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De Langstraat

Nieuwsbrief winter 2020

VAN DE VOORZITTER
door Joke Vos
____________________________________

19 januari 2021 Goed fruit uit eigen tuin??
Lezing door Joke van den Ban
Hoe krijg ik lekkere vruchten uit eigen tuin zonder chemische
bestrijdingsmiddelen? Kan ik het hele jaar door vers en goed
smakend fruit telen? En waar moet ik dan op letten?

In China waarde inmiddels een nieuw virus rond en we hoorden over complete
steden die in lock‐down gingen. Maar op het moment dat ik de tekst voor die
Lente Nieuwsbrief schreef begin februari, hield ik en de meesten met mij denk
ik, er absoluut geen rekening mee dat ook wij op korte termijn met dergelijke
maatregelen te maken zouden krijgen. Inmiddels zijn we 9 maanden verder en
hebben we ondervonden wat zo’n onzichtbaar aanwezig organisme aan kan
richten in de samenleving. Binnen onze familie‐, vrienden‐ en kennissenkring is
tot nu toe niemand ernstig ziek geworden of erger nog overleden aan de
gevolgen van het coronavirus, maar ik realiseer me dat niet iedereen dit met mij
zal kunnen zeggen.

Naast alle narigheid heeft dit jaar mogelijk ook goeds gebracht. Door het
wegvallen van allerlei andere vermaakzaken is de aandacht voor de natuur, de
eigen tuin en gezond eten zeker toegenomen. Tuincentra en kwekerijen
draaiden en draaien naar het zich laat aanzien bijzonder goede omzetten. Laten
we hopen dat deze trend een blijvertje is. Dit jaar heb ik me meermaals
gerealiseerd hoe blij ik ben met onze grote tuin, waarin ik ondanks alle werk
wat er te doen is ook vooral rust vind. Want ondanks alle problemen om ons
heen werd het gewoon weer voorjaar en zomer en herfst…..Er is echt veel meer
nodig om Moeder Natuur van haar stuk te brengen dan dit virus, laten we dat in
onze gedachten houden en uitkijken naar betere tijden waarin we elkaar weer
gewoon kunnen ontmoeten.
Voor nu wens ik jullie en allen die je lief zijn een goede gezondheid en blijf
vooral genieten van je tuin of balkon vol groen.

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.

LET OP. DIT IS EEN VOORLOPIGE PLANNING. WE WETEN NIET OF DE LEZINGEN
DOOR KUNNEN GAAN VANWEGE CORONA. OOK DE LOCATIE KAN VERANDEREN.
WE LATEN DIT OP TIJD WETEN VIA DE FLITS.

Lieve mensen, wat een bijzonder jaar is 2020 tot nu toe. En dan niet bijzonder
in de betekenis van bijzonder leuk helaas. In de Lente Nieuwsbrief, schreef ik vol
enthousiasme over alles wat we bij Groei & Bloei voor dit jaar op de planning
hadden staan. Interessante lezingen natuurlijk en leuke tuin‐excursies. We
waren bezig met de voorbereidingen voor ons jaarlijkse Plantenfestijn in juni en
Ine en Chris Freijse, de organisatoren van de meerdaagse reis, zaten volop in de
planning van de al helemaal volgeboekte reis naar Cornwall. Iedereen had er zin
in en konden niet wachten tot de lente zou beginnen.

Wat we door alle maatregelen zeer missen zijn de persoonlijke contacten. Een
ander de hand schudden, voorheen zo’n automatisch gebaar als je iemand
begroet, is nu haast een criminele actie geworden. We blijven op gepaste
afstand van elkaar en dat voelt, nog steeds, onnatuurlijk. Niet even een arm om
iemand heen kunnen slaan als gebaar van troost of medeleven. Wat erger is, is
de polarisatie die ontstaat in onze samenleving tussen de variërende meningen
over de ernst van dit virus en de genomen maatregelen. Een kleine minderheid
van voor‐ en tegenstanders laat zich zeer luidruchtig horen en de overgrote
meerderheid van de mensen die wel de nuance ziet zwijgt onder al dit verbale
geweld. Er wordt geklaagd over het inperken van onze vrijheid, terwijl er op
weinig plekken in de wereld meer vrijheid geldt dan in Nederland. Maar dat is
mijn mening natuurlijk, je hoeft het niet met me eens te zijn.

