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van de voorzitter 
Door Joke Vos 
 
 
 

 
Het is warm, heel warm, zomers warm nu ik deze “Van de voorzitter” schrijf half juni. Na een echt te koude maand 
mei met gelukkig ook voldoende regen, liep alles in de natuur zo’n 2 tot 3 weken achter. Het voorjaar met al zijn 
tinten groen leek eindeloos te duren, maar met de warme start van juni is die achterstand snel ingehaald en ook 
eigenlijk best bijzonder om te zien, het frisse groen is in een fractie van tijd zomers geel aan het worden.   
 
Nu corona naar het zich laat aanzien en hopelijk blijvend op zijn retour is, kunnen we bij Groei & Bloei langzaamaan 
weer gaan denken over het opstarten van de normale activiteiten. Eerder dit voorjaar zijn we met de lezingen 
digitaal gegaan. Dat is anders dan een lezing in levenden lijve bijwonen, en het vroeg van ons en van de “spreker” 
wat aanpassingsvermogen. Het blijkt best lastig om via het beeldscherm een goede interactie met de 
kijkers/luisteraars te hebben en het is domweg moeilijk om je enthousiasme over het onderwerp als spreker goed 
over te kunnen brengen. Maar online lezingen hebben zo ook hun voordelen, want als geïnteresseerde kun je nu 
eenvoudig vanuit je eigen comfortabele huis een lezing volgen waarvoor anders waarschijnlijk de reisafstand de 
grote belemmerende factor was. We gaan er op dit moment vanuit dat we met de start van het najaar seizoen weer 
gewoon lezingen kunnen verzorgen, met mogelijk ook een digitale variant daarbij voor wie verder weg woont. Of 
dat gaat lukken, daarover hoor je zeker nog. Er staan in ieder geval weer leuke onderwerpen op het programma. 
Het Groei & Bloei Plantenfestijn dat we al jarenlang organiseerden tijdens de Nationale Tuinweek schuift opnieuw 
op naar volgend jaar. Gardenista, het grote landelijke Groei & Bloei evenement gaat door van 22 t/m 26 september 
op de historische Buitenplaats D’n Alerdinck in Laag-Zuthem bij Zwolle. Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief. 
En natuurlijk kun je ook heerlijk op tuinbezoek in een aantal open tuinen in de buurt of verder weg. Kijk eens op 
www.bezoekmijntuin.nl welke tuinen er wanneer open zijn.  
Dit najaar gaan we starten met een Tuincursus bij Groei & Bloei De Langstraat. Ook deze cursus is vanwege corona 
een aantal keren uitgesteld, maar we verwachten dat de cursus dit najaar nu echt van start kan gaan. Ook hierover 
meer verderop.  
Voor nu wens ik jullie allen een fijne zomer. Wie weet zien we elkaar ergens in de tuin of natuur. Geniet van alles 
wat er groeit en bloeit en zoemt en vliegt en fluit en bedenk zonder rupsen geen vlinders, en zonder luizen geen 
voedsel voor de vogels.  
 

       
 

Nieuwe locatie lezingen 
Het zal de vaste bezoekers aan onze lezingen zijn opgevallen dat het parkeren bij De Haven een groot probleem is. 
En dat wordt steeds groter. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief en zijn uitgekomen bij 
het gebouw van de paardensportvereniging De Paardenvriend, Drunenseweg 23, 5143NE, Waalwijk. 
We gaan gebruik maken van de kantine. Het is geen echte rechthoek als ruimte met zicht op het buitenterras en 
binnenbak voor paardrijden. Bijzonder maar wel gezellig. Dus we gaan bij de lezing van 21 september eens ervaren 
hoe deze ruimte bevalt. Wat betreft het parkeren is het een grote vooruitgang. Het parkeerterrein ligt voor het 
gebouw. 

http://www.bezoekmijntuin.nl/
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Routebeschrijving. Vanuit Waalwijk op de kruising bij het RKC-stadion richting Drunen; 100 meter na het 
verkeerslicht bij Eikendonk rechtsaf naar de oprit van het terrein (het ligt dus nagenoeg tegenover Eikendonk). 
Vanaf Drunen is het dus 100 meter vóór het betreffende verkeerslicht linksaf het terrein op. 
Kijk bij het wegrijden goed uit. Je passeert een fietspad en je draait een redelijk drukke weg op. 

