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van de voorzitter 
Door Joke Vos 
 
 
 

 

Terugkijkend op opnieuw een bijzonder jaar, met veel dingen die niet konden vanwege corona. Een jaar waarin 
we vaak moesten omgaan met beperkingen. Een jaar ook mogelijk waarbij dierbaren ziek werden vanwege dat 
vermaledijde virus of erger nog overleden. Een jaar waarin ik zelf het gevoel heb dat de tegenstellingen tussen 
mensen nog meer op scherp zijn gezet en de lontjes vaak kort. Maar ook een jaar waarin mensen misschien de 
rust van even iets minder moeten zijn gaan waarderen. 
Een van de dingen die het coronavirus, en alle beperkingen die noodzakelijk geacht werden om besmettingen te 
voorkomen heeft gebracht, is een hernieuwde aandacht voor en waardering van een groene buitenruimte. Of dat 
nu een fijne tuin bij je huis is of een prettig park of gewoon de vrije natuur. We zijn met z’n allen dat groen nog 
gaan waarderen. Al zal bij jullie, leden van Groei & Bloei het groen altijd al hoog in aanzien hebben gestaan. Laten 
we hopen dat die aandacht voor tuin en groen en natuur een blijvertje is, daar wordt alles en iedereen beter van. 
Normaal gesproken zou ik dit soort woorden pas schrijven aan het einde van het jaar en niet al eind september. 
Maar voorzichtig komt er, mede door de vaccinaties, een einde aan beperkingen vanwege corona en kan en mag 
er weer meer. We zijn zeker nog niet af van het coronavirus, maar laten we positief vooruit kijken.  

We konden dit jaar genieten van een gewone ouderwetse zomer. Met soms (te) veel regen. Niet fijn als je net in 
die tijd je vakantie gepland had, maar zo ontzettend nodig voor de natuur. Tuin en groen voeren wel bij het 
overvloedige nat. En nu beleven we een heerlijke nazomerse herfst, een van de mooiste seizoenen wat mij 
betreft. Met het zachte licht in nevelige ochtenden, waarin de herfstkleuren zo vanzelf passen, en er niet zo heel 
veel, heel dringend moet in de tuin. 
Mocht je nog wat willen veranderen in je tuin dan is eind september-begin oktober daarvoor een ideale tijd. En 
als je straks in het voorjaar kleurige bolletjes wil zien, zal je in de herfst aan de slag moeten. Want die bollen 
komen niet vanzelf in de grond, dat moet je toch echt zelf doen. Maar verder zou ik je aanraden vooral te 
genieten.  
Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij de maandelijkse lezingen of bij een van de cursussen of workshops die 
Groei & Bloei De Langstraat aanbiedt. Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief en de allernieuwste informatie 
staat natuurlijk ook op de website www.delangstraat.groei.nl en krijg je via De Flits. Voor nu wens ik je een 
kleurige en aangename herfst toe, met aandacht voor alles wat Groeit & Bloeit.   
 

 
 
  

http://www.delangstraat.groei.nl/
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Lezingen 
De lezingen worden gegeven in ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk-Centrum. 
Aanvang: 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen; niet-leden betalen € 3,-- p.p. 
 
In De Haven wordt een Corona Toegangsbewijs gevraagd wordt. Dat kan zijn de bekende CoronaCheck-
app of de geprinte versie van de CoronaCheck.  
Ook is een testbewijs dat niet ouder is dan 24 uur mogelijk. 
Neemt u a.u.b. een bewijs mee. 
 

Dinsdagavond 19 oktober lezing door Rini Kerstens 
“Wilde planten, hoe wild zijn ze?” 
 
Deze avond neemt Rini Kerstens u mee in de wereld van wilde planten. 
Rini is een gepensioneerd docent biologie (heeft doctoraal biologie), maar 
in zijn vrije tijd probeert hij nog steeds mensen bewust te maken van de 
boeiende natuur om ons heen. 
 
