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van de voorzitter
Door Joke Vos

Beste Groei & Bloeiers, dit is de eerste Nieuwsbrief in de nieuwe digitale vorm. Ik hoop dat jullie ook deze moderne
manier van communiceren zullen kunnen waarderen. Toegegeven het was leuk om 4x per jaar een papieren
Nieuwsbrief voor jullie te maken en te versturen, maar het prijskaartje wat daaraan hangt vonden en vinden wij als
bestuur gewoonweg te hoog. We denken dat we dit geld op een betere manier aan kunnen wenden ten voordele
van jullie, onze leden.
Ook in deze Nieuwsbrief natuurlijk de vaste rubrieken en zoals altijd mag ik als voorzitter het spits afbijten.
Helaas kan ik jullie nog niet blij maken met een volle agenda met interessante lezingen, leerzame cursussen en
workshops en leuke uitstapjes. Ook wij staan te trappelen om hier mee aan de slag te gaan, maar helaas gooit
corona nog steeds roet in het eten. We kijken telkens wat er wel mogelijk is en zo heeft Yvonne Zwinkels, ons
bestuurslid die zich vooral bezig houdt met de bloemschikactiviteiten, inmiddels meerdere doe-het-thuisworkshops op poten gezet en de belangstelling daarvoor is goed. Als er dit voorjaar weer wat mogelijk zal zijn aan
buitenactiviteiten horen jullie van ons via De Nieuwsbrief of via De Flits, de e-mailing van Groei & Bloei De
Langstraat.
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel, zeker niet als je zoals manlief en ik de gelukkige bezitter bent van
een tuin. Voor onze noodzakelijke lichaamsbeweging kunnen wij prima in de eigen hof aan de slag. Rekken en
strekken doe ik gelijk als ik de plantenresten afknip. De bilspieren worden merkbaar belast bij het wieden van
onkruid, gewoon op de knietjes en maar meters maken. Een berg compost wegwerken levert ook het nodige calorie
verbruik op. En de stappenteller slaat op hol van al die afstanden die ik afleg om tuinafval naar de composthoop en
nieuwe planten naar hun plek van bestemming te brengen en van het rondsjouwen met volle emmers mest om de
groei voor komend voorjaar veilig te stellen. Na al die gedane arbeid is het goed rusten op ons eigenste rustige
terras in de zon. Dat is toch stukken beter dan wandelen in de overvolle bossen en koffie-to-go uit een papieren
bekertje bij een kraampje….. vind ik dan toch.
De winter is op de 1 ½ week met sneeuw na, gewoon zacht geweest en we genieten volop van alle bolletjes die
volop in bloei komen en van struiken die al vol met dikke groene knoppen zitten. Speciaal in het voorjaar word ik
altijd weer verrast door de kracht van de natuur. De ene week lijkt alles nog in diepe winterse rust en hops, dan
beginnen de dagen te lengen, wordt het warmer en ploppen de bloemen en het groen boven. De coronarust heeft
zo ook zijn voordelen, want ik geniet hier nu volop van. In andere jaren ook wel natuurlijk, maar dan is er door
allerlei drukte vaak minder tijd om het ontluiken van de natuur te volgen. Zo heeft elk nadeel ……….
Voor nu wens ik jullie en allen die je lief zijn een goede gezondheid en blijf vooral genieten van je tuin of balkon,
hopelijk vol groen en bloemen en laten we ervan uitgaan dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten.
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Lezingen
Al vorig jaar maart stond deze lezing door Marcel de Wagt, kweker van opvallende planten, gepland. En toen kwam
de lock-down en besloten we in overleg met Marcel om zijn lezing dan maar een jaartje op te schuiven naar maart
2021, want dan zou de situatie wel weer normaal zijn geworden. Inmiddels weten we anders en zitten we in lockdown 2 of 3. We hebben in ieder geval nog steeds te dealen met de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
Als bestuur hebben we langere tijd getwijfeld of we mee zouden gaan in de online trend. Zouden onze leden dat
wel leuk vinden een lezing volgen via je computerscherm, want zeker je mist de gezelligheid van mensen in levende
lijve ontmoeten en ook voor de spreker die de lezing geeft is zo online je verhaal vertellen anders. Je mist de
interactie met je publiek ook al kijkt iedereen dan live mee.
Maar we zijn om en we presenteren jullie op dinsdagavond 30 maart de lezing “Met welke tuinverrassingen komt
de lente” door Marcel de Wagt. Hieronder een korte introductie over deze lezing.
Dinsdagavond 30 maart online lezing door Marcel de Wagt
“Met welke tuinverrassingen komt de lente dit jaar?”
“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).”
Je kunt je aanmelden per mail naar info@delangstraat.groei.nl, met vermelding van je naam, en je lidnummer
van Groei & Bloei. Je ontvangt dan tijdig de link voor de online lezing via ZOOM.
Als je geen lid bent van Groei & Bloei kun je de online lezing ook volgen. Je betaalt dan € 3,--. Aanmelden kan
ook nu via info@delangstraat.groei.nl en vervolgens ontvang je een betaalverzoek via onze penningmeester.
Na betaling sturen we je de link voor de online lezing toe.
Aanmelden kan overigens ook via het inschrijfformulier op de website
https://delangstraat.groei.nl/activiteiten/lezingen/inschrijfformulier/
Aanvang 20.00 uur tot ca. 22.00 uur. Tijdens de lezing wordt er met regelmaat de mogelijkheid geboden om
vragen te stellen aan Marcel de Wagt.