Lezingen 
Vanwege corona hebben we dit jaar nog geen “echte” lezingen kunnen houden. 
We zijn blij dat we enkele keren een digitale lezing hadden via ZOOM maar een lezing echt bijwonen is toch net 
even wat anders. 
Gelet op de versoepelingen en het tempo waarin dit gebeurt durven we het aan om weer lezingen te gaan 
organiseren. Maar let op: alles onder voorbehoud want wij kunnen niet voorspellen of er toch weer een kink in 
de kabel komt bijvoorbeeld vanwege een of andere variant. Alle wijzigingen worden op tijd gecommuniceerd via 
de FLITS. 
 
VOORAFGAAND AAN DEZE LEZING HOUDEN WE OM 19:30 UUR ONZE VERKORTE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING.   HIEROVER VERDER OP DEZE BLADZIJDE MEER INFORMATIE. 
 

Dinsdagavond 21 september lezing door Joke van den Ban 
“Goed fruit uit eigen tuin?” 
Aanvang 20.15 uur…Locatie: paardensportvereniging De 
Paardenvriend, Drunenseweg 23, 5143NE, Waalwijk  
 
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? 
 
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 uur 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. 
 
Joke van den Ban is expert op het gebied van fruitteelt zonder gebruik te maken 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. 
 

 

Algemene Ledenvergadering: 21 september om 19:30 
Elk jaar is Groei & Bloei De Langstraat volgens de statuten verplicht om een Algemene Ledenvergadering, kortweg 
ALV, te houden. 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.  
Normaal doen we dat in februari maar door corona is deze uitgesteld. We denken dat we door alle versoepelingen 
de ALV kunnen gaan houden. We stellen voor om er dit jaar vanwege de bijzondere situatie een verkorte versie van 
te maken. We gaan de ALV houden voorafgaand aan de lezing van 21 september (zie hierboven). 

Aanvang: 19:30.   Kom op tijd want onze tijd is beperkt en het stoort als we al bezig zijn. 
We hebben een korte agenda: 

1) Welkom 
2) Vaststellen notulen ALV 20 februari 2020 
3) Vaststellen sociaal jaarverslag 2020 
4) Vaststellen financieel jaarverslag 2020 (goedgekeurd door de kascontrolecommissie) 
5) Vaststellen begroting 2021 
6) Kiezen nieuwe bestuursleden (Sjan van Rooij en Yvonne Zwinkels zijn aftredend en herkiesbaar) 
7) Rondvraag 
8) Na een korte pauze volgt de geplande lezing 

Om tijd te winnen worden de notulen, de jaarverslagen en begroting als documenten meegestuurd met deze 
Nieuwsbrief.  
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Bloemschikken najaar 2021 
 

          
 
Het bestuur heeft besloten om data vast te stellen voor de bloemschiklessen ook al weten we nu nog niet of er 
nog corona maatregelen gelden.  
We gaan starten met drie verschillende bloemschikgroepen. 
 
Groep 1 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op  donderdag:  30-09, 21-10, 11-11, 2-12, 16-12,  
 
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 20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur 
 
Groep Creatief  o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdag : 23-09, 14-10, 4-11, 25-11, 9-12 
 
Deze cursus is geschikt voor een iets wat gevorderde bloemschikkker.  
De cursist neemt zelf de materialen mee. 
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 37,50 voor leden en € 45,00 voor niet leden. 
Cursustijd is van 20.15 tot ongeveer 22.00 uur. 
 
