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door Joke Vos
____________________________________

Dit keer wil ik het eens hebben over de levende tuin. Tegelijkertijd
het thema van de 6e Nationale Tuinweek die dit jaar van 8-16 juni
gehouden wordt. Een levende tuin, dat is een tuin waarin ruimte
is voor planten en groen natuurlijk, maar ook voor mensen en
dieren, voor insecten en bijen, voor wormen en bacteriën, kortom
voor alles wat leeft. Zo’n 6 ½ jaar geleden was ik aanwezig bij de
Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei, waar het idee
werd geopperd om een Nationale Tuinweek te gaan organiseren.
Over de succesfactor daarvan bestond best wat twijfel. En die
slogan “Tegel eruit, plant erin”, bedoeld om aandacht te vragen
voor het probleem van de steeds meer bestrate en versteende
tuinen? Ja wij Groei & Bloeiers waren wel overtuigd van de
noodzaak om je tuin lekker groen te maken, maar zou dat wel
aanslaan bij de goegemeente in Nederland? Nu zo’n 6 jaar later
kunnen we gelukkig zeggen dat “Tegel eruit, plantje erin” wel
degelijk bekend is geworden. Overal in het land werden dit
voorjaar tegel-inleverdagen georganiseerd door gemeenten en
tuincentra, vaak in samenwerking met een afdeling van Groei &
Bloei. En veel mensen zijn inmiddels doordrongen van de
problemen die de bijen en insecten hebben en wat dat betekent
voor de diversiteit in onze leefomgeving. Want minder insecten
betekent ook minder vogels, minder egels, minder van van alles
eigenlijk. We hebben nog een hele weg te gaan, maar ik geloof
zeker dat het met het groen en de dieren in onze tuinen wel goed
gaat komen. Zeker als we onze kinderen en kleinkinderen leren
dat wormen niet vies of eng zijn, maar gewoon heel nuttige
dieren. En dat bijen misschien wel eens kunnen prikken, maar dat
ze dat alleen maar doen als ze echt in de knel komen anders heus
niet.
Heel veel hoef je overigens niet te doen om je tuin dier, plant- en
vlindervriendelijk te maken. Kies simpele bloemen, want die
hebben de bijen en vlinders nog wat te bieden. Dus niet die
dikgevulde soorten, want daarbij is geen stuifmeel te halen. Plant
een struik in je tuin die in de herfst of winter vruchten draagt. Da’s
niet alleen mooi om te zien voor jezelf, maar je zorgt zo ook voor
voedsel voor de vogels. En maak je tuin niet al te netjes schoon.
De meeste beestjes houden wel van een beetje een rommelig
hoekje, waar ze schuilplaats en vocht vinden. En zeg nou zelf er is
toch vast wel iets leukers te doen dan eindeloos poetsen en
schrobben.
Ik wens jullie allen een fantastische zomer toe en geniet heerlijk
van je groene en een beetje rommelige tuin.

AGENDA

Hieronder staan de activiteiten in
de komende maanden.
Via de FLITS krijgen emailleden
altijd kort voor de activiteit nog
een herinnering.
JUNI
4 excursie
15 plantenfestijn
JULI
2 excursie
13 excursie
26 excursie
AUGUSTUS
29 excursie

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.
In juni, juli en augustus zijn er geen lezingen. Graag zien we jullie terug bij een of meer excursies (zie
verderop in deze nieuwsbrief).
De eerstvolgende lezing is op 17 september. Dan komt Leo den Dulk ons bijpraten over de Dutch Wave.
Klinkt dit onbekend in de oren? In de Nieuwsbrief van het najaar meer hierover. En dan is het zeker de
moeite waard om de datum alvast in je agenda aan te kruisen.

