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van de voorzitter
Door Joke Vos

Bijna 2 jaar leven we nu met de grillen van Corona en ervaren we golf na golf na golf van besmettingen. Corona
zorgde er dit jaar opnieuw voor dat we als vereniging veel van onze normale activiteiten niet door konden laten
gaan, en inmiddels heeft dat ook invloed op ons ledenbestand. We krimpen in ledenaantal. Geen leuk nieuws, het
is helaas niet anders.
Uiteraard zijn er elk jaar opzeggingen, soms van mensen die maar heel kort lid zijn geweest. We noemen dat binnen
het bestuur wel eens gekscherend de kadootjesleden die bij wijze van spreken hun opzegging al de deur uit doen
voordat ze hun “weeswelkombrief” goed en wel ontvangen hebben. Daarnaast zijn er opzeggingen van trouwe
leden die vanwege een vorderende leeftijd hun tuin vaarwel moeten zeggen en natuurlijk zijn er leden die na een
aantal jaren lidmaatschap wel weer eens elders een kijkje willen nemen.
Maar gelukkig hebben we ook veel leden bij Groei & Bloei De Langstraat die al jaren en jarenlang lid zijn. Die
betrokken zijn bij deze groene vereniging en volop gebruik maken van alle aangeboden activiteiten. We hebben dit
voorjaar alle trouwe leden een kleine attentie bezorgd en dat zullen we ook de komende jaren blijven doen bij al
die leden die hun jubileumlidmaatschapsjaar bereiken
Ondanks dat er dit jaar jammer genoeg veel verplaatst of afgelast moest worden kijk ik toch tevreden terug op wat
er nog wel mogelijk was. Als jij dat anders beleefd hebt hoor ik en horen de bestuursleden van Groei & Bloei De
Langstraat dat heel graag. We leren daar alleen maar van.
Zo waren er de online lezingen via ZOOM. Niet te vergelijken met een lezing gewoon in de zaal. En merkten we,
voor de spreker bleek het vaak lastig om het verhaal goed over te brengen zo zittend voor je schermpje en zonder
de broodnodige interactie met het publiek. Maar steeds nog beter dan helemaal geen lezing.
De paas- en kerstworkshops bloemschikken werden omgetoverd tot “doehetzelfgezelligthuis” workshops en ik heb
mooie herinneringen aan de zomerse bloemenworkshop op een zwoele zomeravond in onze tuin.
De tuincursus kon dit najaar na 2x uitstel wel doorgaan en we gingen ook gezellig op tuinenreis. Dus al met al viel
het nog niet helemaal tegen met die verenigingsbezigheden.
Onze tuin beleefde dit jaar een topjaar. Het voorjaar was lang koud en duurde daardoor bijna eindeloos. Dat is geen
straf, want het voorjaar is echt mijn lievelingsseizoen. De zomer was gewoon een ouderwetse Nederlandse zomer,
met voldoende regen en alles groeide en bloeide uitbundig. En aan de nazomer leek geen einde te komen. Nu nog,
half december, zijn niet alle blaadjes van de bomen gewaaid. Was er dan helemaal niks wat tegenviel dit jaar? Nou
natuurlijk wel. De slakken hadden ook een topjaar, zelden zoveel van die slijmerige beesten gezien als dit jaar. Ze
vraten zowat alles op. De Dahlia’s kregen geen enkele kans en de boontjes en de boerenkool werden gescalpeerd
waar we bij stonden. Maar goed al die slakken leverden dan ook weer een leuk artikel op in de krant.
Verderop in deze Nieuwsbrief doet
Gonny Jolivet uitgebreid verslag van
haar bezoek aan onze tuin en lees je
hoe het allemaal begonnen is. Ik ga er
vaak vanuit dat dat verhaal inmiddels
wel bij iedereen bekend is, maar dat
bleek helemaal niet zo te zijn. Geniet
van haar schrijfsels en van alles wat in
deze Nieuwsbrief nog verder aan de
orde komt.