Groep Bijzonder: o.l.v. Leo van Hoven op donderdag 16-09, 7-10, 28-10, 18-11, 9-12 
 
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 € 37,50 voor leden en € 45,00 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 onder het nummer : 0416-695140. 
 

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 juni 2021 mochten begroeten:   
Dhr. Marcel Mulder uit Drunen 
Mevr. Brigitte Kees uit Waalwijk 
Mevr. S. Vos uit Kaatsheuvel 
Mevr. P. van Wijk uit Wijk en Aalburg 
Mevr. B. Brok uit Elshout 
Mevr. J. van Zelst uit Waspik  

mailto:ymzwinkels@gmail.com
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De top-3 planten van………….Wilma de Munnik 
 
Mij werd gevraagd naar mijn favoriete 3 tuinplanten. Dat wordt een moeilijke keuze, want ik heb heel veel favoriete 
planten! 
Onderstaande planten wil ik hierbij aan jullie voorstellen, omdat ze misschien nog niet voldoende bekend zijn (en 
dat wél verdienen). 

 
Stachys monieri ‘Hummelo’ 
In het Nederlands wordt hij andoorn genoemd. Al vroeg in het voorjaar komt 
hij boven de grond met mooie bladpollen. Hij bloeit in juni-juli met lila 
bloemaren van ongeveer 60/70 cm hoog, die mooi stevig boven de 
bladpollen uit komen. Ook ná de bloei zijn ze nog decoratief omdat de, 
inmiddels groene bloemaren (zónder de lila bloemblaadjes)  nog steeds mooi 
rechtop blijven staan. Ook in de winter met een laagje rijp of sneeuw erop 
zijn ze nog decoratief. Het mooist staan ze in groepen van meerdere planten 
bij elkaar. De standplaats van de Stachys monieri 'Hummelo' dient een 
zonnige tot half beschaduwde plek in de tuin te zijn op een 
waterdoorlatende bodem. In het voorjaar knip je alles weg en begint de 
plant weer van vooraf aan.  
 
 
 

 
Kalimeris incisa ‘Alba’ 
In het Nederlands wordt hij zomeraster genoemd. Dit omdat 
hij nét zo’n bloemetjes heeft als de aster. Hij bloeit alleen veel 
eerder, in juni-juli en augustus. Het is een bossige plant die 
niet veel eisen stelt. Hij houdt van zon of halfschaduw op een 
doorlatende grond en wordt zo’n 70-80 cm hoog. Hij zit 
maanden vól bloemetjes. Als je de plant wat lager wil houden 
en wat voller, dan kan je de plant half mei halveren in hoogte. 
De plant groeit dan bossiger uit en heeft dan iets later maar 
wel nóg meer bloemetjes. De variëteit ‘Alba’ heeft een geel 
hartje en witte bloemblaadjes, de variëteit ‘Madiva’ heeft 
heel lichtblauwe bloemblaadjes en de variëteit ‘Blue Star’ 
heeft blauwe bloemblaadjes.  
 
 

Persicaria amplexicaulis 'JS Caliente' 
In het Nederlands wordt hij duizendknoop genoemd. Hij heeft 
groene bladeren en daarboven smalle, lange aren met 
donkerrode bloemen. De totale hoogte van de plant is ongeveer 
70 á 90 cm. Hij bloeit van juli tot oktober, liefst op een plaats in 
de halfschaduw. In de zon kan ook, maar dan moet de grond 
voldoende vochtig zijn. Het is een forse, bossige plant die vooral 
mooi uitkomt in grotere groepen. Een prachtige najaarsbloeier, 
ook mooi in combinatie met siergrassen. Na de winter knip je 
alles weg, en dan kan hij weer beginnen. 
Van Persicaria amplexicaulis zijn nog veel meer variëteiten 
beschikbaar, maar deze variëteit wordt niet al te hoog en 
woekert in ieder geval niet. Hij groeit wél lekker uit. 