plantenfestijn 15 juni 2019
Zaterdag 15 juni 2019 organiseert Groei & Bloei De Langstraat hun jaarlijkse plantenfestijn.
Dit kleinschalige en gezellige festijn zal worden gehouden op het terrein van kwekerij Struijk,
Nieuwevaart 62 in Sprang-Capelle, van 10.00 tot 16.00 uur.
Als afsluiting van de Nationale Tuinweek houdt Groei en Bloei de Langstraat traditioneel haar jaarlijkse
plantenfestijn. Op dit gezellige en kleinschalige festijn kun je terecht voor leuke vaste planten, struiken
en (fruit) bomen. Maar ook bijzondere éénjarigen, agapanthussen en dahlia’s.
Veel plantjes zijn opgekweekt door leden van Groei & Bloei De Langstraat, de vereniging voor mensen
met groene vingers. Maar er is ook aanbod van professionele kwekers. Zo heeft Kwekerij Moonen uit
Udenhout veel fruitbomen en struiken in het aanbod. Kwekerij Struijk heeft een mooi assortiment
Hortensia’s. Het honinghuisje is aanwezig met een gezellige stand waar je alles over bijen en honing te
weten komt. Het thema is dit jaar de levende tuin en dat willen we graag demonstreren. De
kinderboerderij zal daarom ook vertegenwoordigd zijn met kleine dieren. Neem dus gerust de kinderen
mee voor een leuk en informatief uitje. Nelleke Haverhals, bekend van “ROOS een landelijke strip” zal bij
mooi weer een kleine aquarel workshop verzorgen. Je kunt met je tuinvragen en tuinplannen terecht bij
tuin-ontwerper Erwin Struijk. Hij maakt zo een tuinschets voor je. Er is natuurlijk ook van alles voor de
innerlijke mens zoals koffie/thee en taart. Graag verrassen we u ook dit jaar met kleine hapjes uit de
groententuin.
Kijk op www.delangstraat.groei.nl voor de complete deelnemerslijst.
De Groei & Bloei Plantenbeurs wordt gehouden op het terrein van Kwekerij Struijk, Nieuwevaart 62,
Sprang-Capelle. Zaterdag 15 juni 2019, van 10.00 tot 16.00 uur. Entree gratis
De eerste honderd bezoekers mogen een leuk plantje uitzoeken naast de stand van Groei & Bloei.

zuid-nederlandse kampioenschappen
bloemschikken 6 oktober 2019
Het duurt nog wel even natuurlijk, maar blokkeer zondag 6 oktober vast in je agenda. Want op die datum
gaan de bloemschikkers uit heel Zuid Nederland weer los tijdens het Zuid Nederlands Kampioenschap. We
zijn ook dit keer weer te gast in Praktijkschool MET-Pro in Waalwijk-Driessen en velen van jullie zullen zich
nog die mooie zomerse meidag herinneren in 2014 toen wij als afdeling ook de eer hadden om het ZNKB
te organiseren.
Het thema voor het kampioenschap is dit keer “De wereld van De Langstraat” en daar kun je heel leuk
bloemwerk omheen bedenken.
Natuurlijk hopen en verwachten we dat er heel veel Langstraatse deelnemers zullen zijn die zondag en wie
weet vallen die ook dit keer weer royaal in de prijzen. Nieuw dit keer is de groep introducee die in de plaats
is gekomen van de voormalige B-klasse. De drempel om mee te doen met zo’n heuse wedstrijd is voor veel
mensen hoog, te hoog soms en daarom deze nieuwe introducee-groep. Daar kun je eens zo’n wedstrijddag
meemaken, zonder echt mee te hoeven doen met de wedstrijd. Je werkstuk wordt wel bekeken door de
juryleden en zij geven je complimenten over je werkstuk en tips hoe je het de volgende keer nog beter kunt
doen.
Wil je meer te weten komen over het ZNKB of je gelijk al inschrijven voor de wedstrijd of de introduceegroep kijk dan voor verdere informatie op www.delangstraat.groei.nl.
Een dergelijk evenement organiseren kan niet zonder veel vrijwillige handen die mee willen helpen om van
het ZNKB opnieuw weer een feestje te maken. Ben jij die vrijwilliger die zijn of haar steentje bij wil dragen
meld je dan vast aan via info@delangstraat.groei.nl.
In een volgende nieuwsbrief volgt natuurlijk heel uitgebreide informatie en in de tussentijd houden we je
op de hoogte via De Flits en alle social media die ons ter beschikking staan.

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. Singelenberg-Boomsma en Mevr. C. Muller uit Loon op Zand
Mevr. Van den Bosch uit Raamsdonksveer
Mevr. Van Camp uit Kaatsheuvel
Vaderdagtip: Denk ook eens aan een cadeau-lidmaatschap voor Groei & Bloei. Daarvan heeft de ontvanger
ten minste een jaar lang plezier.