lezingen

Tijdens de lezing ‘Goed fruit uit eigen tuin?’ vertelt Ir. Joke van den
Ban over hoe je zelf mooi biologische fruit kunt telen.
Ze zal in de anderhalf durende lezing tips geven over welke
gewassen en rassen je het beste kiest, hoe je deze gewassen plant en
in welk jaargetijde. Ook vertelt zij over het belang van de juiste
bodemverzorging en hoe je het hele jaar door mooi fruit kunt telen.
Appels, peren, pruimen, allerlei soorten bessen en ook vijgen, kiwi’s
en perziken komen aan bod.

AGENDA
dit kwartaal
Hieronder staan de
activiteiten in de
komende maanden.
Via de FLITS krijgen
emailleden altijd kort
voor de activiteit nog een
herinnering.
januari 2021
19 lezing
februari
algemene
ledenvergadering
(datum nog onbekend)
maart
18 lezing
Houd de FLITS in de
gaten of dit door kan
gaan vanwege corona.

Joke van den Ban is expert op het gebied van fruitteelt zonder
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met haar fruithoveniersbedrijf
Mappelle (www.mappelle.nl) richt zij zich sinds 2004 op fruitbomen
en andere fruitgewassen in grote en kleine tuinen. In 2008
verscheen het 7‐delige boek ‘Handboek Hoogstamfruit’ van haar
hand.

18 maart 2021 Nieuwe en onbekende houtige gewassen.
Lezing door Marcel de Wagt
Met welke tuinverrassingen komt dit jaar de lente?
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).
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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 die we tot eind oktober mochten begroeten:
Dhr. A. de Kort, Mevr. L. Zoutendijk en Mevr. M. Dinkelaar uit Drunen
Mevr. M. Joris uit Dussen
Dhr. J. Dijs uit Eethen, overgekomen van afdeling Veenendaal
Mevr. Els Klerks uit Elshout
Mevr. C. van Erk uit Geertruidenberg
Dhr. C. Wilts Kaatsheuvel, Mevr. van Sluisveld en Mevr. P. Camps uit Kaatsheuvel
Mevr. M. Munnecom uit Loon op Zand
Mevr. Marie‐Louise van der Kaa uit Oud‐Heusden
Mevr. Van der Plas uit Raamsdonksveer
Mevr. M. van Dam‐Bezemer uit Raamsdonksveer
Mevr. E. Nieuwenhuisen uit Sprang‐Capelle
Dhr. H.van Pinxteren uit Waalwijk
En tot slot Mevr. Lilian Pruissen Werkendam, overgekomen van afdeling Gorinchem.

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.

van Ivonne

recept
SMAKELIJKE KLEURRIJKE OVENSCHOTEL
Ingrediënten voor vier personen:
600gr rundvlees in blokjes
300gr sperziebonen, 300 gr worteltjes, wit van twee preitjes,
1potje witte bonen, 1zakje gedroogde pruimen,
750 gr aardappels vastkokend, zout en peper,
100 gr bakboter 25 gr roomboter.

Bereiden:
Smelt de boter bak het vlees met zout en peper bruin, blus het af laat het goed gaar stoven, de laatste 5
min de in repen gesneden prei mee stoven.
De sperziebonen en worteltjes in schuine repen snijden en met zout beetgaar koken. De pruimen volgens
voorschrift op het zakje gaar maken.
De aardappels beetgaar koken en in blokjes snijden.
Vervolgens in een ovenschotel de aardappelblokjes onderin leggen.
Hier over het rundvlees met prei en wat jus verdelen.
Daar op de boontjes en worteltjes aanbrengen en de witte bonen er over verspreiden. Tot slot de pruimen
er mooi over verdelen en hier en daar een klontje roomboter toevoegen.
Opwarmen:
Afdekken met aluminiumfolie en ongeveer 30 min in een voorverwarmde oven van 220 graden opwarmen.
Sneller verwarmen afgedekt in de magnetron kan ook. De schotel is zeer geschikt om een dag van te voren
klaar te maken.
En kan ook goed ingevroren worden. Succes verzekerd!!