 
 

Vindt je dit een leuke rubriek en wil je mee doen? Even een mailtje naar : info@delangstraat.groei.nl 
  

mailto:info@delangstraat.groei.nl
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GONNY 
JOLIVET  IN DE TUIN VAN… 

 
 
 
 
Deze keer een bedrijf in beeld. Bezoek aan kwekerij Van Son en Koot in Kaatsheuvel.  
 
Het motto is hier; love green, live green, be happy. Kortom groen geluk. 
 
Van Son en Koot is in 1963 opgezet als een familiebedrijf in tuinplanten. Inmiddels zijn er 2 compagnons 
aangetrokken die te zijner tijd het bedrijf zullen overnemen van Arjan van Son, nl. Sebastiaan van der Heijden en 
Jordy Gijsbrechts. Zij zullen het nieuwe tijdperk met veel enthousiasme inluiden. Sinds 1999 zit het hoofdkantoor 
in Kaatsheuvel. Er wordt echter gekweekt op 17 verschillende locaties in Nederland. De oppervlakte van de 
kassen bedraagt 15 ha. De containervelden 5 ha. Er is afzet in 19+ landen met een verkoop van ongeveer 5 
miljoen planten per jaar. We hebben dus van doen met een vooruitstrevend bedrijf dat de zaakjes goed op orde 
houdt. Ze zoeken naar nieuwe  uitdagingen en hebben ideeën te over. Naast het leveren van de planten aan de 
afnemers kan ook een complete marketingondersteuning worden aangeboden. 
 
In het totale assortiment van zo’n 100 verschillende plantensoorten ligt de nadruk op de  Acer palmatum (Japanse 
esdoorn). We vinden hier een assortiment van wel 40 variëteiten in diverse potmaten en groeisoorten. Op dit 
moment proberen ze nieuwe soorten te kweken die een treurvorm hebben, dus naar beneden groeien. Doordat 
ze de hele wereld af reizen op zoek naar nieuwe planten kunnen ze blijven vernieuwen. Zo vinden we in het 
assortiment vele variëteiten van diverse bloeiende planten als bv. Buddleja en Camellia, vele mossoorten en 
groene planten als bv. coniferen. Bij de Buddleja wordt momenteel gezocht/geëxperimenteerd naar/met een 
variëteit die compact blijft.  
Er is een groot netwerk van veredelaars bezig met het uitproberen van ideeën. Sinds kort is zelfs een veredelaar 
in dienst genomen. Dit is een dure investering maar, als je wilt blijven veredelen en vernieuwen, eigenlijk 
onmisbaar. 
 
Een nieuw idee is om een lijn van planten te maken die speciaal voor bepaalde dieren aantrekkelijk is. Denk 
hierbij aan vlinders, bijen, lieve heers beestjes, vogels etc. Bij de verkoop richting de consument is dit een veel 
gevraagde toevoeging. Zorg voor onze biodiversiteit wordt immers een steeds belangrijker item binnen onze 
samenleving. Het bedrijf is hier zelf ook actief mee bezig. 
 
Tijdens de coronatijd is duidelijk geworden dat het zorgen voor de eigen omgeving een groot goed is. Veel 
mensen in de omgeving hebben hun baan verloren en daardoor minder te besteden. Buitenlandse medewerkers 
werden schaars, mede vanwege het reizen. Van Son en Koot is daarom weer gaan werken met studenten uit de 
nabije omgeving. Een pluspunt daarbij was ook dat dit het communiceren onderling een stuk gemakkelijker 
maakte. 
 
Mogelijk wordt door Groei en Bloei weer eens een uitstapje naar dit bedrijf geregeld.  Het is een interessante 
toevoeging. Een aantal jaren geleden stond het ook al eens op de agenda en was de moeite zeker waard. Ze 
wilden toen een showtuin aanleggen, die inmiddels al flink is aangegroeid. Mogelijk ontmoeten we elkaar ooit in 
deze tuin. 
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JEANNETTE VAN 
HELVOORT COLUMN 

 
 
 
Yes, het is ein-de-lijk gelukt!!! 
 