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.

excursieprogramma 2019
Het excursieseizoen is van start gegaan en hierbij vind je de uitstapjes die de komende maanden op het
programma staan. 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. Voor alle excursie met eigen vervoer geldt dat carpoolen in overleg mogelijk is. Neem daarvoor even
contact op een van de dames van de excursiecommissie.
N.B. Wacht a.u.b. niet met aanmelden voor een excursie tot het allerlaatste moment. Zeker voor de
dagexcursies per bus moeten we tijdig aan de busmaatschappij doorgeven of de excursie doorgaat.
We willen je dringend vragen om niet zonder aanmelding vooraf naar de diverse tuinen te gaan. Mocht je
je aangemeld hebben en op het laatste moment toch verhinderd zijn, ook dan vragen we je vriendelijk dit
door te geven aan de excursiecommissie. Als deze afmelding op heel korte termijn is ben je verplicht de
kosten te voldoen. We maken als excursiecommissie met de diverse eigenaren afspraken over het aantal
deelnemers en je kunt je voorstellen dat het voor de tuineigenaren niet prettig is als er onverwacht (veel)
meer mensen komen dan verwacht of juist veel minder. Het zijn liefhebbers die het leuk vinden om
anderen mee te laten genieten van hun tuin en ze doen alle moeite om het de bezoekers naar de zin te
maken, vaak met eigengebakken lekkers bij de koffie/thee.
Dinsdagavond 4 juni 2019
Natuurwandeling Wijker Zand, Wijk en
Aalburg.
Een rondwandeling met gids Martin
Hagort over het Wijker Zand en de
uiterwaarden langs de Maas bij Wijk en
Aalburg. Martin Hagort weet boeiend te
vertellen over wat er groeit en bloeit in
dit bijzondere gebied en over de
geschiedenis en gebruik ervan. Wil je
hier meer over te weten komen of
gewoon genieten van een leuke
wandeling, ga dan mee tijdens deze
natuurwandeling.
Met eigen vervoer naar de parkeerplek,
vanwaar we vertrekken voor de
wandeling. Carpoolen kan in overleg,
neem daarvoor even contact op met de
excursiecommissie.
Aanvang 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 2,50,
niet leden betalen € 3,50.

Dinsdagavond 2 juli 2019 Tuin Corry Weterings en
Tineke Wubben, Dorst
Prachtig gelegen tegen de bosrand van de Boswachterij
Dorst ligt de tuin van Corry Weterings en Tineke
Wubben. De tuin is in 2005 aangelegd als een fraaie
Engelse landschapstuin met bijzondere bomen en
heesters en royale plantenborders. Door de ligging
tegen het bosgebied is de tuin in zomer vooral groen,
passend bij de mooie natuur. Dicht bij huis ligt een
mooie vijver en een fraai prieel. De tuin is ca. 4500 m2
groot. Bij ontvangst zal Corry een en ander vertellen
over het ontstaan van de tuin en wat er allemaal te zien
is. Na afloop is er nog een kopje koffie of thee voor de
bezoekers.
Met eigen vervoer naar Dorst. Carpoolen kan in
overleg, neem daarvoor even contact op met de
excursiecommissie.
Aanvang 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 2,50, niet leden
betalen € 3,50

BLOEMSCHIKKEN

Zaterdagochtend 13 juli 2019 De Kersenhof, Raamsdonk

Kersen zijn toch echt het fruit van de zomer. Bij ons bezoek aan kersenkwekerij De Kersenhof in
Raamsdonk van de fam. Verschure leer je meer over de verschillende soorten kersen en hoe ze
smaken. We worden ontvangen met een kopje koffie/thee en een lekker kersentaartje. Daarna
volgt een leuke presentatie over de kersenkwekerij en tot slot kun je met het treintje mee een
rondrit maken over het terrein. Met een goedgevulde puntzak kersen kun je thuis nog langer
genieten van het lekkere donkerrode lekkers.
Met eigen vervoer naar De Kersenhof in Raamsdonk. Carpoolen kan in overleg, neem daarvoor
even contact op met de excursiecommissie.
Aanvang 10.00 uur
Kosten voor Groei & Bloei leden € 9,50, niet leden betalen € 10,50--, inclusief ontvangst met
koffie/thee en kersentaart.

Vrijdagavond 26 juli 2019 Fuchsiatuin fam. Leenhouts, Dussen
Fuchsia’s, bellenplant, allebei namen voor die uitbundige bloeiers in alle mogelijke roze, rode, witte
en paarse tinten. En hoe meer aandacht je Fuchsia krijgt, des te groter is de beloning met
uitbundige bloei. Deze avond zijn we te gast in de tuin van groot Fuchsialiefhebber Dhr. Leenhouts
in Dussen. Je kunt hier genieten van de bloemenpracht van de bellenplant.
Met eigen vervoer naar Dussen. Carpoolen kan in overleg, neem daarvoor even contact op met de
excursiecommissie.
Aanvang 19.00 uur
Kosten voor Groei & Bloei leden € 2,50, niet leden betalen € 3,50 , inclusief ontvangst met koffie/
thee.