opgevallen.
We gaan een nieuwe rubriek maken vanaf nu. We willen tuin‐ of natuurgerelateerde foto's plaatsen van
dingen die je zijn opgevallen in je tuin, een tuin van een ander (bv tijdens een uitstapje), tijdens een
wandeling e.d.
Dat kunnen foto's zijn van dingen die je mooi vindt, die bijzonder of apart zijn, die grappig zijn enz.
Voor de volgende editie kun je foto's insturen naar ons emailadres info@delangstraat.groei.nl
Graag je naam er bij vermelden en waar je de foto gemaakt hebt.

in coronatijd
Gewoon een verhaaltje uit coronatijd van Ine
en Chris Freijse.
In deze aan huis gebonden tijd zijn zij blij dat ze
een tuin hebben. Er is in deze lente en zomer
erg veel gedaan. Over één van die aanpassingen
gaat dit stukje. Er staan drie grote dennen in de
tuin. Het doet aan als een klein bos. Ze hebben
eronder een "bospaadje" aangelegd (linkse
foto). Dit klinkt misschien wat aanmatigend
maar het geeft dit stukje tuin net even een
ander gevoel.
En tot hun verbazing staan er nu plotseling
grote witte paddestoelen/zwammen in het pad
en tegen de stenen (foto rechts).

Gonny Jolivet zag deze tijgerslak in haar tuin in Waalwijk

en deze zwam tijdens een wandeling in Waalwijk

De clubactie van de Rabobank heeft voor onze vereniging weer

een mooi bedrag opgeleverd:
€ 424,79
We gaan ons als bestuur weer beraden wat we met dit mooie
geldbedrag gaan organiseren.
De uitslag is bekend gemaakt met een filmpje ingesproken door
Maarten v.d. Weijden. Je kunt dit filmpje bekijken op onze
website.
Rabobank en de leden die op ons gestemd hebben:
Heel hartelijk bedankt.
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De clubactie van de Rabobank heeft voor onze vereniging weer
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€ 424,79
We gaan ons als bestuur weer beraden wat we met dit mooie
geldbedrag gaan organiseren.
De uitslag is bekend gemaakt met een filmpje ingesproken door
Maarten v.d. Weijden. Je kunt dit filmpje bekijken op onze
website.
Rabobank en de leden die op ons gestemd hebben:
Heel hartelijk bedankt.