Je hebt allemaal wel eens een stuk in de tuin wat jaren perfect is, maar opeens qua sfeer niet helemaal klopt voor 
je gevoel. Ik had dat ook. Jaren geleden werd de kastanjeboom te groot en na het verwijderen moest de grote open 
plek achter in de tuin aangepast worden. Het terras werd verlegd, nieuwe heesters en planten aangeplant. Een 
trellis als scheiding met de rest van de tuin en tegen de schuurmuur van de buren. Daar kon ik mooi van alles tegen 
aan laten klimmen. Zo gezegd (of eigenlijk gedacht) en zo gedaan. 
 
Echter na een aantal warme zomers op het zonnige terras miste ik vrolijke kleurtjes. De kleur groen was goed 
aanwezig; van de rozen, camellia, winterjasmijn en Viburnum die in de zomer niet meer bloeien. Dus wat nu. 
Alstroemeria “Indian Summer” was een prachtig begin.  Helaas wordt deze niet hoog genoeg om langs of naast de 
tuinstoelen te komen. Dus wat nu, verder kijken in tuintijdschriften, folders, tuinboeken, bij anderen in de tuin, bij 
kwekers, … Het wilde niet lukken. Toen heb ik het “even” laten rusten. 
 
De verandering kwam een aantal jaar geleden toen wij in de regio Avignon, Frankrijk, in de regio van Malaga, Zuid 
Spanje en Italië op vakantie waren geweest. Als handicap had ik dat ik een vleugje van al die sferen wilde en een 
plaatje in mijn hoofd had van een schilderij van mijn ouders en vakantiefoto’s van mijn familie vroeger in Italië. In 
het zuiden van Spanje zag ik dat zij felle kleuren gebruikten. Deze komen beter tot hun recht in het felle zonlicht en 
niet  de pasteltinten.  
 
Vorig jaar kwam ik eindelijk in de goede richting, deels omdat het bij kwekers ook meer de kant op ging van lange 
warme zomers voor Nederlandse tuinen. Zo kwam ik vorig jaar een doorbloeiende lavendel tegen, hup in mijn 

karretje 😊 en een (naamloze) rode roos, die ook in augustus en september bloeit! Hup ook in het karretje. Om de 
sfeer van lavendel langer in de zomer door te trekken heb ik een aantal Perovskia’s gekocht, grijsgroen bladig met 
lavendelachtige bloemen. Ja, zo kreeg ik de sfeer te pakken, zat ik op de goede weg. 
Dit jaar vond ik bij toeval de potten in de sfeer van Zuid Europa; eggwash en eivormig bij een tuincentrum terwijl ik 
daar zomaar even doorheen liep om er even uit te zijn. Ook vond ik eindelijk de hoge, smalle variant om er geurende 
lavendel in te zetten. Vorige jaar had ik potten met hanggeraniums (ja, ja ik weet het Pelargoniums) opgehangen, 
maar die kwamen niet echt ‘uit de verf”, wat mij betreft. Dus dit jaar gekozen voor Franse geraniums en die doen 
het heel goed en het ziet er heel fleurig uit! Juist doordat ik deze in koraalrood en paars heb gekozen, komt het 
beter over. Als contrast heb ik blauwe lobelia’s en geelwitte Calibrachoa’s (ieniemini petunia’s) gekocht. Dat lift de 
boel op. He, he, ein-de-lijk is het de sfeer die ik in mijn hoofd had!!!  
Echter toen moest ik nog foto’s maken om bij deze column te plaatsen. De sfeer heb ik niet helemaal op de foto’s 
kunnen krijgen, want het was of te zonnig of het stortregende en nu blijkt de vijg zich als een groei maniak te 
gedragen. Tja die hangt vol met vijgen en die takken wil ik nu niet wegknippen voor de foto’s.  
 
