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VAN DE VOORZITTER

door Joke Vos
____________________________________
Een nieuwe lente en een nieuw geluid…
Zo klinkt de bekende eerste regel van het gedicht Mei van Herman
Gorter. Gorter had maar liefst 4381 versregels nodig om te verhalen over
de natuur en gebruikte daarvoor als symbool Mei, een stralend mooi
meisje. Mij is wat minder ruimte toebedeeld in deze 1e Nieuwsbrief van
2020. Gelukkig maar, want hoe zou ik 4381 versregels vol kunnen
schrijven, zoals de grote dichter Gorter?
Allereerst blik ik nog even terug op ons jubileumjaar 2019. Groei & Bloei
De Langstraat werd maar liefst 55 jaar geleden opgericht en is nog altijd
bloeiend, al sluiten we het jaar voor het eerst sinds langere tijd af met
minder leden dan waarmee we begonnen. Daarnaast zien we dat er bij
de lezingen en andere activiteiten met regelmaat mensen aanwezig zijn
die geen lid zijn van onze groene vereniging, maar over de lezing of
cursus gelezen hebben in de krant, op facebook of Instagram. Dat is een
trend die we meer zien in onze maatschappij. Mensen “binden” zich
minder aan een vereniging en kiezen zelf uit het aanbod wat het
interesseert. Lastig misschien voor ons en voor al die andere vereniging
die daarmee om moeten leren gaan, maar ook uitdagend natuurlijk. Aan
ons als vereniging de opdracht om te zorgen voor voldoende
interessante lezingen en activiteiten en om al die leuke zaken onder de
aandacht te brengen.
Ook voor dit jaar staat er weer een heel scala aan activiteiten op het
programma. In voor- en najaar zijn er interessante en gevarieerde
lezingen gepland. In de zomer worden de activiteiten ingevuld met leuke
uitstappen en wandelingen en zoals altijd is er natuurlijk ook weer de
meerdaagse reis, dit jaar naar tuinmekka Engeland, maar helaas voor
wie nog mee zou willen al helemaal volgeboekt.
“Team Plantenfestijn”, gevormd door de bestuursleden Gonny, Wilma en
Sjan is inmiddels al heel druk bezig met het organiseren van dit
inmiddels tot een traditie uitgegroeide groengebeuren. Het
Plantenfestijn wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 juni 2020 op de
vertrouwde locatie bij Kwekerij Struijk in Sprang-Capelle en mocht je zelf
als standhouder aanwezig willen zijn neem dan even contact op met het
team.
De lente begint vroeg dit jaar. De vroege bloeiers kleuren volop, zoals de
sneeuwklokjes, krokussen en ook de prachtige Helleborus met zijn
wonderlijk mooie bloemen. En er komt natuurlijk steeds meer bij als de
lente echt gaat beginnen. Dan begint ook de echte drukte met het
tuinwerk, opschonen, zaaien in je moestuin als je die hebt of van allerlei
leuke eenjarige, nog wat planten of verplanten enzovoort enzovoort.
Maar vergeet niet om tussen al die drukte door ook te genieten van al
het moois om je heen. Ik hoop je dit voorjaar te zien bij Groei & Bloei of
ergens genietend in het groen.

AGENDA
dit kwartaal
Hieronder staan de
activiteiten in de
komende maanden.
Via de FLITS krijgen
emailleden altijd kort
voor de activiteit nog een
herinnering.
maart
19 lezing
april
21 lezing
			
mei
9 excursie Beervelde
13-17 Gardenista
Medio Mei Wandeling
Kapelse Veer en
Overdiepse Polder

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.

