëren voor hunzelf
en hun 3 kinderen. Het huis is inmiddels helemaal opgeknapt en dat had de afgelopen jaren voorrang op de tuin.
Ramon en Marjon zijn zich bewust van de goede naam die het Blomhof heeft, de naam is dan ook niet veranderd.
Met de tijd willen ze de tuin ook weer openstellen voor publiek, nu zijn ze echter nog volledig met de inrichting van
de tuin bezig. Het is een prachtig stuk grond met een enorme diepte, een weidsheid, waar het kijken naar de
ondergaande zon prachtig is. Maar waar, oh waar begin je met het opnieuw aanleggen van zo’n enorme tuin? Om
de structuur van de oude tuin goed te begrijpen hebben ze meerdere seizoenen afgewacht om te kijken welke
planten boven kwamen en waar ze iets mee konden. De diversiteit aan bomen is enorm en dat is een groot
pluspunt. Ook fruitbomen zijn goed vertegenwoordigd. Een bestaand plan van de tuin was er verder niet, dus
probeerden ze in gedachten zelf het geheel in kaart te brengen. Door zo voorzichtig om te springen met “het
erfgoed” zagen ze dat er ook planten verloren gingen, deze werden verdrongen door sterkere planten. Om dit een
halt toe te roepen hebben ze 2 nieuwe kassen gemaakt waar ze planten kweken/stekken. Deze reddingsactie zorgt
ervoor dat ze de tuin per hoek kunnen aanpakken zonder nog meer planten te verliezen. De hoek bij de vijver wordt
op dit moment onder handen genomen. Ramon heeft er al een plan voor en doordat hij ervaring heeft met aanleg
van vijvers vanuit het verleden zal er vast een prachtige zithoek komen. Wat al wel klaar is is de hoek met
mediterrane tuin, aangelegd naar ideeën die ze op hun reizen hebben opgedaan. Heerlijk met een zwembad om de
hete zomers die we steeds vaker ervaren door te komen. Van de vakanties hadden ze zaadjes van palmen en
cipressen meegenomen. Dit groen probeerden ze op te kweken en dat is inmiddels prima gelukt. De jongvolwassen
palmen en cipressen zijn gepland bij het zwembad en geven het geheel een zuidelijk aanzien. Ramon houdt enorm
van experimenteren, hij ziet overal een uitdaging in en heeft ook oog voor het milieu. Het tuinieren is voor hem de
uitlaatklep die hij nodig heeft om zijn “meer dan fulltime” baan als manager bij Philips healthcare goed uit te
kunnen voeren. Marjon werkt parttime op de radiologie van het ETZ. Ze houdt enorm van dieren en het kokkerellen
met fruit uit de tuin. Ze heeft van de opbrengst van diverse fruitbomen al jams en chutneys gemaakt. Op dit
moment was in de tuin de discussie of deze specifieke appelboom een goudrenet was of niet.... Het fruit en de jams
worden alvast verkocht bij het huis. Ook kippen en schaapjes hebben een eigen plek in het geheel en zorgen voor
de vrolijke levendigheid. De jongste zoon helpt de dieren te verzorgen. Stiekem hebben ze eigenlijk de wens om ooit
een theetuin te kunnen openen. De basis is hiervoor al aanwezig, de dieren, een mooie tuin met vele soorten
bomen, vele zithoeken en een mooi gelegen huis langs fietsroutes.
Hopelijk kunnen we dit interview nog eens vervolgen als ze de tuin helemaal naar hun eigen inzicht hebben
ingericht. Vanwege het veelbelovend karakter in de tuin zie ik wel uit naar de openstelling van de tuin. Gewoon een
stukje fietsen in de omgeving en dan gezellig koffie met gebak nuttigen in een bijzondere tuin.

TUINCOLUMN
door jeannette van helvoort
_______________________________________
Mix van oud en nieuw in de tuin
Vanmiddag in de tuin is het oud en nieuw. Dat klinkt gek, want het is nog begin november. Er is nog een vleugje
zomer door bijvoorbeeld de bloeiende roos Guirlande d’Amour. Ook de Salvia’s ‘Hot Lips’, Bumble Bee (prachtig
rood) en ‘Nachtvlinder’ (mooi dieppaars) bloeien nog volop. Oud dus, want de zomer is voorbij. Eerder deze week
heb ik voor de zekerheid stekjes van de Salvia’s genomen. Ze staan nu in potjes op de vensterbank in tuinkamer. Als
de stekjes aanslaan en wat plantjes overhoud, kan ik deze doneren voor de Groei & Bloei plantenkraam tijdens de
Nationale Tuinweek volgend jaar.
Ondertussen ben ik in de weer met bloembollen en fleurige violen, wat voor nieuw staat. Achter in de tuin heb ik
groepjes tulpen en narcissen gepoot; variërend in de kleuren oranje (met een vleugje groen), rood en wit. De
kleuren van de violen zijn dit jaar meer gemixt dan voorgaande jaren. Deels vanwege het aanbod in het tuincentrum
en ook omdat ik afgelopen winter heb gezien dat dat leuker is dan twee soorten. Tegelijkertijd moet ik niet vergeten
welke kleuren de tulpen en narcissen onder in de mand gaan geven met de violen in het voorjaar. Een mix is leuk,
maar het moet niet gaan vloeken samen!
De witte hortensia, waar ik vlakbij in de grond zit te wroeten, is prachtig verkleurd van wit naar herfsterig rozebordeaux. Dit jaar zijn de bloemen extra groot, waardoor zij een extra steun moesten krijgen. Het is geen Annabelle,
maar je zou het bijna wel denken.
Dan hoor ik opeens heel hoog boven mij in de lucht roepende ganzen. Als ik kijk, zie ik een grote groep in een
V-vorm zuidoost vliegen. ’s Zomers horen wij ze ook vroeg in de morgen en ’s avonds laat net voor het donker wordt.
Een tijd terug heb ik gehoord, dat ze dat doen om de jongen te trainen voordat ze vertrekken. Een teken dat de
winter in aantocht is. Zouden we inderdaad zo’n ‘echte’ winter krijgen met sneeuw en ijs wat laatst voorspeld is? Of
is dat de hoop en de wens van schaatsers? Voorlopig blijft het nog herfst met regen, wind en een vleugje zon, zoals
vanmiddag. Hopelijk is het dit weekend droog, zodat de andere tulpen en narcissen in de grond kunnen waar de
dahlia’s uit zijn gehaald. Dichterbij huis heb ik gekozen voor de kleuren; roze met wat groen, lila, paars, rozerood en
wit.
Zo nu ga ik snel in mijn tuindagboek noteren wat ik waar geplant heb en de kaartjes van de bloembollen op het
prikbord hangen. Dan weet ik later nog wat waar staat. Zet een pot of een schaal met bloeiers buiten op tafel voor
het raam of bij de voordeur. Dat wordt een winter lang genieten!
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