In “wilde planten” wordt de term “wild” vaak verstaan als ongeremd, niet 
te temmen woekerend en ongewenst. Onkruid ! 
De botanische betekenis is echter “oorspronkelijk”, “natuurlijk”, in het 
wild groeiend. Dat wil zeggen op plaatsen waar wij, mensen, de hand niet in hebben. Wild staat tegenover 
cultuur, gekweekt, gezaaid, geplant, gepoot. 
Maar hoe wild is onze wilde flora? Hoe oorspronkelijk en hoe natuurlijk ? 
Als we wat beter kijken blijkt “natuur” in ons land “ver te zoeken”. Veel van onze planten zijn langere of kortere 
tijd geleden geïmporteerd. Een aantal soorten is volledig ingeburgerd, geaccepteerd, door natuurliefhebbers 
omarmd en wordt in een adem genoemd met de “echte” wilde planten. Andere soorten kunnen op minder 
waardering rekenen. Veelal van recentere datum, vaak driftig woekerend en gezien als ongewenste concurrenten 
van inheemse soorten. 
 
In de presentatie wordt een poging gedaan om de term “wilde planten” nader te duiden en te “nuanceren”. 
Verschillende typen wilde planten komen langs.  
In tegenstelling tot veel gecultiveerde (sier-)planten hebben wilde soorten vaak minder spectaculaire, niet zo 
opvallende of echt mooie bloemen. Het is allemaal een tikkeltje kleiner en bescheidener. Maar als je wat beter 
kijkt zijn ook de “gewone” wilde planten echte pareltjes. Een aantal van die “alledaagse” soorten moet dit 
illustreren.  

 
Dinsdagavond 16 november lezing door Leo Brand 
“Herfst in volle glorie” 
 
Voor veel mensen betekent de herfst de afsluiting van de zomer en het 
begin van een periode met nattigheid, slagregens en herfststormen. 
Maar er is zoveel meer te beleven in en aan de herfst want als de zomer 
haast voorbij is, staat de herfst weer voor de deur en dan krijgen alle 
groene blaadjes, stuk voor stuk een andere kleur. Moeder Natuur gaat 
aan het zwoegen met een verfbord en penseel. Zij verft dan alle groene 
blaadjes rood, oranje, bruin of geel. 
 
Maar niet alleen verkleuren de bomen en de struiken heel mooi, in de 
bossen zelf is het ook één groot feest. De bomen en struiken hangen vol met vruchten zoals: kastanjes, eikels, 
beukennootjes, vlierbessen en bramen. Ook de kardinaalsmuts laat zijn prachtige vruchten zien. Op de bodem 
schieten de paddenstoelen letterlijk en figuurlijk de grond uit. In de bossen  is niet alleen nog veel meer te zien 
maar ook te horen. De mannetjesherten Burlen nu om het hardst om op die manier de aandacht te trekken van 
zoveel mogelijk vrouwtjes. De zwijnen doen zich tegoed aan de vele vruchten die nu rijkelijk op de grond liggen 
en de eekhoorntjes laten zich nu ook van hun beste kant zien. 
 
In en om onze eigen tuin zijn het ook de vruchten die geplukt kunnen worden en de vogels doen hier graag aan 
mee. En wat te denken van de pompoenen en sierkalebassen die nu geoogst kunnen worden en waar heel veel 
leuke en mooie dingen mee gemaakt kunnen worden.  
Ach die herfststormen en slagregens nemen we graag op de koop toe. De herfst beleven is echt iets geweldigs, of 
dat nu in eigen omgeving is of in de bossen, op de heidevelden of aan zee. Deze lezing laat u de vele aspecten 
van de ‘Herfst in volle glorie’ meebeleven.  
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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 september 2021 mochten begroeten:   
Mevr. S. Tschirner uit Waspik 
Mevr. A. Post uit Dussen 
Mevr. J. de Ruijter uit Drunen  

 
Kadotip 
Sinterklaas en Santa Claus zijn hun respectievelijke vervoermiddelen al bijna aan het inladen. Denk ook 
eens aan een kado lidmaatschap Groei & Bloei als deze gulle gevers even behoefte hebben aan kadotips.  
Ook bij de diverse groene ondernemers in onze regio kun je vast prettig slagen voor een leuk, al dan niet 
plantaardig kado. 
 

Opgevallen 
Helaas is geen aanbod binnengekomen. 
 