19 maart 2020 Met welke tuinverrassingen komt de lente dit jaar?
Lezing door Marcel de wagt
We zijn er natuurlijk aan gewend, de wisselingen van de seizoenen.
Voor natuur- en tuinliefhebbers blijft het voorjaar een bijzonder
spektakel. Zodra de temperatuur in maart begint te stijgen kijken we
reikhalzend uit naar de eerste groene puntjes die zich een weg
banen door de nog koude grond.
Als je vroeg bloemen in je tuin wilt hebben dan plant je natuurlijk
bloembollen in het najaar. Maar ook met een juiste selectie aan
vaste planten kun je al vroeg kleur in je tuin krijgen. Meestal gaat het
om wat subtielere tinten dan die van de narcissen en tulpen. Welke
planten geslachten zijn dan interessant voor de “voorjaarstuin”?
Marcel de Wagt van de Kwekerij van opvallende vaste planten laat in
de presentatie verschillende voorbeelden zien van interessante
voorjaarsbloeiers. Hij besteedt ook aandacht aan bloeiende
plantcombinaties. Met een beperkt aantal verzorgingstips kunnen
zelfs mensen zonder groene vingers al vroeg genieten van hun
tuin(tje).
LET OP: deze lezing is op een donderdag !!

21 april 2020 Nieuwe en onbekende houtige gewassen.
Lezing door Geert Borgonje
Een lezing die gaat over het gebruik en assortiment van kleine tot
middelgrote bomen, sierheesters en coniferen in onze particuliere
tuinen. Denk hier bv. aan Magnolia’s, Hydrangea, Cornus en
Viburnum soorten. Het accent wordt niet gelegd op mooi
aangelegde tuinen, maar ligt meer op de gewassen waarbij wordt
ingegaan op hun eigenschappen zoals groeiomstandigheden,
gebruik, standplaats en hoogte.
De keuze aan beplanting is tegenwoordig enorm uitgebreid omdat
telkens nieuwe soorten en variëteiten worden gekweekt. Hierdoor is
het vaak lastig om een keuze te maken.
Geert Borgonje laat in zijn lezing voor iedereen iets nieuws zien. Van
gewone tot zeer bijzondere gewassen die, soms met wat moeite, te
verkrijgen zijn. Ook gaat hij in op onder andere de sierwaarde van de
plant; groeivorm, bloeitijd, vruchten of besdragend, bladvormen en
herfstkleur.
Wij nodigen u van harte uit om deze lezing bij te wonen!

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:
C. van Biesen en Dhr. J.C. Nieuwenhuijsen uit Raamsdonksveer
Mevr. A. Hartogs uit Vlijmen
Mevr. T. Pijnenburg, mevr. J. Klappe, Mevr. R. Elbers, Dhr. A. Pannebakker, Dhr. P. Langerwerf en
Mevr. Ellen Brown uit Waalwijk
Mevr. P. van der Klugt uit Drunen
Mevr. J.W. Duin-van Alphen uit ’s Gravenmoer
Mevr. R. Vos uit Wijk en Aalburg

Zijn je contactgegevens nog up to date?
Van het merendeel van onze leden beschikken wij over het e-mailadres. Handig want zo kun je als
vereniging snel en direct nieuws en informatie doorgeven aan je leden.
Maar denk je er ook aan om je nieuwe e-mailadres door te geven aan Groei & Bloei als dit verandert. Of
ben je al heeeeel erg lang lid, lang nog voor de tijd dat iedereen een computer in huis heeft en e-mailt?
Heb je je lidmaatschap cadeau gekregen, ook dan zal de gulle gever niet je e-mailadres door gegeven
hebben bij de aanmelding.
Aangezien we steeds meer digitaal communiceren met onze leden vinden wij het belangrijk dat we
beschikken over een correct e-mailadres. Vind jij dat ook en heb je je e-mailadres nog niet doorgegeven of
twijfel je of wij nog steeds wel het correcte e-mailadres van je hebben, stuur dan even een berichtje naar
info@delangstraat.groei.nl.
Een ieder die met regelmaat De Flits, de e-mailnieuwsbrief van Groei & Bloei ontvangt mag ervan uit gaan
dat het correcte e-mailadres bij ons bekend is. Ontvang je De Flits niet of niet meer neem dan even
contact op met Groei & Bloei De Langstraat. We merken nl. de laatste maanden dat er meerdere
foutmeldingen komen bij het verzenden van De Flits, mogelijk vanwege de introductie van de nieuwe
afdelingswebsites en de bijbehorende nieuwe software.