Algemene Leden Vergadering uitgesteld
Elk jaar in februari houdt Groei & Bloei De Langstraat de Algemene Leden Vergadering, kortweg ALV. Tijdens deze
vergadering legt het bestuur verantwoording af over het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar,
worden de plannen voor dit jaar bekend gemaakt en de begroting gepresenteerd.
Zoals je gemerkt hebt is er geen uitnodiging voor een ALV aan de leden verstuurd. Dit jaar was het niet mogelijk om
de ALV zoals gebruikelijk te organiseren in februari, de huidige maatregelen tegen corona laten dat domweg niet
toe. Als bestuur vinden we het belangrijk om onze leden op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de
vereniging en daarom zullen de jaarverslagen en de begroting voor 2021 per mail toegestuurd worden aan onze
leden. Dat gaat gebeuren zodra de leden van de kascommissie de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd hebben. Maar
ook dat kan tot nu toe niet vanwege de regel dat er slechts één persoon gelijktijdig ontvangen mag worden.
Op een later tijdstip zal het bestuur, mogelijk voorafgaand aan een lezing, alsnog de wettelijk verplichte ALV
houden.
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Attentie voor onze trouwe leden
Als bestuur speelden we al langer met de gedachte om iets te gaan doen voor al die leden die vaak al jaren lid zijn
van Groei & Bloei De Langstraat. Een aantal mensen wordt lid en blijft dat soms maar een enkel jaar. Mogelijk
vinden ze Groei & Bloei toch niet zo leuk als ze dachten, al hopen wij dat niet natuurlijk. Of ze zijn vooral lid
geworden om het magazine te ontvangen en kiezen nu weer eens voor een ander blad. Dat komt met regelmaat
voor en daar is natuurlijk niks mis mee, al vinden wij als bestuur van Groei & Bloei De Langstraat natuurlijk jammer
dat die lezers-leden niet alle mogelijkheden van hun lidmaatschap ontdekt hebben.
Dan zijn er mensen die langere tijd lid blijven, vaak ook aanwezig zijn bij een van de lezingen of een andere activiteit,
maar die uiteindelijk toch besluiten om het lidmaatschap te beëindigen. En er zijn er ook die toch na een aantal
jaren weer opnieuw lid worden.
En dan zijn er nog die hele trouwe leden die 10, 20, 30 of zoals voor een aantal geldt meer dan 50 jaar lid zijn van
Groei & Bloei. Als je bedenkt dat Groei & Bloei De Langstraat dit jaar 57 jaar bestaat zijn dat waarschijnlijk de
mensen die aan de wieg hebben gestaan van onze afdeling van Groei & Bloei. We vinden dat we best even stil
mogen staan bij zo’n trouw en lang lidmaatschap en als “dank” daarvoor gaan die mensen die 15, 25, 40 of 50 jaar
lid zijn bij Groei & Bloei een cadeaubon ontvangen, naar keuze te besteden bij een van onze adverteerders.
Inmiddels zijn alle leden die het betreft aangeschreven per mail of per brief, voor diegenen waarvan geen
emailadres bekend is. En inmiddels is er ook al een behoorlijk aantal enthousiaste reacties binnen gekomen. Dit is
geen eenmalige actie overigens, we gaan ook de komende jaren onze trouwe leden in het zonnetje zetten. Dus ben
je nu nog niet een van de gelukkigen die dit jaar 15 jaar of langer, 25, 40 of 50 jaar lid zijn, gewoon even bij ons
blijven en ook jij gaat als jouw jubileumjaar is aangebroken deze attentie krijgen.
Nog even voor alle duidelijkheid: dit is een actie van onze afdeling De Langstraat, die we uit eigen middelen
financieren. Het is geen landelijke activiteit.
Nog niet alle leden die aangeschreven zijn hebben gereageerd. We vragen jullie dit alsnog te doen binnen twee
weken.