Vul hier uw tekst in

vervolg excursieprogramma
Donderdagavond 29 augustus “Tuin Marianne Groeneveld”, Almkerk
Jaren geleden waren we al eens te gast bij Marianne Groeneveld in haar toenmalige grote tuin bij de
oude boerderij. Inmiddels zijn Marianne en haar man Jan verhuisd naar een nieuwe plek met opnieuw
een flinke lap grond. Bij het nieuwe huis was door de vorige bewoners een soort van notengaard
aangelegd. Leuk natuurlijk, maar Marianne wilde graag een tuin. Diverse bomen zijn gekapt, de vanuit
de oude tuin meegebrachte plantjes zijn in heel veel stukjes verdeeld en uitgeplant in een grote border
Ze zegt er zelf dit over: “Het was moeilijk om de tuin en vooral de planten achter te laten; gekocht
tijdens het bezoeken van een mooie tuin, een leuke plantenbeurs, gekregen van een lieve tuinvriendin,
gescoord bij een kwekerij van niet alledaagse planten... Die planten moesten dus mee. Al voor we er
zelf woonden stonden ze tijdelijk geparkeerd in een stukje tuin dat niet zo drastisch op de schop ging als
de rest. Want we gingen van 42 notenbomen naar 13. Dat werd dus graven, egaliseren en opnieuw
indelen. Nieuwe borders maken, gras inzaaien, bomen en heesters planten. Hoe leuk is het om een keer
helemaal opnieuw te beginnen. En toen kwam die lange droge zomer van 2018. Maar het is allemaal
goed gekomen”. En wij van Groei & Bloei zijn van harte welkom om hiervan mee te komen genieten.
Met eigen vervoer naar de tuin. Carpoolen kan in overleg, neem daarvoor even contact op met de
excursiecommissie. Aanvang 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 4,-- niet leden betalen € 5,-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,--

tuin in de kijker
door gonny jolivet
______________________________
Tuinbezoek bij Tjalda Wesseling - van Dam
Pfff.. wat een windje vandaag! Het is 10 april en met de fiets tuf ik richting ’s Gravenmoer naar de tuin
van Tjalda Wesseling. Tjalda en Norbert , beide geboren in Den Haag, wonen al 46 jaar in een mooi oud
huis aan de ’s Gravenmoerse vaart. Die vaart is ooit uitgegraven voor de winning van veen/turf. Het laat
zich raden dat deze veengrond ook hun tuingrond is, dus dat zit wel goed. Achter de voorgevel van het
huis is zo ongeveer alles veranderd, maar de uitstraling van het pand aan de buitenkant is behouden
gebleven. De grond is zo’n 1500m2 en dit speelde bij de aankoop van het huis een doorslaggevende rol.
Behalve een notenboom en bloeiende boerenkool was de tuin toen woest en ledig. Het echtpaar
ontwierp een slingerpad van rood mijn-split door de tuin naar achteren en plantte veel bomen en
groenblijvende struiken. Ze genoten van alles wat vervolgens ging groeien en bloeien. Eerst mocht de
natuur zijn gang gaan, maar later was af en toe ingrijpen toch noodzakelijk.
Op het moment dat je nu, jaren later, de tuin inloopt daalt een bepaalde rust op je neer. Het is overigens
een bijzonder levendige tuin met enorm veel soorten insecten, vogels, eekhoorntjes, egels, etc. die hier
allen hun voedsel en/of schuilplaats kunnen vinden. Onder de inmiddels zeer grote walnotenboom
zoeken de kauwtjes naar de laatste noten. Onder die boom staan diverse soorten half schaduw planten.
(vele naamplaatjes helpen je bij de namen van de planten) Overal heb je zitjes om te kunnen genieten
van de tuin. Jaarlijks doet Tjalda mee aan de vogeltelling. Ze heeft naast de standaard vogels ook wel wat
bijzondere soorten in de tuin. De bonte specht zit in één van hun bomen en komt lekker van de
opgehangen pot pinda kaas snoepen. De Vlaamse gaai vindt ook nog noten in de tuin en er is ook een
roodborstje. Roodborstjes zijn altijd alleen, ze verdragen elkaar nl. niet in hetzelfde territorium, weet ze
te vertellen. Ik loop de tuin in langs de “route du soleille”, een geel/ wit bollenmengsel van diverse
voorjaarsbloeiers, de tulpen staan groot en gracieus tussen de narcissen. Dit alles onder het, wit
bloeiende, boompje “exochorda macrantha the bride”. Iets verderop in de tuin is de vroegere moestuin
sinds twee jaar veranderd in een dubbele border, waar een pad tussendoor loopt. Daar staan vaste
planten in de kleuren geel, blauw en rood. Zij noemt dit haar “Mondriaan tuin”. We lopen weer verder
naar achteren. De grote vijver daar zit vol met zonnebadende kikkers. Enorm veel verschillende insecten
zitten op de planten rond de vijver. Er zit behoorlijk wat kroos in die vijver en wilde eenden komen elke
dag even langs om lekker te smullen. Maar straks zijn die de wijde wereld in en groeit de vijver weer
dicht. Daar weet Tjalda nog geen oplossing voor. Als we het bruggetje over de vijver nemen is er nog
een stuk grond waar op dit moment witte kippen (zijdehoenders) lopen. Eén van de kippen heeft 5
kuikens en het is een levendig geheel om ze zo lekker te zien scharrelen.
Tjalda heeft altijd parttime gewerkt, maar vond daarnaast tijd voor haar andere passie, tekenen en
schilderen. Na haar pensioen kreeg ze daar meer tijd voor. Op een bepaald moment is ze overgestapt
naar het werken met klei en volgde daarvoor cursussen bij diverse keramiek docenten in de omgeving.
Leerde ook zelf glazuren maken en kocht een eigen keramiek-oven. Ze maakt het liefst mensfiguren in
allerlei houdingen en dieren met een menselijk trekje Ze ziet de humor in dingen en dat zie je ook in
haar beelden terug. In de tuin heeft ze diverse van haar kunstwerken opgenomen. Vaak doet ze mee aan
open tuin dagen (www.Opentuinendongen), dus mocht je de kans hebben ga dan gerust eens kijken, het
loont zeker de moeite.