Voor nu wens ik jullie en allen die je lief zijn gezondheid en geluk in het nieuwe jaar. Ik hoop je snel weer te
ontmoeten bij Groei & Bloei of elders en blijf vooral genieten van wat de natuur en je tuin je biedt.
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Lezingen
De lezingen worden gegeven in ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.
Aanvang: 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen; niet-leden betalen € 3,-- p.p.

Alle informatie is onder voorbehoud. Wij weten uiteraard niet hoe in de komende maanden het
coronabeleid van de overheid er uit zal zien.

In januari wordt er geen lezing gehouden vanwege de huidige coronabeperkingen

Dinsdagavond 15 februari
Aanvang 20:00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Indien deze vergadering door kan gaan dan is dit de agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Notulen vorige vergadering d.d. 21 september 2022
Sociaal jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021, verslag kascontrolecommissie en begroting 2022
Benoeming kascontrolecommissie 2022
Verkiezing bestuursleden
Rondvraag
Sluiting

Pa u z e
-

Presentatie meerdaagse tuinenreis 2022
Doe-activiteit

Dinsdagavond 15 maart lezing door Rika Verhoef
“Wat doet dat (on)kruid in mijn tuin? Tuinieren MET kruiden.”
Als meesterherborist en voedingsadviseur ben ik veel met kruiden bezig. Het zijn grandioze smaakmakers die
daarnaast ook nog een aantal gezondheidsvoordelen aan je voeding toevoegen. Ik zie kruiden overigens breder
dan alleen de algemeen bekende keukenkruiden. Ook wilde planten en planten die een ander soms onkruid
noemt, zijn vaak waardevol, voor mijzelf, voor de
insecten of voor de grond in de tuin. Ik gebruik de term
‘onkruid’ dan ook liever niet.
Wij hebben veel kruiden in onze nutstuin, die we graag
gebruiken in de keuken. Maar we tuinieren ook graag
MET kruiden. Dat wil zeggen dat we kruiden gebruiken
om insecten te weren of juist om insecten of vogels te
lokken, die ons dan weer helpen om plaagdieren te
bestrijden. Verder gebruiken we kruiden ook om
plantenziektes te voorkomen of te bestrijden, om te
mulchen, om plantenextracten te maken die dienen als voeding voor de gewassen in de tuin en als nectar- of
stuifmeelleveranciers voor onze bijen, die in ruil daarvoor onze gewassen bestuiven.
De kruiden die spontaan ergens opkomen, kunnen je iets vertellen over de bodemgesteldheid. Het zijn
indicatorplanten die iets zeggen over de grond in je tuin. Zonder dure en ingewikkelde grondanalyses kom je zo
al een heleboel te weten over de bodem waarop je tuiniert.
Van al die gebruiksmogelijkheden van kruiden en de informatie die ze leveren, profiteren de planten in je tuin
volop. De mogelijkheden om te tuinieren MET kruiden wil ik graag met jullie bespreken.
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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 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 &amp; 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 begin december 2021 mochten begroeten:
Mevr. Greet Mast uit Herpt
Mevr. Sandra Ridderhof, Marian Merkx en Elles Leenhouwers uit Kaatsheuvel
Dhr. Meeuwis Millenaar uit Dussen
Dhr. Peter. van der Valle uit Sprang-Capelle
Mevr. Gerda Kerdel uit Genderen
Dhr. Theo van Wijnen uit Wijk en Aalburg
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De top-3 planten van Ron van de Wiel en Corrina van Beurden
Wij kregen de vraag of we drie favoriete planten konden aangeven voor deze rubriek. Natuurlijk willen we dat, maar
gemakkelijk is het niet. Er zijn zoveel mooie planten en bloemen. We hebben ons eerst beperkt tot wat er in onze
tuin staat en van daaruit gekeken wat wij erg mooi vinden. We zijn als amateur tuin liefhebbers niet van de
moeilijke namen, maar we onthouden er steeds meer.
Het is meer de top 3 van Ron geworden, omdat hij
het meest in de tuin bezig is en Corrina hem daarbij helpt als dat nodig is.
In willekeurige volgorde volgen er 3 planten, maar vooral de bloemen vinden we erg mooi:
Astrantia of Zeeuws knoopje.
Eigenlijk is ieder bloementje een boeket aan bloemen als je goed kijkt. Ik heb hem in
Drunen geprobeerd, maar daar lukte het me niet, maar nu in Vlijmen doet ie het prima.