Nieuwsbrief gaat digitaal .
Normaal gesproken sturen we keurig 4 keer per jaar een Nieuwsbrief naar al onze leden, waarin we de
aankomende activiteiten aankondigen. Een bezoekje aan de tuin van een van onze leden en de column van
Jeannette zijn andere vaste waarden in de Nieuwsbrief. Maar dit jaar was alles anders.
Begin maart ontving je nog de voorjaarseditie van de Nieuwsbrief, maar daarna stopte de stroom.
Nederland ging vanaf medio maart in lock‐down, veel activiteiten werden afgelast of kwamen op een zeer
laag pitje te staan en we namen het besluit om in de zomer maar even geen Nieuwsbrief uit te brengen,
want er was simpelweg weinig te melden. Die situatie is helaas nog nauwelijks veranderd, maar toch sturen
we deze najaars/winter Nieuwsbrief naar onze leden en dat is meteen ook de laatste “papieren”
Nieuwsbrief die je gaat ontvangen. Dat heeft overigens niets te maken met het afgelasten van opnieuw veel
activiteiten door de maatregelen rondom het coronavirus, mocht je dat gedacht hebben.
Al dit voorjaar hebben we als bestuur van Groei & Bloei De Langstraat nagedacht of we nog verder willen
en moeten gaan met het 4 keer per jaar versturen van een Nieuwsbrief per post aan alle leden. De
Nieuwsbrief heeft denken wij zeker zijn waarde bewezen, het is een kleurige en naar wij hopen interessante
uitgave die jij als lid met regelmaat ter hand kunt nemen om nog eens te kijken wat er bij jouw vereniging
gebeurt. MAAR…..aan het uitgeven van de Nieuwsbrief hangt ook een prijskaartje. Om je een idee te geven:
op de begroting van onze afdeling voor 2020 staat voor het uitgeven van de Nieuwsbrief een bedrag van
€1550,‐ dat is 41% van onze totale begroting voor dit jaar. Een bedrag waarvan we als bestuur van Groei &
Bloei afdeling De Langstraat denken dat we dat beter kunnen besteden. Bijvoorbeeld door het aanbod van
cursussen en excursies (veel) goedkoper te maken voor onze leden. Hoe een en ander gerealiseerd zal gaan
worden rekenen we begin volgend jaar bij het maken van de begroting 2021 door, maar voor jou als actief
lid die met enige regelmaat een cursus volgt of bij een activiteit aanwezig is levert dit zeker financieel
voordeel op.
Dit besluit is zeker niet zonder slag of stoot genomen, binnen ons bestuur zijn alle voors en tegens goed
overwogen. We zien dat bijna al onze leden beschikken over een e‐mailadres en we hebben er voor
gekozen om met ingang van 2021 de Nieuwsbrief nog uitsluitend per e‐mail te gaan versturen. De
Nieuwsbrief zoals je die nu krijgt blijft dus gewoon bestaan, alleen je ontvangt hem voortaan per e‐mail en
niet meer per post. Hij wordt dan opgemaakt in WORD. En dat is gratis. Op die manier kunnen we
eventueel ook vaker een Nieuwsbrief versturen en kunnen we zeker meer op de actualiteit inspelen. Tussen
het maken van de Nieuwsbrief in zijn huidige vorm en het moment waarop die bij je in de bus valt zit vaak
een maand. Een periode die bij het maken van een digitale Nieuwsbrief natuurlijk veel korter is. Naast de
Nieuwsbrief blijven we ook gewoon De Flits versturen waarin we kort en actueel iets melden over onze
activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Dringend verzoek:
Geef je e‐mailadres door aan Groei & Bloei De Langstraat en geef a.u.b. ook aan ons door als je emailadres
wijzigt. Je kunt ons mailen naar info@delangstraat.groei.nl. Belangrijk, want als wij geen of een verkeerd
emailadres hebben krijgt u van ons geen informatie meer. En wat we ook nog ervaren. Emails komen
onbezorgd retour omdat de emailbox van de ontvanger (U dus) vol is. En daar kunnen wij natuurlijk niets
aan doen.