TUINCOLUMN
door jeannette van helvoort
_______________________________________
Wat een mooie fleurige dag!
Graag loop ik ’s morgensvroeg, als de zon net op is, even door de tuin. Alleen de vogels zijn te horen. De
belofte van een mooie dag en de bloemen die verder open zullen gaan.
Ook loop ik graag een rondje door de tuin aan het einde van de dag. Als de zon achter de bomen en de
huizen verderop schuift. Af en toe stilstaand, kijk ik genietend om mij heen met de heerlijke geur van de
seringen. Zo ook vandaag, zondag Eerste Paasdag.
Heel mooi zijn de goed gevulde potten met violen, tulpen, narcissen en druifjes in bijelkaar passende
kleuren op het pad en het terras. In de tuin staan tulpen als een fleurig boeket bij elkaar met her en der
nog een kleurige narcis. Afgelopen herfst heb ik een aantal favoriete soorten gekocht en heb me ook laten
verleiden tot een mix van tulpen in allerlei kleuren. Eigenlijk best een ‘groot risico’! Vorige week bloeide
‘opeens’ een knalgele tulp naast een zuurstokroze. Eh, niet helemaal mijn keuze. Inmiddels zijn er meer
tulpen in deze groep gaan bloeien in verschillende kleuren. Nu is het (gelukkig) een meer passend boeket
geworden.
Boven dit kleurrijke boeket wuiven de witte bloesemachtige bloemetjes van de Parelstruik; Exochorda
macrantha “The Bride". Daar tussenin, wat hoogte betreft, bloeien de witte en lichtpaarse
Judaspenningen. Elk jaar weven zij zichzelf door de tuin. Ooit heb ik dit zaad meegenomen toen ik onze
hond uitliet en een illegaal gestorte bergje tuinafval zag waarop zij gebloeid hadden.
Op kijkend naar wat getwitter zie ik mussen, die het al durven om op het terras de achtergebleven
kruimels op te pikken. De geur van de seringen wordt inmiddels vermengd met de geur van barbecues uit
andere tuinen. Maar in onze tuin heerst het stille nagenieten van een mooie dag, waar ik eigenlijk moeilijk
afscheid van kan nemen.
Zo loop ik verder door de tuin, die vol is van voorjaarsbloeiers. Heel zachtjes aai ik met mijn hand heel
stiekem langs de bloemen. Even de lente voelen. Hopelijk morgen weer een mooie dag om te genieten in
de tuin.
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