Het is bijna onmogelijk dat jullie niets opgevallen is. Kom op en stuur wat in voor de volgende Nieuwsbrief 
 

Graag ontvangen wij de foto’s op ons mailadres  info@delangstraat.groei.nl 
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De top-3 planten van…………Riekie Struijk 
Toen mij gevraagd werd om de drie favoriete vaste planten aan te geven, dacht ik dat het niet zo moeilijk zou zijn. 
Maar na een aantal soorten te hebben opgeschreven waren er wel 9 die mij voorkeur hebben. 
Het lijkt wel een groepje goede vrienden waar ik geen keuze kan maken welke de beste zijn, ze hebben allemaal 
kwaliteiten en er is geen voorkeur aan te geven. 
 
Dus nu op alfabetische volgorde de eerste 3 soorten vaste planten. 
 

Als eerste de Anemone. De Anemone 
hyb. ‘Honorine Jobert’ dit is een 
laatbloeier, maar de minder bekende 
Anemone sylvestris (rechts) wil ik hier 
echt noemen, het is een voorjaars 
bloeier in april en mei heeft deze mooie 
witte bloemen en wordt niet zo hoog 
{25-30 cm}. Wel kan hij met zijn mooie 
zaaddozen, flink uitzaaien. Maar dat is 

niet zo erg, wanneer de plantjes ergens opkomen waar je ze niet wilt hebben, kunnen 
ze makkelijk uit de grond worden gehaald, en opgepot zodat je er iemand anders blij 
mee kunt maken. 
 
 

 
De Brunnera is altijd een fijne voorjaarsbloeier, deze zijn er in verschillende soorten, 
de groenbladige met blauwe bloementjes, de Brunnera met het geaderde zilveren 
blad, maar hier ook een meer onbekende, Brunnera macrophylla ‘Betty Bowring’ deze 
heeft de hoofdbloei in april en mei met kleine witte bloemen en heeft mooi groen 
blad, in de loop van de zomer ontstaan er hier en daar nog knopjes waar nog wat 
nabloei van komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de bijenliefhebbers is de Calamintha nepeta zeker een aanrader. Hierbij 3 
soorten de Calamintha nepeta ‘Blue Cloud’ en de Calamintha nepeta ‘White Cloud’ 
deze hebben een ietsje groter blad en bloementjes en zaaien zich meer uit dan de 
Calamintha nepeta nepeta dit zijn geweldige planten. Ze worden ongeveer 40-50 cm 
hoog en hebben een frisse mint geur. Wanneer de zon maar iets schijnt zelfs tot laat in 
september  komen er veel bijtjes op af wat voor veel gezoem  zorgt en  mooi is om te 
zien.  
 
 
 
 
 
 
 

Vindt je dit een leuke rubriek en wil je mee doen? Even een mailtje naar : info@delangstraat.groei.nl 
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GONNY 
JOLIVET  IN DE TUIN VAN… 

 
 
 
 
Interview met Wim en An Klerks 
 
Voor mijn interview fiets ik deze keer naar Elshout, waar ik bij het huis met de gele parasol moet zijn. Het is een 
herkenningspunt voor velen hier in d’n Elshout. Ik ben aangekomen bij Wim en An Klerks.  Over de telefoon had ik 
begrepen dat ik laat in het seizoen kwam (15 september) en dat de bloei wat op zijn eind liep. Dit is natuurlijk ook 
zo, het is niet voor niets bijna herfst. 
 
Onder de gele parasol zie ik een aantal (niet alledaagse) planten voor de verkoop staan. Bij de voordeur staat een 
hele leuke klimplant, hij doet mij altijd denken aan een lucifer maar het is de Mina Lobata, ook wel bekend als de 
Spaanse vlag. Ook nu nog heel kleurrijk, met bijzondere bloemen. Dit belooft al heel wat! 
Als ik in de achtertuin kom ben ik echt perplex. Wat een hoeveelheid aan kleur, variëteit en hoogte. De tropische 
vogeltjes zorgen op de achtergrond voor levendigheid en kleur. Het is een hele verrassing. Ja, waar zal ik 
beginnen?  
 