De Top

planten van

Vanaf deze editie introduceren wij een nieuwe rubriek.
We vragen aan een lid om zijn of haar favoriete top 3 aan tuinplanten te noemen. Het mogen ook
kamerplanten zijn maar de voorkeur ligt op buitenplanten.
We noemen de planten, plaatsen een foto en vermelden daarbij: waarom is dit een favoriet? Wat is de beste
standplaats? en tenslotte Hoe is de verzorging?
Om te starten met deze rubriek blijven we (= de redactie) dicht bij huis: de top 3 van.......Ine Freijse
Ine zegt: Er is aan mij gevraagd, wat is je top 3 aan planten. Moeilijk. Ik heb er wel 100 ! Ik heb deze keuze
gemaakt omdat ze alle drie heel lang effect geven in de tuin en heel gemakkelijk zijn in onderhoud en toch
totaal verschillend van toepassing zijn.
Sphaeralcea incana
Dit is een half‐heester en Ine zag hem bij Hans Kramer van de
Hessenhof (kwekerij) tegen een kweekkas staan en was er weg
van. Ze is hem nog nergens anders tegen gekomen. Mooi
grijsachtig blad en vele kleine zalmkleurige bloemetjes. De
standplaats is in de volle zon op warme schrale zandgrond (dus
helaas niet in natte kleigrond). Bloeit al vroeg (mei/juni) en
staat nu (half november) nog te bloeien. Ine heeft hem nu 4
jaar en in het voorjaar snoeit zij de plant licht terug voor een
mooier model (dus niet in het najaar snoeien!). Hij is nu 1,5 m
hoog. In de winter wat afdekken met blad.
Dus van mei tot in december verzekerd van bloemen.
Fatsia Japonica
Dit is een heel ouderwetse kamerplant, maar....in Engelse tuinen
worden ze al langer toegepast als vaste tuinplant om een "jungle‐
effect" te krijgen. Nou, dat "vorstbestendig" wilde Ine zelf uittesten!
Tip. Koop hem als kamerplant in het tuincentrum in het voorjaar en
zet hem dan in de tuin op een beschutte schaduwrijke plaats. Dan
heeft hij een half jaar om zich te vestigen voor de winter. Ine heeft
er drie gekocht en ze staan nu twee jaar en twee winters in haar
tuin onder drie hele grote dennen van circa 80 jaar oud die haar
vader nog heeft geplant. Dus best een moeilijke plaats. Ine geeft
wel af en toe water. Droog door de grote dennen. Ze groeien goed
en tot haar verbazing is er nu een mooie grote bloempluim in
gekomen. Ze kunnen wel 2 meter hoog worden.
Astroemeria "Sweet Laura" (Incalelie)
Dit is een nieuw gekweekt ras dat bij Ine in de tuin het
al drie jaar goed doet zonder af te dekken. Hij is goed
winterhard. Zeer lange bloei van juli tot de vorst. Geel
met rode bloemen, 80 cm hoog. Ze staan bij Ine tussen
andere vaste planten in de volle zon. Maar ook half‐
schaduw is geen probleem. Deze plant is ook in andere
kleuren te krijgen. De uitgebloeide bloemstengel
helemaal terug knippen voor herbloei. Pas in het
voorjaar oude stengels tot aan onderaan afknippen.
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info@delangstraat.groei.nl
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Vul hier uw tekst in

bloemschikken voorjaar .
Het bestuur heeft besloten om data vast te stellen voor de bloemschiklessen ook al weten we nu nog niet of er dan
nog coronamaatregelen gelden.
We gaan starten met drie verschillende bloemschikgroepen.
Groep 1 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdag: 14‐01, 4‐02, 25‐02, 18‐03, 8‐04, 29‐04,
Groep 2 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdag: 21‐01, 11‐02, 4‐03, 25‐03, 15‐04, 6‐05
Deze cursus is geschikt voor een beginnende bloemschikker. De docent zorgt voor de groen materialen, de cursist
zorgt voor een ondergrond.
Het cursusgeld bedraagt € 20,00 voor leden per les en € 22,50 voor niet leden per les.
Cursustijd is van 20.15 uur tot ongeveer 22.00 uur
Groep Creatief o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdagmiddag : 21‐01, 11‐02, 4‐03, 25‐03, 15‐04, 6‐05
Deze cursus is geschikt voor een iets wat gevorderde bloemschikkker.
De cursist neemt zelf de materialen mee.
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 45,00 voor leden en € 54,00 voor niet leden.
Cursustijd is van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
Groep Bijzonder o.l.v. Leo van Hoven op donderdag 28‐01, 18‐02, 11‐03, 1‐04, 22‐04, 13‐05
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 € 45,00 voor leden en € 54,00 voor niet‐leden
Cursustijd is van 20.15 uur tot ongeveer 22.00 uur.
De lessen worden gegeven door onze enthousiaste docente Yvonne Zwinkels en Leo van den Hoven.
De cursussen worden gegeven in de Elshof, Theodorus Rijkenstraat 10A te Elshout.
De bloemschikgroepen bestaan uit 10 tot 12 personen. De cursus kan doorgang vinden bij voldoende deelname. Het
is de bedoeling dat u bloemen, groen en ondergrond voor de lessen zelf verzorgt met uitzondering van de beginners
groep.
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.