Welkom nieuwe leden
Ook nu 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, als dat weer kan, 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 medio maart 2021 mochten begroeten:
Dhr. van der Horst uit Loon op Zand
Mevr. M.C. Scheeren uit Kaatsheuvel
Dhr. M. Michiels uit Raamsdonksveer
Dhr. F. Severs uit Waspik
Dhr. Verhoeven uit Drunen
Dhr. Boink uit Loon op Zand, overgekomen naar onze afdeling
Mevr. M. Vos, Karin Raaijmakers, Bep Blom en S. Dijkstra allen uit Waalwijk
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De top-3 planten van………….Marianne Groeneveld
Ook ik heb een hele lijst met favoriete planten. Dus beperk ik me tot de soorten die onmisbaar zijn in onze borders.
Salvia nemerosa Amethyst
Een hele mooie salvia vanwege zijn kleur: lila roze. Ik heb in de blauwroze-lila borders bij het terras groepen staan van elk 5 planten. Door
de herhaling breng het rust in de bord Ook de opgaande bloeiwijze
combineert mooi met ronde vormen als dahlia’s en geraniums. Hij is
niet zo stevig als Salvia nemerosa Caradonna. Als hij zo’n 40 cm hoog
is bind ik hem aan door in het midden van de groep een stevige pin
van betonijzer te zetten. Vandaar maak ik lussen naar alle kanten met
steeds een grote “pluk” stengels. Als je dit doet met bijv.
tomatentouw voordat hij gaat hangen is het niet of nauwelijks
zichtbaar. Als de hoofdbloei achter de rug is knip ik alle stengels terug
tot de eerste okselscheutjes. Best een klusje met zo’n aantal maar de
rest van zomer bloeien ze door. Wel iets meer bescheiden als de
hoofdbloei. Door de standplaats op de middelste rij zou afknippen net
boven de grond grote gaten in de border veroorzaken. Dat willen we
natuurlijk niet! Salvia nemerosa Caradonna staat in onze tuin in een grote ronde border aan de voorkant. Die knip
ik wel na de bloei tot 5-10 cm boven de grond helemaal af. Ook die schiet weer uit en bloeit opnieuw tot laat in de
herfst.