Al 52 jaar wonen Wim en An op deze plek. Eerst lag de focus op het gezin en was de tuin een handige speelplaats. 
Later wilden ze meer ruimte hebben voor hun buitenleven (wat hun hobby was), ze dachten er toen over om te 
verhuizen. Rond deze tijd deed zich echter de kans voor om een stuk grond achter het huis bij te kopen en dit 
hebben ze meteen gedaan. Nu is de tuin dus zo’n 1.000 m2 en dat vinden ze prima.  
 
De tuin wordt flink benut. Wim zorgt voor de vogeltjes, houdt bijen, kweekt groente en fruit, geeft water en helpt 
met het sjouwwerk. An zorgt voor de algehele tuin, op dit moment zaait en stekt ze heel veel voor het nieuwe 
jaar. In de tuin staan één- en meerjarigen, maar hoofdzakelijk ook erg veel kuipplanten. Gezien de leeftijd (70+) 
hebben ze nu besloten meer over te gaan op vaste planten en de kuipplanten enigszins af te bouwen. Natuurlijk 
staat er een grote kas om planten te laten overwinteren, maar ze moeten nog steeds extra ruimte huren om alle 
kuipplanten ’s winters te kunnen stallen.  
 
Het ontstaan van een florerende tuin is eigenlijk begonnen met een fuchsia in een klomp, die bij de voordeur 
hing. Een oud opaatje kwam voorbij en vertelde dat ze deze fuchsia niet goed verzorgden (hij moest water, 
voeding en aandacht). Na wat tips is de interesse gewekt en ze worden lid van de kuipplantenvereniging en Groei 
en Bloei. Hier leren ze door de jaren heen enorm veel over de vele planten die er zijn. Ze zijn van fuchsia’s 
afgestapt omdat het teveel werk geeft en ze erg bevattelijk zijn voor roest. Hun oudste plant (40 jaar oud) en 
tevens An’s favoriet is de rose Podranea. Andere bijzondere planten zijn bv. Cobea, die hebben ze in het paars en 
het wit. Al bij het uitkomen zie je aan het steeltje welke kleur hij zal krijgen. Het is een klimplant die je makkelijk 
kunt stekken. Hij heeft enorme bloemen, een soort kop en schotel. De Ipomoea; ook deze klimplant is er in het 
paars en het wit. De paarse bloeit overdag en de witte alleen ’s avonds en ’s nachts.  
 
Veratrum Nigrum is hier een enorme plant die overigens heel zeldzaam is. Als je hem zaait duurt het 4 jaar voor je 
een fatsoenlijke plant hebt. Je moet dan zeker in het eerste jaar niet de vergissing maken dat er een grasspriet in 
je tuin staat wat je als onkruid uittrekt. De Lapageria rosea bloeit hier rijkelijk; het zijn bloemen met erg dikke 
blaadjes, ze lijken wel van plastic. Het is de Chileense nationale bloem en hij is ook verkrijgbaar in het wit. De 
witte variant is ook vrij zeldzaam hier. An vertelt dat hij in Nieuwkuijk ooit is geveild voor 200 euro. De Cassia 
Didymobotrya bloeit nog rijkelijk met dikke gele toortsen uitlopend op een zwarte punt. Het is te veel om de vele 
varianten op te noemen en dan heb ik het nog niet over het fruit gehad. Enorm veel soorten fruit, alles eetbaar en 
heerlijk. Uiteindelijk is het daar nu het juiste seizoen voor.  De plaats op mij A4-tje is helaas op, jullie moeten maar 
even naar de foto’s kijken voor het bewijs.  
 
Op de volgende bladzijde een fotocollage van de planten en de trotse eigenaren. 
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JEANNETTE VAN 
HELVOORT COLUMN 

 
 
 
Nazomeren in de tuin 
 
Zo halverwege september en begin oktober is de tijd om rustig na te genieten van de zomer. Door de 
herbloei van de diverse rozen geurt het heerlijk in de tuin. 
 