Succes en veel plezier in tuin of op balkon deze zomer. Uitdagingen blijven er altijd, of te koud of te heet of te nat 
of te droog of…. Dat is het leuke van tuinieren, want het verandert continu en het stopt nooit! Dus altijd blijven 
genieten en lekker bezig blijven! 
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Opgevallen 
Helaas is er weinig aanbod binnengekomen. 
 
Bij Ine en Chris Freijse kwam enige tijd geleden een piepklein jong eekhoorntje bij de achterdeur en op het terras 
eens kijken of hij voedsel kon vinden. Uiteindelijk had hij de zaadkoker voor de vogels ontdekt. 
 

    
 

    
 

Ook iets opgevallen? Graag ontvangen wij de foto’s op ons mailadres  info@delangstraat.groei.nl 
 

   
 

  

mailto:info@delangstraat.groei.nl
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Gardenista 
 
“Leef in het Groen” is het thema voor Gardenista, het Groei & Bloei evenement dat van woensdag 22 t/m zondag 
26 september gehouden wordt op de historische Buitenplaats D’n Alerdinck in Laag-Zuthem (bij Zwolle in de buurt). 
Nadat vorig jaar corona roet in het eten gooide staan nu alle seinen op groen voor een mooi meerdaags 
groengebeuren in de nazomer.  
Je kunt natuurlijk rondkijken bij alle exposanten, een interessante lezing volgen, genieten in de showtuinen en 
prachtige bloemstukken bewonderen die gemaakt zijn door de deelnemers aan de Bloemschikcompetitie. Het 
programma is zeker nog niet compleet en wil je op de hoogte blijven van alle nieuws rondom Gardenista meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief https://gardenista.nl/nieuwsbrief .  
Durf je het aan om mee te doen met de Bloemschikcompetitie dan kun je je nog aanmelden tot 1 september. Mail 
je vragen en aanmelding naar Team Bloemschikken bloemschikken@gardenista.nl. Meer info over de voorwaarden 
en  
Tickets voor Gardenista zijn online te verkrijgen en natuurlijk heb je als lid van Groei & Bloei ook hierbij voordeel. 
Denk je aan 1 dag Gardenista niet genoeg te hebben, dan kun je ook een passe-partout kopen. Wie weet kun je je 
bezoek aan Gardenista combineren met een korte vakantie in het mooie groene Overijssel.  
 

    
 
 
  

https://gardenista.nl/nieuwsbrief
mailto:bloemschikken@gardenista.nl
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Basiscursus Tuinieren bij Groei & Bloei De Langstraat 
 