Phlox Rosa Pastel
Net naast de Salvia nem. Amethyst staat overal een groep Phlox Rosa
Pastel. Een mooi ton-sur-ton kleureffect. Rosa Pastel is niet de meest
sterke phlox. Maar omdat hij zo mooi is heb ik hem toch gekozen. Ik moet
steeds oppassen dat hij niet weggedrukt wordt door buurplanten. Dus het
opbinden van salvia Amethtyst is ook om Phlox Rosa Pastel meer ruimte
te geven. Hiervan knip ik alleen het uitgeboeide bloemhoofd af. In de buurt
staat ook een Pennisetum. De phlox, salvia en pennisteum herhalen zich
7x in de border. Dat geeft rust. Daartussen staan allerlei andere planten.
Zo vormt het toch een geheel.

Dahlia’s
Ook deze mogen niet ontbreken in het lijstje favorieten. In het late
najaar haal ik ze eruit en label ik ze dan secuur zodat ze in het
voorjaar weer op hun vaste standplaats de grond in kunnen. In
maart trek ik ze voor in het kasje. Een van de mooiste vind ik Crème
de Cassis gecombineerd met Salvia Love en Wishes. Deze salvia is
niet he-le-maal winterhard, dus neem ik er stekken van. Zodat ik
hem in een koude winter niet kwijt raak. Ook Dahlia Crème de
Cognac is een favoriet, maar dan wel in de rood-geel-oranje border.
En verder dahlia Thomas Edison en natuurlijk alle pompon dahlia’s.
’t Is even een gedoe: in het najaar eruit en weer in het voorjaar er
weer in, je hebt er tot de eerste vorst plezier van.
Vindt je dit een leuke rubriek en wil je mee doen? Even een mailtje naar : info@delangstraat.groei.nl
____________________________________________________________________________________________
Nog even terugkomen op de start van deze rubriek met de bijdrage van Ine Freijse. Zij noemde o.a. de Fatsia
Japonica. Van origine hier verkocht als kamerplant maar doet het bij haar ook goed in de tuin. En hij heeft de
afgelopen zware vorstperiode overleefd. Dus geen sprake van een niet-winterharde kamerplant!
_____________________
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Meerdaagse reis 2021
Vorig jaar hebben we vanwege corona de reis naar Cornwall helaas moeten annuleren. Omdat we in het gekozen
hotel in 2021 niet terecht kunnen is de reis verplaatst naar 2022. En misschien is dat met de huidige coronaontwikkelingen nog niet zo verkeerd.
Vol goede moed (en hoop) hadden we besloten om in 2021 naar Duitsland te gaan, meer in het bijzonder naar
Rheinland-Pfaltz. Een reis naar het buitenland vergt altijd behoorlijk wat tijd en moeite. Op zich is dat geen
probleem maar de corona maakt alles wel onzeker. En willen we ook naar privétuinen dan moeten we ook in de
zomer op voorreis. En zal dat gaan lukken?
Uiteindelijk hebben we besloten om de voorbereiding van de reis naar Duitsland te stoppen. Misschien in deze
bijzondere tijd net even te ingewikkeld.
Maar we geven ons niet zo maar gewonnen. We hebben nu het plan opgevat om een reis te maken in ons eigen
mooie NEDERLAND. Dit met de gedachte dat we wellicht met een hotel wat lossere afspraken kunnen maken en
dat we net even wat makkelijker met tuineigenaren een bezoek kunnen bepraten. Er zijn genoeg mooie tuinen in
Nederland.