OP mijn verlanglijstje
Begin september waren man en ik op tuinenbezoek in Twente in de Haarboershof in Wierden, de tuin van Jan en Ina
ter Haar. Na de hartelijke begroeting door en Jan en Ina, die al eens eerder in onze tuin waren met Groei & Bloei en ja
natuurlijk kennen we elkaar ook van Facebook, want ook daar kom je tuinliefhebbers tegen, struinden we door hun
echt bijzonder mooie tuin. Jan is naast tuinier ook een groot liefhebber van bijzondere vogels. Nou wil dat nog wel
eens resulteren in vooral veel volières en weinig groen, maar hier zijn de ruimtes voor de dieren helemaal opgegaan
in het groen, echt heel knap gedaan en bovendien zitten en lopen er in alle volieres ook nog eens bijzondere soorten
vogels rond. Maar ik dwaal af van de titel van dit stukje en dat is niet de bedoeling. In deze tuin stond o.a. een
prachtige struik, prachtig uitgelicht door de namiddagzon en vol met kleurige besjes. Een kardinaalsmuts dat wist ik
wel, maar welke soort dan toch. De uitgebreide database in de computer van Jan bood uitkomst, het was Euonymus
sachalinensis, synoniem Euonymus planipes, de Siberische kardinaalsmuts. In de natuur groeiend in o.a. China, Korea,
Japan en natuurlijk ook op Sachalin, het Russische schiereiland. Is dit nou iets wat je gelijk aan moet planten in je
tuin, nou nee niet direct. Euonymus is eigenlijk een groot deel van het jaar een saaie struik, de bloemetjes zijn vaag
groenig en stellen niks voor, het blad is ook saai groen en vaak worden de struiken eind mei‐juni helemaal
kaalgevreten door de larven van een spinselmotje. Geen nood, want de struik gaat er zeker niet aan dood en komt na
juni opnieuw in het blad. Maar als dan in september de kleurige vruchtjes aan de takken bengelen en later in het jaar
het blad prachtig vurig rood verkleurd, ja dan is deze struik de belle van het feest en dus komt ze op mijn verlanglijstje
voor de tuin. Nou maar hopen dat Sint of Kerstman ook de Nieuwsbrief van Groei & Bloei lezen….
Joke Vos
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tuin in de kijker

TUINCOLUMN

door gonny jolivet

door jeannette van helvoort

______________________________

_______________________________________

Interview met Corrian en Arno Brok.

Confetti en een toverbal

Vandaag (12‐07‐2020) ben ik te gast bij Corrian en Arno Brok in Drunen.
De eerste indruk is dat de tuin diervriendelijk, overzichtelijk, verrassend (grappige, bijzondere
elementen), uitnodigend en functioneel is. Er staat prachtig, rijkdragend fruit in de tuin. Zoals ik later
hoor heeft dit met de geschiedenis van deze tuin te maken. In de tijd dat de grootouders van Arno hier
gingen wonen kochten ze hun woonperceel in een nieuwbouwwijk dat deels op grondgebied van Dr.
Seters (Grotestraat) was gebouwd. Dr. Seters was hier tot dan toe arts geweest en had een enorme
fruitboomgaard. Toen zijn grondgebied werd opgesplitst en verkaveld, hadden in deze buurt vele huizen
een tuin met fruitbomen. Degenen die deze bomen hebben laten staan plukken er nu nog de vruchten
van. Het kavel werd verder verdeeld tussen huis en tuin. De tuin beslaat ongeveer 250 m2 en werd
voornamelijk moestuin.

Elke seizoen heeft mooie en minder mooie kanten. Zo ook de herfst of het najaar, want ik mag weer “los”.
Bloembollen uitzoeken en daar bijkleurende planten, zoals bv. viooltjes uitzoeken, zodat het in de winter
ook een gezellig en vooral fleurig gezicht is met potten. Het minder mooie eraan is, dat ik een aantal
potten leeg moet maken, waar nog volop zomerbloeiers in staan, zoals o.a. de witte margrieten, die weer
volop aan het herbloeien zijn. Gelukkig vinden ze het prima om overgeheveld te worden naar een
(tijdelijke) andere pot.