Fuchsia
We hebben een winterharde Fuchsia die ieder jaar boordevol bloemen zit en door blijft gaan tot de vorst, zeer
dankbare bloem, maar ook de niet winter harde Fuchsia's zijn erg geliefd bij ons. Er zijn zoveel mooie variëteiten
en we kunnen ze ook niet allemaal kwijt. We hebben er een stuk of 6 vooral in hangmanden.

Alstroemeria, Inca lelie
Deze plant hebben we een paar jaar geleden gekocht en is zo
mooi van kleur en blijft maar doorgaan. We hebben ook een
lichtere kleur die we als knolletje hebben meegebracht van
Madeira. Hier in ons landje doen ze het best als je ze in de
winter maar afdekt. De uitgebloeide stelen telkens uit de
grond trekken en er verschijnen weer nieuwe en iedere steel
heeft bloemen.

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 Ad en Joke Vos
26 november ben ik bij Ad en Joke Vos te gast. Dit interview is een persoonlijke uitdaging, want ze hebben al in zo
veel tuinbladen gestaan. Op dit moment staan ze in “Landleven” met een groot winter artikel. Maar ach dit wordt
toch heel anders……
Joke geeft me een rondleiding door de tuin en we beginnen bij de baroktuin. Deze tuin is op dit moment met
opzet vrij kaal gesnoeid omdat hier honderden bollen zijn geplant. De bollen worden in het najaar uitgestrooid
over de perken en waar ze neerkomen worden ze gepland. Inmiddels is deze klus achter de rug en onder de grond
is alles al aan het werk. In totaal staan hier in de tuin tienduizenden bollen. In het voorjaar geeft dit een enorm
kleurenpallet. We vervolgen onze route door de witte voortuin. Daar zien we nu nog de éénjarige Helichrysum
staan die ze elk jaar opnieuw koopt. Het blad is zilverkleurig, zacht en rond, niet winterhard dus. Blijft vaak tot
lang in de winter mooi. In het voorjaar kan het worden opgeruimd en zie je alle witte voorjaarsbloemen uit de
knolletjes komen. In mei gaat er terug Helichrysum in en je hebt meteen weer een vol begroeid perk. Bij de
pergola aan de zijkant van het huis staat een enorme blauwe regen. De peulen, die nu aan de takken hangen zijn
mooi viltig blauw/grijs. Ondanks de zachte buitenkant zijn ze heel hard.