recept
van Ivonne

Kabeljauw schoteltje voor 2 pers.
400gr. Kabeljauw, 4 of 5 beetgaar gekookte aardappels, 3 el olijfolie ½ pot Bertolli Zongedroogde tomaat
& Oregano. 50 gr. oude geraspte kaas, Viskruiden
Bereiden:
Snijd de aardappels in dunne plakjes op de bodem vaneen ovenschaal, giet er 2 eetlepels olijfolie over,
bestrooi de kabeljauw met viskruiden en leg op de aardappels verdeel de zongedroogde tomaat er over
en1 lepel olijfolie. Bestrooi het geheel met de geraspte kaas en zet het ongeveer 20 min. in een matig
warme oven (180-200) Gr.
Serveer er peultjes of broccoli bij en/of een frisse salade

bloemschikKEN

nieuw		 nieuw		 nieuw		 nieuw
Zou je best wel eens zelf willen leren om een mooi bloemstuk te maken, maar zie je op tegen
alle rompslomp dan is de instapcursus Enthousiast misschien wel iets voor jou.
Bij voldoende belangstelling willen we dit voorjaar starten met een 3-tal lessen, waarbij alle
bloemen en materialen door Groei & Bloei verzorgd gaan worden. Je hoeft dus zelf helemaal
niets mee te brengen.
De data zijn: woensdagavond 4 maart, 1 april en 29 april. Er wordt een veldboeket, een paasstuk
en een duo schikking gemaakt. De cursist neemt zelf de ondergrond mee.
De cursus wordt gegeven in het buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 te Waalwijk.
De kosten bedragen € 22,00 per les voor leden van Groei en Bloei, € 24,00 per les voor niet
leden. De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer om 22.00 uur eindigen.
Heb je interesse in een dergelijke cursus van 3 lessen neem dan contact op met onze
coördinator bloemschikken Yvonne Zwinkels voor verdere informatie en aanmelding. Je kunt
Yvonne mailen ymzwinkels@gmail.com

EXCURSIEprogramma 2020
Ook dit jaar weer zijn we aan de slag gegaan om in het zomerseizoen een leuke invulling te plannen met
tuinbezoeken, natuurwandelingen e nook een bloemschikhappening staat dit jaar weer op het programma. Je kunt
online inschrijven voor een excursie via het formulier op de website of per telefoon bij Lorna Dunn tel 0416-652035
of Joke Vos tel 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.

Zaterdag 9 mei 2020 “Tuindagen Beervelde” België

Tweemaal per jaar begin mei en begin oktober wordt in het park van Kasteel Beervelde een grootse plantenbeurs
georganiseerd. Zo’n 240 exposanten en 20.000 bezoekers worden verwacht meldt de website,
www.parkvanbeervelde.be. Een keur van bekende namen op groengebied is aanwezig in het prachtige park en
brengt een gevarieerd aanbod aan mooie planten mee. De prijzen voor de beste nieuwigheid en voor de mooiste
stand worden door Graaf Renaud de Kerchove persoonlijk uitgereikt. Heb je last van het bekende probleem, je tuin
staat al overvol, dan kun je misschien nog wel iets leuks vinden in de stands met mooi tuinbrocante, lekkere
etenswaren en in het aanbod van alles wat je als tuin- en groenliefhebber nog maar meer zou kunnen wensen.
Groei & Bloei De Langstraat verzorgt op zaterdag 9 mei 2020 een excursie per bus naar de Tuindagen van
Beervelde. Bij de reis inbegrepen zit vervoer per luxe touringcar en de entree voor de Tuindagen. Op het terrein
zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om iets te drinken en te eten te kopen en zelf een lunchpakketje
meenemen kan natuurlijk ook.
Je eventuele aankopen kun je gedurende de dag stallen in de planten crèche en aan het einde van de dag vandaar
meenemen naar de bus.
Excursie per bus, vertrek 8.30 uur vanuit Waalwijk. We verwachten om 17.30 uur weer terug te zijn. Inclusief
busvervoer en entree Tuindagen Beervelde.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 30,-- , niet leden betalen € 35,--