Voor wie altijd al wat meer wil weten over tuinieren en hoe je meer plezier kunt halen uit de eigen tuin, maar niet 
goed raad weet met het stukje grond bij zijn of haar huis, is er nu de Basiscursus Tuinieren bij Groei & Bloei De 
Langstraat. Tijdens deze korte cursus leer je meer over een van de leukste hobby’s die er is, bij Groei & Bloei, dé 
vereniging voor iedereen die van tuinen en bloemen houdt.  
Diverse onderwerpen komen tijdens deze cursus aan de orde en uiteraard is er alle ruimte voor de deelnemers om 
vragen te stellen over tuinieren en de problemen waar je zo al tegen aan kunt lopen in je tuin.  
Aan het einde van de cursus ontvang je een jaarkalender met alle werkzaamheden die gedurende het jaar kunnen 
en soms moeten gedaan worden in de tuin. Handig om die bij de hand te hebben in je tuinschuur.  
De Basiscursus Tuinieren wordt gegeven door Wilma de Munnik. Zij is al een flink aantal jaren werkzaam als 
tuinarchitecte en daarnaast actief als bestuurslid bij Groei & Bloei De Langstraat. Wilma de Munnik kan je als geen 
ander op een begrijpelijke en eenvoudige manier de fijne kneepjes van het tuinieren uit leggen.  
Cursusdata: maandag 4 oktober, 18 oktober en 8 november 2021 telkens van 19.30 tot ± 21.30 uur.  
Locatie:   paardensportvereniging De Paardenvriend, Drunenseweg 23, 5143NE, Waalwijk 
Kosten voor drie lesavonden bedragen € 40,--, voor wie lid is van Groei & Bloei geldt de gereduceerde ledenprijs 
van € 35,--. Een kopje koffie/thee wordt verzorgd door Groei & Bloei.  
Elke cursist ontvangt een informatiemapje met de behandelde onderwerpen en een handige jaarkalender “wat te 
doen in de tuin” als naslagwerk.  
Aanmelden voor de Basiscursus Tuinieren kan via het aanmeldformulier of per mail naar 
info@delangstraat.groei.nl. De aanmelding is definitief na ontvangst van het cursusgeld op bankrekening  
NL33 RABO 0334 234 204, t.n.v. Groei & Bloei De Langstraat en o.v.v. Basiscursus Tuinieren. 
Inschrijven voor 15 september 2021. Na aanmelding en betaling van het cursusgeld ontvang je de bevestiging van 
deelname.  
 

       
 

Zelf gekweekte planten te koop ten bate van de vereniging 
 
Het Groei & Bloei Plantenfestijn dat we al jarenlang organiseerden tijdens de Nationale Tuinweek schuift opnieuw 
op naar volgend jaar. Maar ondanks het niet doorgaan van het Plantenfestijn en drukte vanwege een fikse 
verbouwing in het huis van een van zijn zonen, heeft Leo van Rooij ook dit jaar weer heel veel plantjes opgekweekt. 
Ze zijn inmiddels verhuisd naar Kwekerij Struijk in Sprang-Capelle en daar hebben ze een mooie eigen plek gekregen 
op de verkooptafels. Dus ben je op zoek naar leuke plantjes voor een zeer schappelijke prijs, ga dan eens kijken op 
de kwekerij van Riekie en Leo Struijk, Nieuwevaart 62 in Sprang-Capelle. Alle opbrengst komt helemaal ten goede 
aan onze mooie groene vereniging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@delangstraat.groei.nl


_____________________ 
Pagina 12 van 13 

Tips voor tuinenbezoek 
 

Welkom in de tuinen in Midden Brabant 
Kijk voor meer informatie op www.tuinenmiddenbrabant.nl 

 

Zaterdag 3 en zondag 4 juli 2021   Zomerweekend 
Alle deelnemende tuinen zijn dit weekend geopend. 
N.B. Ons Buiten en Tuinen Landgoed Het Witte Kasteel zijn alleen open op zondag 4 juli. 
 
Zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 Nazomerweekend 
De tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Tuinen Landgoed Het Witte Kasteel zijn open vanaf 11.00 uur. 
In alle tuinen worden de maatregelen van het RIVM die genomen zijn ter bestrijding van Covid-19 in acht 
genomen. Wij verzoeken alle bezoekers aan de tuinen deze maatregelen te respecteren en de aanwijzigingen van 
de tuineigenaren op te volgen. Zo kan het mogelijk zijn dat u even moet wachten voor u de tuin binnen kunt 
mocht het te druk worden.  
 N.B. Niet alle tuinen zijn tijdens alle open dagen geopend of hebben soms afwijkende openingstijden. Kijk bij de 
betreffende tuin voor de juiste informatie 

_______________________________________ 
 
Op 3 en 4 juli aanstaande is het weer Open Tuinweekend bij Aart Jongerden 
op ’t Zand 37 in Sleeuwijk. 
  