Toen Arno het huis overnam werd de moestuin vervangen door gras. Later drukte ook Corrian haar
stempel op de tuin. Corrian is een enorme bloemen liefhebber waardoor het vele gras langzamerhand
verdween. De borders kregen gezellige en kleurrijke bloemen en planten. Met name de functionaliteit
van de tuin stond in de loop der jaren voorop. In het begin bleef nog een behoorlijk stuk gras intact, waar
de kinderen op speelden. Later bouwde Arno een speelhuisje (nu een hele fijne corona werkplek), een
overdekt terras, etc. Samen met zijn zoontje Bas, die de eerste schop in de grond zette en daarmee
aangaf waar hij een vijver wilde, legde hij de huidige vijver aan. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat Arno
het grovere werk onder controle heeft en Corrian de rest.
Corrian heeft het tuinieren, stylen en organiseren in haar genen. Toen ze klein was liep ze naar school
langs het kerkhof in haar woonplaats Haaren. Ze zag altijd bloeiende planten en wist precies wanneer ze
bloeiden en hoe hun gedrag was. Deze opmerkzaamheid behield ze ongemerkt en later, bij het aanleggen
van de tuin, combineerde ze namen bij de planten die ze al zolang had opgemerkt. Ze probeerde wat ze
leuk vond en zag of het aansloeg of niet. Haar favorieten zijn grootmoeders oorbel (Leycesteria), het
Mexicaanse madeliefje (Erigeron karvinskianus) en rozen (rosa Cornelia met name). Haar favoriete
tuinattribuut is de rozenschaar.
Van haar bloemenvariatie maakt ze boeketten voor in huis, tuin en natuurlijk als presentjes. De planten
gaan er uitbundiger van bloeien en het geeft gezelligheid bij de zitjes. Ook de verlichting, waar erg veel
aandacht aan is besteed, geeft de tuin een bijzonder aanzien. Dit komt goed van pas bij de tuinfeestjes
die ze normaal gesproken samen graag organiseren. Het koken, gasten ontvangen en verwennen is ook
echt een hobby van Corrian. Maar ja, wie wil nu niet in zo’n tuin een feestje vieren……

Ook andere planten bloeien gewoon door, zoals Pelargoniums, Lantana’s, Salvia’s, rozen, zonnebloemen,
dahlia’s en natuurlijk de hortensia’s. Sommigen daarvan heb ik al overgehouden van vorig jaar, Gewoon
op het terras tegen het huis aan. Ik ben benieuwd of dat dit weer gaat lukken. Ja, nu nog heel veel fleur en
kleur, maar ik weet uit het verleden dat dit in één of twee nachten allemaal over kan zijn. Ik ben al eens
verrast en als de vorst in de grond zit, kan er geen bloembol meer in.
Ondertussen is het genieten van al die bladeren, die verkleuren in de meest verschillende tinten. Als
confetti dwarrelen ze naar beneden, wanneer het zomerse feest voorbij is. Gelukkig gaat het in de natuur
(meestal) geleidelijk en zijn er nog bomen te zien, die nog aan het verkleuren zijn. Zo staat er ook een
boom in Drunen te verkleuren wat op een afstand net een verkleurende toverbal lijkt. Onderaan nog
groen, dan geel en van lieverlee naar boven in de kruin naar roze rood oranje. Als ik door die straat rijd,
herinnert het mij aan het toverbal snoepje van vroeger. Ondertussen ook even op het verkeer letten.
Gisteren heb ik het afgevallen blad langs onze voortuin verzameld en deels in de voortuin gestrooid en
deels in een mand voor de achtertuin. Geen betere bescherming voor de planten dan bladeren en later
heel goeie compost!
Blijf gezond, blijf genieten van al die veranderingen en blik op het voorjaar in de verwachting van al het
moois wat zal komen.
Lieve tuingroetjes
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gingen wonen kochten ze hun woonperceel in een nieuwbouwwijk dat deels op grondgebied van Dr.
Seters (Grotestraat) was gebouwd. Dr. Seters was hier tot dan toe arts geweest en had een enorme
fruitboomgaard. Toen zijn grondgebied werd opgesplitst en verkaveld, hadden in deze buurt vele huizen
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