Medio Mei Wandeling Kapelse Veer en Overdiepse Polder

Dit jaar herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, een mijlpaal om bij stil te staan. In een groot
deel van Zuid-Nederland was het Duitse leger al in het najaar van 1944 verdrongen, op een klein stuk ten zuiden
van de Bergsche Maas bij Capelle na. Hier werd in de winter van 1944-1945 zwaar gevochten. De strijd om het
Kapelse Veer. In 1995 bedreigde het hoge water grote delen van ons laaggelen land. In Maas, Waal en Rijn stond
het water tot boven aan de dijken en veel bewoners moesten in die winter hun huizen verlaten. Naar aanleiding
van deze dreigende watersnood ontstonden o.a. het plan “Ruimte voor de Rivier”, waarbij delen van de polders
zouden gaan dienen als opslagruimte voor het rivierwater bij zeer hoge waterstanden. De Overdiepse Polder bij
Sprang-Capelle en Waspik was zo’n gebied, bijna dezelfde plek waar in 1944-1945 zo zwaar gevochten was.
Bij deze bijzondere locatie met zijn mix aan oude en nieuwe strijd gaan we wandelen onder leiding van ????
Met eigen vervoer naar het startpunt van de wandeling.
De precieze datum, aanvangstijd en kosten zijn op dit moment nog niet bekend. We plaatsen die info zodra ze
beschikbaar is op de website.

BLOEMSCHIKKEN

Zaterdagmiddag 6 juni 2020 Tuin Lilian Pruissen, Werkendam.

Tegen de rand van de Biesbosch ligt de tuin van Lilian Pruissen. Bij het boerenbedrijf van de familie is Lilian
Pruissen in het najaar van 2017 gestart met de aanleg van de tuin, nadat ze zelf hiervoor het ontwerp heeft
gemaakt. En hoewel de tuin natuurlijk nog jong is zorgt de meer dan goede grond daar in de polder ervoor dat
alles heel hard en stevig gegroeid is.
Lilian zelf omschrijft haar tuin als volgt: De tuin op ons agrarisch bedrijf is een halve hectare groot, en ik heb lopen
denken hoe ik het zou moeten omschrijven….ik kom uit op “een parkachtige poldertuin met een natuurlijke
uitstraling, passend en opgaand in de weidse omgeving; met contrastrijke – en soms ongebruikelijke – planten en
kleurencombinaties. Met een grote vijver, een moestuin en een boomgaard met wilde bloemenweide ”.
Zaterdagmiddag 6 juni kun je zelf gaan kijken of deze bescheiden omschrijving de tuin van Lilian recht doet.
Met eigen vervoer naar de tuin. Carpoolen kan in overleg, neem daarvoor even contact op met de
excursiecommissie.
Aanvang 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 4,-, niet leden betalen € 6,--.

Vrijdagavond 10 juli 2020 Dijkjeswandeling in ‘s Gravenmoer

’s Gravenmoer, een pareltje in het Brabantse Land. Onder leiding van een gids die je alles kan vertellen over
’s Gravenmoer en zijn geschiedenis maken we een mooie wandeling. We sluiten af in De Tuynkamer, de prachtige
tuin van Peter en Anne Marie van Woensel. Uitgebreidere informatie vind je op de website.
Met eigen vervoer naar het startpunt van de wandeling in ‘s Gravenmoer. 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 € 7,50 niet leden betalen € 10,--

Zaterdag 29 augustus 2020
“Moois in Salland”

Een fantastische dag uit naar
tuinen in het Salland, Overijssel.
Nog lang niet alle details voor deze
dagexcursie zijn rond, maar dat
het genieten gaat worden in dit
mooie stukje Nederland is buiten
kijf.