Salland/Overijssel

Het gebied dat we uitgekozen hebben is
.
Met ook uitstapjes naar de achterhoek en zelfs Groningen.
We maken een stadsbezoek, we gaan naar twee algemene tuinen/kwekerij en gaan zeven privétuinen bekijken.
Een mooie mix om vier dagen lekker actief bezig te zijn en wellicht toch weer wat inspiratie op te doen.
De centrale vraag bij deze reis is in hoeverre het coronavirus het doorgaan van de reis gaat beïnvloeden.
Wij weten niet méér dan ieder van ons, maar laat duidelijk zijn dat we geen risico’s gaan nemen.
We wachten het vaccineren af maar wij hanteren het uitgangspunt, dat de reis niet doorgaat als het vaccineren
stagneert. Gelukkig geven de laatste uitspraken van de minister aan dat we in september gevaccineerd zullen zijn.
Laten we het hopen!
Verder zijn we natuurlijk afhankelijk van de regels die de overheid stelt, met name in hoeverre reisorganisaties
toegestaan wordt weer met een bus vol deelnemers op pad te gaan en zo ja, vinden we dan de manier waarop
acceptabel?
Wat we zeker weten is dat we persé willen voorkomen dat we net als vorig jaar te maken krijgen met
annuleringsboetes. Voorlopig valt medio/eind mei de datum waarop we nog gratis kunnen annuleren.
Bij het inschrijven hanteren we geen aanbetaling. Alles is onder voorbehoud van corona.
We houden jullie en ons belang goed in de gaten. Wat dat betreft kun je zonder problemen inschrijven.
Als de reis door gaat worden de deelnemers verzocht de reissom in zijn geheel te betalen.
We gaan het gewoon proberen en mocht het door omstandigheden niet lukken dan hebben we in ieder geval ons
best gedaan. Maar als het wel gaat lukken dan zullen de deelnemers blij zijn dat ze er weer eens uit kunnen.
Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief ontvangen jullie de reisinformatie en het inschrijfformulier.
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GONNY JOLIVET

IN DE TUIN VAN…

Interview met Lies van Bladel
Op 22 juli 2020 ben ik bij Lies van Bladel in Sprang Capelle. Ze woont hier prachtig tegenover de molen. De tuin is
een strook van een paar meter steeds rondom het huis. Bij de vijver is een behoorlijk terras gemaakt waar je de
levendigheid van de 3 kois en een grote school goudvissen kunt volgen. In de tuin staan diverse planten en bomen
die de revue passeren. Op dit moment bloeit de margriet rijkelijk. Maar er staat nog zoveel meer. Lies noemt
onder andere:
De Fagus (maar het lijkt wel een bonte Acer) is meegenomen uit het oude huis. Ze heeft nooit kunnen
achterhalen wat de echte naam was. Het kaartje was weg en toen ze hem kochten was het meer de hobby van
haar man dan van Lies. De stam met jute mocht geen zon. Hij doet het inmiddels zo goed dat de jute is
overgroeid. Weet iemand welke boom het is?
De Liquidambar is bolvormig en heeft gekarteld blad. Gedurende het seizoen passeren diverse kleuren de revue
wat hem zeer waardevol maakt.
De Sofora met het hele kleine fragiele blad staat sierlijk tussen de planten.
De Scharnierbloem heeft de eigenschap dat hij steeds opschuift. Dit is wel lastig, want hij zou met de Margriet
moeten afwisselen qua bloei.
De Enkiantus is ook een prachtige bloeier die op meerdere momenten qua kleur verandert.
De Pierus valt door het grijze blad mooi op tussen de andere planten.
Ook Nandina is een erg dankbare, grote plant met roze bloemetjes en rode bessen.
De echte Laurier staat in de pot en geeft weer een extra dimensie aan het eten. Hij doet het overigens niet
uitbundig en lijkt ergens last van te hebben.
Maar bekijk zelf de vele planten hier in de tuin. De diversiteit is echt wel groot.
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JEANNETTE VAN HELVOORT