De tuin is bruisend, wispelturig en met liefde en toewijding onderhouden. 
Madeliefjes mogen in het gazon groeien en onkruid, u weet wel, de planten 
die durven te groeien waar ze zelf willen… zijn hier welkom voor de bijen, 
hommels, vlinders en ook voor  beestjes die een schuilplaats zoeken. Oude bekenden, nieuwsgierigen en nieuwe 
bezoekers kunnen van een drankje genieten en een praatje maken. Door de gehele tuin is gelegenheid om te zitten, 
waar te nemen en tot rust te komen met vogelgeluiden om u heen, fladderende vlinders en ritselende blaadjes. Dit 
paradijsje op aarde is trouwens in de vroege lente uitgebreid met een subtropische tuinkamer waar o.a. een Turkse 
mispel en oleanders zijn geplant. 
  
Dit jaar is Annemarie Schilderes uitgenodigd. Deze kunstenares is bekend om haar kleurrijke schilderijen van 
bloemen en natuurlijke landschappen. Ze komt in de tuin schilderen en dat doet ze… met haar vingers. 
Petra van Wijk, presenteert natuurfoto’s gemaakt in het land van Altena. 
Edith Léon zal er ook zijn met een bescheiden collectie keramiek. 
 U bent van harte welkom op beide dagen tussen 11 en 17 uur. 

_______________________________________ 
Tuintoer Zundert 
Na het geweldige succes van vorig jaar stellen wederom op zondag 4 juli 2021 6 tuinen en 2 kwekerijen hun deuren 
open voor het publiek. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 
Men kan heerlijk van tuin naar tuin rijden en in alle rust rondwandelen en genieten .Wij verzoeken u wel rekening 
te houden met de Covid-19 maatregelen en gepaste afstand te bewaren. 
De onderstaande tuinen en kwekerijen zijn gratis te bezoeken 
 
Tuin de Geesthof, Kees en Lida van Gaal, Achtmaalseweg 139, Achtmaal 
Tuin van Kees en Corry van Aert, Achtmaalseweg 138, Zundert 
Bloemen uit eigen tuin, John Kustermans en Angela Roelands, Grote Heistraat 48, Wernhout 
Kwekerij Lowgardens, Peter en Pascalle, Maalbergenstraat 26, Wernhout 
Tuin van Corrie en Johan Braspenning, Vossenbergstraat 5, Klein Zundert 
Pluktuin Blommenveld, Kees en Marianne Hertogh, Raambergweg 7, Zundert 
Tuin Klein Ekeby, Henk en Paul-Vic, Moersebaan 22, Klein Zundert 
Kwekerij de Plantage, Perry Peijnen, Antwerpseweg 91, Rijsbergen 
Meer informatie over de tuinen en kwekerijen, kijk op onze facebookpagina Tuintoerzudert 
  

http://www.tuinenmiddenbrabant.nl/
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Agenda 2021 
 
 
We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief. Altijd dus een actueel 
overzicht. 
Helaas is door corona nog niet veel gepland. Zodra het weer mogelijk is dan wordt dit overzicht aangevuld. 
 
JANUARI 
 
FEBRUARI 
 
MAART  
 
APRIL 
 
MEI 
 
JUNI 
 
JULI 
3 en 4   open tuinen Midden Brabant 
7 en 8    Zomerse Bloemenworkshop 
 
AUGUSTUS 
21 en 22  open tuinen Midden Brabant 
30 aug t/m 2 sept 4-daagse tuinenreis naar Salland/Overijssel 
 
SEPTEMBER 
Medio september start Bloemschikken najaar 2021 
21   19:30 ALV     20:15 lezing “Goed fruit uit eigen tuin?”  Joke van den Ban 
 
OKTOBER 
4   start basiscursus tuinieren (3 dagen; 2 dagen in oktober en 1 in november) 
19   lezing “Wilde planten, hoe wild zijn ze?” door Rini Kerstens . 
 
NOVEMBER 
16   lezing “Herfst in volle glorie”  door Leo Brand 
 
DECEMBER 
 
 
 
 
 

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 
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