Zaterdag 26 september 2020 “Bloemschikhappening FleurAmour” Dagexcursie per bus naar
Alden Biesen, België.
In samenwerking met Groei & Bloei Den Bosch hebben we ook dit jaar weer een excursie naar de
bloemschikhappening Fleur Amour in Alden Biesen gepland. Een uitgebreide omschrijving vind je op de website.
Excursie per bus, vertrek 8.30 uur vanuit Waalwijk, we verwachten weer terug te zijn om 18.00 uur. Inclusief
busvervoer en entree voor de bloemschikhappening FleurAmour.
Kosten voor Groei en Bloei leden € 40,--, niet leden betalen € 45,--.

Vul hier uw tekst in

excursiecommissie zoekt nieuwe collega
Wij, Lorna en Joke vormen samen al een behoorlijk aantal jaren de excursiecommissie van Groei & Bloei. In de winter
starten we met het bedenken van leuke uitstapjes voor de zomermaanden. De bedoeling is te komen met een
gevarieerd programma, met natuurlijk mooie tuinen, een of meerdere dagreisjes per bus en graag ook nog een
interessante natuurwandeling. Soms gaat dat bedenken heel vlotjes, andere jaren blijkt het wat lastiger om alles rond
te krijgen. Maar gezien de meestal enthousiaste reacties van de deelnemers geloven we dat het ons meestal wel lukt
om een leuk programma in elkaar te draaien.
We zouden het leuk vinden om een of eventueel meerdere nieuwe leden op te nemen in de excursiecommissie die
met nieuwe en frisse ideeën mee gaat denken over de invulling van het programma. In de wintermaanden is er een
paar keer overleg over waar en hoe en wanneer. In eerste instantie nog oriënterend en langzamerhand wordt een en
ander steeds meer ingevuld. Elk lid van de excursiecommissie neemt een deel van de uitstapjes voor zijn of haar
rekening, maakt afspraken met de tuineigenaar en begeleidt uiteindelijk ook de excursie. Indien nodig wordt er een
voorbereidend bezoek gebracht, maar veel wordt online geregeld.
Ben jij die enthousiaste groenminndende regelneef of -nicht die het leuk vindt om mede een leuk excursieprogramma
op te zetten voor de leden van Groei & Bloei De Langstraat? Neem even contact op met Joke Vos voor verdere
informatie en je aan te melden.

rondje eigen tuinen

Vele jaren lang werd bij Groei & Bloei De Langstraat het Rondje Open Tuinen georganiseerd, in gedachtenis aan de
organisator van het eerste uur Rob Goedee, Rob’s Rondje genoemd. Tuineigenaren stelden voor 1 dag hun tuin open
voor geïnteresseerden een leuke en informele manier om jouw stukje groen eens aan anderen te laten zien en voor
een aantal leden met tuinen was dit de opstap naar wat nu de tuinenroute Open Tuinen Midden Brabant is
geworden. Omdat het aanbod van tuinen én het aantal bezoekers terugliep zijn we gestopt met de organisatie van
Rob’s Rondje, maar nog met regelmaat komt er een opmerking van leden dat ze het zo leuk vonden om eens bij een
ander in de tuin te mogen kijken. Daarom zouden we dit jaar opnieuw een start willen maken met een Rondje Open
Tuinen als afsluiting van de Nationale Tuinweek op zaterdag 20 juni 2020.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende tuineigenaren zijn die hun tuin voor 1 dag open willen stellen voor de
leden van Groei & Bloei De Langstraat en introducees.
EN ook een voorwaarde is dat er 1 of 2 mensen opstaan die de organisatie van het Rondje Open Tuinen op zich
zouden willen nemen. Uiteraard zullen wij als afdelingsbestuur je begeleiden in hoe zoiets opgezet kan worden wat er
gedaan kan worden aan promotie.
Voel jij ervoor om op zaterdag 20 juni je tuin open te stellen of lijkt het je superleuk om het Rondje Open Tuinen te
gaan organiseren neem dan even contact op met Joke Vos, tel. 0416-272936 e-mail joke-vos@kpnplanet.nl .