COLUMN

Van uitstel komt….”
Nee geen afstel, om maar meteen met de deur in huis of in dit geval door het tuinhekje op het tuinpad te vallen.
Dat laat de natuur in de tuin, gelukkig, niet toe.
Al een paar jaar kijk ik met een geïrriteerde blik naar de steeds weer opkomende lange uitlopers van de
kamperfoelie en de schijnaugurk, beiden ooit heel lief, gekregen. De eerste jaren ging het goed en beiden bloeiden
heel mooi. Niks aan de hand, zou je zeggen. Totdat ze zich opeens heel stiekem door de tuin lieten glijden en het
liefst bijna overal net onder de grond uit het zicht. Ik kwam ze pas tegen wanneer ik met mijn pootschepje de
bloembollen wilde planten in het najaar. Dan trok ik zo’n lange sliert uit de grond en zag hoever hij door de tuin
gekropen was. Afgelopen november dacht ik en nu is het afgelopen! Vroeg in het komende voorjaar voordat de
planten weer uit de grond komen, ga ik alles verwijderen.
Op een zaterdag in februari schoot mij dat klusje weer te binnen. Eindelijk waren de sneeuw en ijs verdwenen en
geen wind. Ook moest dit klusje geklaard worden voordat de vogels gingen nestelen en met hun jongen in de tuin
zouden komen. Een uitstekende dag om deze varkentjes te wassen, zogezegd. Gewapend met scherpe schop,
pootschepje en snoeischaar dook ik onder de hoge laurier en sneeuwbal om bij de basis aan de gang te gaan. De
lange slieren had ik inmiddels makkelijk uit de grond kunnen halen, maar bij het begin daar begint het moeilijke
pas. Beiden hadden zich namelijk, heel slim, flink om de wortels van een klimroos en een parelstruik geslingerd die
tegen de trellis staan. Het was heel moeilijk om te zien wie wie was. Voorzichtig lospeuteren of hopen dat ik in de
goede of eigenlijk de foute stengels en wortels knipte. Totdat ik op mijn mans vraag of het lukte, antwoordde dat
het moet lukken en ik desnoods een nieuwe roos en parelstruik koop, lukte het opeens! Alsof ze zich gewonnen
gaven.
Het gaf een heel voldaan gevoel dat het eindelijk is gelukt. Maar ik houd het de komende maanden goed in de gaten
en als ik ze ergens stiekem nog zie opduiken, ik ze meteen zal verwijderen!
Al een aantal jaar wist ik natuurlijk dat ik het een keer goed aan moest pakken en me daar de tijd voor moest
gunnen, moest nemen. Na jaren van halfslachtige pogingen door ‘alleen’ de lange uitlopers weg te halen, is nu ook
de basis verwijderd. Het voelt alsof ik mijn sommetjes af heb op school.
Heel blij dat ik er voor mijn gevoel eindelijk aan toe
gekomen ben, breekt opeens de zon door en smaakt de
eerste thee op het terras dit jaar extra lekker. Heerlijk
genieten van een vleugje voorjaar in de tuin.
Vooral blijven genieten.
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Opgevallen
Gezien door Piet en Ans Langerwerf in de Loonse en Drunense Duinen

Ook van Piet en Ans Langerwerf:
Afrikaantjes/Tagetes als groenbemesting in Oost-Brabant
De larven van het lieveheersbeestje die massaal de
ezelsoren in de tuin van Margje Luning hadden uitgezocht om te
verpoppen.

Ook iets opgevallen? Graag ontvangen wij de foto’s op ons mailadres info@delangstraat.groei.nl
_____________________
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Informatie afdeling Groei & Bloei De Langstraat
Secretariaat: Kloosterweg 54, 5144 CB Waalwijk, tel. 0416-333759
Email: info@delangstraat.groei.nl
Website: www.delangstraat.groei.nl
Facebook: www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat
Instagram: www.instagram.com/groei_en_bloei_delangstraat/
Bank: NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat
Bestuur:
Joke Vos: voorzitter, excursies, Flits, (0416-272936)
Chris Freijse: secretaris, ledenadministratie, Nieuwsbrief, buitenlandse tuinenreizen (0416-333759)
Sjan van Rooij: penningmeester (0416-376638)
Wilma de Munnik: vicevoorzitter, lezingen, notuliste (0416-372619)
Yvonne Zwinkels: bloemschikken (0416-695140)
Gonny Jolivet: lezingen
Ad de Jager: webmaster
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