Heerlijk genieten van de warme intense kleuren van de laatbloeiers, zoals de roze Dahlia’s, Sedums, 
Zinnia’s met daar omheen de dwarrelende Gaura lindheimeri ‘Rosy Jane’ met een lief klein wit bloemetje 
met een donkerroze rand. De witte hortensia, die volop in de bloemen zit, is begonnen met verkleuren 
van wit naar roze en van lieverlee wordt het herfstkleurig oranjerood. Nog even, hopelijk ietsje langer, 
genieten van de verrassend leuke en aparte Cosmea met wit bordeaux bloemetjes, de Nicotiana, 
tabaksplant met gele, oranje en roze kleuren en de oranje Mexicaanse zonnebloem, die zaadjes had ik 
van de actie van de AH moestuintjes. 
 
Opeens zijn er veel vlinders! Ze snoepen van de zeer overrijpe vijgen, vooral de Atalanta en de 
Dagpauwoog. De vijgen zijn in onze vakantie rijp geworden en de vlinders lusten ze graag zo te zien. Als 
ze hun vleugels dichtklappen, kun je ze bijna niet zien, omdat de kleuren bijna hetzelfde zijn als van de 
vijgen. 
 
Her en der zie ik spinnenwebben hangen, die vooral zilverkleurig opvallen door de morgendauw. 
 
Dan opeens voel ik dat het snel frisser wordt en wordt het tijd om weer naar binnen te gaan. Het wordt 
hoogtijd om bloembollen voor het voorjaar uit te gaan zoeken. 
 
Geniet nog van de nazomer en de naderende herfst met al die prachtige kleuren! 
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Een terugblik op de tuinenreis 2021 naar Salland-Overijssel 
 

Vakantie-, school-, studie- of bejaardenreis? 
 
Al vele jaren lid van Groei&Bloei afdeling De Langstraat, maar nog nooit mee gegaan met de G&B-reis. Eigenlijk 
nog nooit mee geweest met een dergelijk georganiseerde reis. En dan ook nog gedurende vier dagen een groot 
aantal privé-tuinen bekijken. Ja, hoe zou dat ons bevallen? 
 
De eerste tegenvaller was wel dat de co-reisleidster Ine Freijse niet mee kon. Hoe zou dat verder gaan? Maar de 
eerste tuin ‘Aan ‘t Leusveld’ (omgetoverd vanaf een paardenwei) was al heel leuk. Daarna hebben we een 
stadswandeling door Zutphen gedaan. Hiervoor hadden we een plattegrond met uitleg van een aantal ‘highlights’ 
gekregen. Een hele mooie en interessante stad. 
Dan nog een klein stukje rijden door een mooie omgeving naar het hotel. Maar de weg aan het eind ernaartoe 
was afgesloten en daardoor moesten we omrijden en over een brug rijden waar de bus in de breedte maar nét 
paste. Spannend! Gelukkig kon onze chauffeur Frits het allemaal prima aan. Een fijn hotel op een prachtig 
landgoed in een compleet groene omgeving was onze eindbestemming.  
 
De volgende dagen moesten we voor sommige tuinen een eindje rijden met de bus. Maar dat was geen probleem 
omdat we vaak over mooie (smalle) wegen reden in een prachtige omgeving. Chauffeur Frits heeft ons zelfs de 
bloeiende hei van de Holterberg laten zien. Alle bezochte tuinen waren heel verschillend en allemaal heel leuk en 
leerzaam. Ook de verhalen van de tuineigenaren maakten het schitterend. De bagageruimte van de bus werd bij 
elk tuin voller…. Bij menig Groei&Bloeier zullen straks prachtige plantjes prijken, gekocht bij Tuingoed Foltz of bij 
een van de andere tuinen die we deze dagen bezocht hebben. Zo gingen we naar ‘ ‘t Vlijtig Loesje’ (Loes was de 
‘bouwvakker’ en hij deed de tuin), Tuin de Weide (grote golvende plantvakken midden in het gazon), Het 
PlantZoentje (eerste bloeiende plantjes van de buurvrouw en “je hebt stront zat!”), Ada Hofman (vijvertuinen), de 
Sallandse Landschapstuin (voorzitter Groei&Bloei), Hof van Eigen-Aardigheden (slapen in de tuin) en Tuin van 
Fortmond (modern huis met tuin net boven overstroomgebied van de IJssel). Bij de laatste twee tuinen werden 
we verrast door de komst van Ine met Sjan en Leo. 
 