nog enkele foto's van de znkb
de foto's zijn gemaakt door Yvonne van der Heijden

tuin in de kijker
door gonny jolivet
______________________________
Interview met Ben Kasper.
24 Jan. 2020 loop ik naar de Blyde Incomstenlaan in Waalwijk voor een interview met Ben Kasper. Ben is
hier vorig jaar komen wonen. Tegen de gewoonte in is hij op “oudere” leeftijd niet kleiner, maar juist
groter gaan wonen. Hoe dat zo gekomen is? Het grotere huis kwam vrij in 2017 toen de schoonvader van
Ben, die hier woonde, overleed. Na veel wikken en wegen is door Ben en zijn vrouw Ingrid besloten om
het huis zelf over te nemen en het naar eigen idee behoorlijk te veranderen. Nu is de hele verbouwing
achter de rug en het is een plaatje geworden. Alles straalt rust uit, rust en voorbereid zijn op de
toekomst. Niet dat ze stram op een stoel zitten, want het zijn erg actieve mensen. Ingrid is nog werkzaam
in het onderwijs. Haar laatste werkjaar is ingegaan en zij bereid zich voor om net als Ben met pensioen te
gaan. Ben is al gewend aan zijn vele vrije tijd. Hij gaat op woensdagmorgen bij Natuur- en
Milieuvereniging Heusden helpen. Hier worden diverse werkzaamheden gedaan zoals snoeien,
eendenkooi op orde houden en meer van dat soort werk. In het voorjaar helpt hij weidevogels te
beschermen (vrijwilligers plaatsen stokjes bij eieren van weidevogels). Vandaag doet hij mee aan de
nationale vogeltelling van Brabants Landschap. Maar Ben is ook gewillig om met andere dingen te
helpen, zo kennen mensen van Groei en Bloei hem wellicht als vrijwilliger bij ons plantenfestijn.
Bij het huis is de voortuin door Heesbeen Tuinen helemaal opnieuw aangelegd. We bevinden ons hier
aan de noordkant van het huis. In deze tuin zijn voornamelijk grassen geplant namelijk Pennisetum
Hameln en Miscanthus. De zijtuin is aangelegd als bloementuin met onder andere de soorten; Echinacae
powow wildberry, lavendel muntstaed, reuzenlavendel perovskia, Salvia caradonna en Miscanthus. Als
breekpunt is hier een Lagerstroemia indica tussen gezet, een meerstammige boom die in de bloeitijd een
overvloed aan roze bloemen geeft. Voornamelijk in mediterraan gebied te vinden, maar door ons steeds
zachtere klimaat voortaan ook hier mogelijk. De tuin achter (op het zuiden) is grondig gerenoveerd, maar
de basis is hetzelfde gebleven. Dit is dus al een volwaardige tuin. Wat heet tuin, als we over het mooie
grasveld lopen, komen we in een “bos”. Rond 1970 verkocht de gemeente een stuk grond aan de
buurtbewoners toen de aanleg, van de hier geplande straat, niet doorging. Om dit stuk grond te vullen
zijn hier vele bomen geplant met de hele buurt. Naarmate de jaren verstreken vochten de bomen om
licht en lucht en is noodgedwongen twee derde neergehaald om de anderen ruimte te geven. Alle
bomen zijn enorme naaldbomen en door de rechte hoge stammen met prachtige hoge kruinen geven ze
een grote dieptewerking. Om het “bosidee” te versterken zijn hier als opvulling anemoontjes geplant. Uit
de voortuin zijn ook nog andere planten verplaatst die goed bij de boscultuur passen. In het gazon staat
een Acer palmatum ‘Sangokaku’ als blikvanger, Deze Japanse esdoorn heeft nu een prachtig rode kleur. In
het voorjaar zal de Acer helder groene blaadjes met een rood randje krijgen. In het zonlicht lijken ze wel
licht te geven. Naarmate het jaar vordert zal de kleur van blad naar helder oranje verkleuren en nadat
het blad is afgevallen blijft een rode takkenpracht over. Het gazon wordt ook opgefleurd met een flinke
magnolia, die voor heerlijke schaduw zorgt. Op dit moment komen rond deze magnolia honderden
krokussen op. Ze liggen als in een heksenkring rond de boom, dit zal straks prachtig paars kleuren. Op de
foto met Ben zie je een Pinus strobus (of variant hierop) of Weymouthden. Dit is een den met hele grote
kegels die nu nog decoratief her en der onder de boom liggen. Op dit moment staat de mahoniestruik
uitbundig geel te bloeien. Ook vinden we struiken met bessen er aan waar de vogels op af komen. Ja
zeker; een tuin kan ook heel decoratief zijn in de winter……

TUINCOLUMN
door jeannette van helvoort
_______________________________________
“Tuin verrassing op TV”
Dit is een mooie tijd om wat op te ruimen. Ook mijn prikborden in de serre kwamen aan de beurt. Daar
hing een artikel aan geprikt over reizen door het zuiden langs prachtige huizen en tuinen, die voorkomen
in bekende tv-series, zoals o.a. Midsomer Murders, Father Brown, Miss Marple. Vaak zijn de plaatsnamen
die genoemd worden in de series verzonnen.
Zo herinnerde ik mij een aflevering van Miss Marple, waarin natuurlijk een aantal moorden op gelost
moesten worden. Dat deed ze door incognito op tuinenreis te gaan in de Cotswolds. Toevallig had ik net
de film van de tuinenreis van Groei & Bloei gezien. Er waren prachtige foto’s en films bij van bekende
tuinen. Zo zag ik een tuin met een folly bij het meer zogenaamd in de Cotswolds bij Miss Marple, wat in
werkelijkheid in een totaal andere graafschap ligt! Dat had ik net eerder die week gezien tijdens de avond
van Groei & Bloei.
Een aantal jaren later zag ik een aflevering van Midsomer Murders te kijken en in het verhaal was er een
“gezellige” borrel in een grote tuin. Opeens zag deze tuin er wel heel bekend uit! Het was Loseley Park en
toevallig hadden Will en ik deze net een paar maanden eerder bezocht. Gelukkig had ik de aflevering
opgenomen en kon ik terugspoelen, omdat ik twijfelde. Het huis en de tuin klopte maar het door de poort
rijden door inspector Barnaby en zijn vrouw en de verdere omgeving rond huis en tuin waren ergens
anders opgenomen. Dan realiseer je je dat zo’n aflevering uit heel veel door elkaar opgenomen
puzzelstukjes bestaat!
Het is heel leuk om de prachtige tuinen en parken, van waar dan ook, terug te zien.
Ja ook mooie tuinen uit Nederland komen regelmatig voorbij in bv. BinnensteBuiten en Eigen Huis en Tuin
van ons eigen mede Groei & Bloei-leden. Heerlijk genieten om deze tuinen weer even terug te zien.
En wat zag ik laatst thuis op de computer van mijn man? Wel hele bekende foto’s!
Die heeft van onze vakanties een diaserie gemaakt en om de paar seconde verschijnt er een andere foto.
Wat een geluk dat deze computer in de huiskamer staat. Zo is het nagenieten van prachtige tuinen en
parken, terwijl het nog geen weer is om lekker in de tuin te zitten. Ook zag ik foto’s voorbij komen met
ideeën die wellicht handig zijn om in eigen tuin toe te passen! Huiswerk dus…
Wel een idee om deze foto’s als een diaserie te laten draaien en zo alvast voor te genieten van het
voorjaar en de zomer die gaan komen.
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