Zoveel verschillende tuinen bekijken en tuineigenaren ontmoeten; het was allemaal tot in de puntjes geregeld. 
Altijd op tijd was er koffie of thee (met iets daarbij), lunch, snoep en diner. En wat een mooie tuinen en wat een 
interessante eigenaren! Heel erg leuk allemaal en zeker voor herhaling vatbaar. We hebben ervan genoten. 
Volgend jaar misschien Cornwall? 
 
René en Wilma de Munnik 
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Een fotocollage van de tuinenreis (foto’s van René en Wilma de Munnik) 
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Herfstworkshop bloemschikken op woensdagavond 13 oktober 
 
Is een hele cursus een beetje te veel van het goede voor je, maar lijkt het 
je wel leuk om eens een keer een mooi werkstuk te maken, dan is de 
herfstworkshop echt wel iets voor jou.  
Een kant en klare houten frame wordt aangekleed met allerlei herfstige 
en meestal ook goed houdbare materialen. Alles wordt bij zo’n 
workshop voor je verzorgd, je hoeft zelf alleen een mesje en 
(snoei)schaar mee te brengen.  De workshop wordt verzorgd door onze 
bloemschikdocente Yvonne Zwinkels en wordt gegeven in Buurtcentrum 
Bloemenoord in Waalwijk.  
 
Kosten: € 25,--, voor leden van Groei & Bloei geldt de speciale ledenprijs 
van €20,--.  
Aanvang: 20.00 uur tot ca. 21.30 uur.  
Locatie: Buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 in Waalwijk.  
N.B. het werkstuk op deze foto is een voorbeeld, er gaan mogelijk 
andere herfstmaterialen verwerkt worden in het frame, maar leuk gaat 
het zeker worden.   
 
 
 

RABO Club Support 2021 
Ook dit jaar weer is er de RABO ClubSupport actie. Vereniging die hun 
betaalrekening bij de Rabobank hebben kunnen zich aanmelden en 
daarna is het aan de leden van de Rabobank om hun stem uit te 
brengen op de verenigingen die best een financieel steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.  
Van 5 tot 25 oktober kunnen de leden van de RABO bank stemmen. En wil jij ook jouw stem en steun geven, 
stem dan op KMTP Groei & Bloei De Langstraat. Je vindt ons, uiteraard, bij de categorie Natuur en Milieu. We 
mochten al een aantal jaren een mooi bedrag ontvangen via de RABO ClubSupport actie. Mede daardoor kunnen 
we voor de leden van de vereniging, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in tuinen, bloemen en groen, 
kwalitatief goede lezingen, cursussen en workshops aanbieden voor een schappelijke prijs. De prijzen van 
lezingen, zaalhuur en materialen zijn behoorlijk gestegen de laatste jaren en dat extra financiële steuntje kunnen 
we als vereniging zeker gebruiken. Na anderhalf jaar waarin er zoveel beperkt en afgelast moest worden vanwege 
Covid-19 lijkt het erop dat een behoorlijk deel van de maatregelen achter ons kunnen laten en we volop aan de 
slag kunnen met de verenigingsactiviteiten.  
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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. 
 

Agenda 2021 
 
We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief.  
Altijd dus een actueel overzicht. 
 
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) 
13   herfstworkshop Bloemschikken 
19   lezing “Wilde planten, hoe wild zijn ze?” door Rini Kerstens . 
23   workshop Fleurige Bloemenmand 
 
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 

 
Bestuur: 

Joke Vos:  voorzitter, excursies, Flits,  (0416-272936) 
Chris Freijse:  secretaris, ledenadministratie, Nieuwsbrief, meerdaagse tuinenreizen (0416-333759) 

Sjan van Rooij:  penningmeester, ondersteuning evenementen (0416-376638) 
Wilma de Munnik:  vicevoorzitter, lezingen, notuliste (0416-372619) 

Yvonne Zwinkels:  bloemschikken  (0416-695140) 
Gonny Jolivet:  lezingen, ondersteuning evenementen 

Ad de Jager:  webmaster, Flits 
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