Het blad en de takken steken hierbij erg af met hun zacht geeloranje kleur. Ook de grassen geven een prachtige
gloed, zeker als de zon ook nog even schijnt. Rechts gaan we de vijverkamer in. Een rustig plekje om even de
gedachten te verzetten. Het valt op dat de vijverplanten geheel onder water zitten. Het is namelijk Stratiotes
aloides ofwel krabbenscheer. Een plant uit de waterkaardefamilie. In het koude seizoen zinkt hij helemaal naar
de bodem van de vijver. Hier probeert hij de winter te overleven. Als het warmer wordt zie je ineens de getande,
_____________________
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zwaardvormige bladeren naar boven komen. De planten vormen dan als het ware een deken van rozetten die
groeien op het water. Een bijzonder fenomeen.
Dit is eigenlijk het bijzondere van de herfsttuin; de kleine dingen vallen heel erg op door het wegvallen van de
drukke kleuren en grote, uitbundige planten. Het geraamte van de tuin blijft over en hier bij Ad en Joke lijkt bv.
het grote stuk ineens wel een park te zijn geworden. We zijn inmiddels de linker richting vanuit de pergola
opgegaan en komen zo over het gras waar we Gertrude tegenkomen. Gertrude en Geert (die als man een groter
gazon moet maaien) zijn twee grasmaai robots die hier geïnstalleerd zijn. Ze houden het gras al een paar jaar
gestaag op de juiste lengte en het grappige is dat de mollen sindsdien niet meer bij het gras naar boven komen.
We lopen langs de rozentuin, die nu natuurlijk helemaal niet opvalt. Maar de Viburnum opulus of Gelderse roos
valt des te meer op. De plant heeft op dit moment felrode bessen. De vogels komen ze pas opeten als er echt niks
anders meer is. In het voorjaar, richting zomer komen de mooie witte bloemen. Daarvoor staat een struik met
opvallende blauwgetinte peulen. Als je ze openmaakt komt er glazig gelei achtig vruchtvlees uit dat eetbaar is.
Het is de Decaisnea fargesii of augurkenstruik.

Langs de grassen lopen we zo het laatst nieuw aangelegde deel (2018) van de tuin in. De planten en bomen
beginnen al een behoorlijk formaat te krijgen. De Parrotia persica of Perzisch ijzerhout is een van de grond af
vertakte struik die uitgroeit tot een middelgrote boom. Het herfstblad is een spectaculair spektakel. De Quercus
ithaburensis ‘Hemelrijk Silver’ valt hier op door de bijzondere groei en bloeiwijze. Het is een eik uit het Midden
Oosten met opvallend zilveren kleur aan de onderzijde van het blad. Ondanks dat er overal banken staan is dit
deel van de tuin hun favoriete plek om tot rust te komen en te genieten van de ruimte, natuur, ondergaande zon,
etc.
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Bij de bostuin aangekomen staan we voor een nieuwe verrassing, een zee aan grote paddenstoelen. Tussen de
grote bladeren vallen ze eigenlijk helemaal niet op. We lopen langs de composthoop waar Ad druk mee in de
weer is. Hij is namelijk de compost en vele bladeren aan het verspreiden over de tuin. Aan het eind zien we waar
hij vandaag mee bezig is, het vullen van een aantal verhoogde bakken met grond en compost. Hier komen
volgend jaar sowieso dahlia’s en aardappelen. Hij mocht er de hele winter over doen, maar na een week is het al
bijna af.

Hoe is het allemaal zo gekomen?
In 1995 hebben Ad en Joke hun intrek hier genomen. Het is het ouderlijk huis van Joke. Toen haar moeder aangaf
dat het huis te groot werd voor haar alleen, trokken Ad en Joke er in. Ze bouwden een extra gedeelte aan het huis
waar moeder zo kon intrekken. Met een eigen ingang, woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer was het een
mooie accommodatie. De tuin had een moestuin en voor de 2 kinderen was er alle ruimte om te spelen. Vaak
kwamen vriendjes over om zich lekker uit te leven op het terrein. Joke’s moeder lette ook vaak op de jongens,
zeker als Ad en Joke moesten werken. Het bleek een prima oplossing te zijn. Toen de jongens groter werden
gingen ze de tuin meer aanpakken en werd er veel aandacht en energie ingestopt, het was echt hun hobby. In het
jaar 2000 hielden ze voor het eerst een open tuin voor Groei en Bloei. Nog onzeker hoe het zou bevallen waren ze
erg benieuwd. Vanaf 2005 zouden ze jaarlijks de tuin openstellen, inmiddels ontvangen ze jaarlijks zeker 1200
bezoekers. De tuin was in 2005 ongeveer 3.000 m2. In de nazomer van 2004 werd gestart met de aanleg van de
grote vijver en later de rozentuin en bostuin, aansluitend aan het overdekte terras. Het laatst in 2018 is de
achterste tuin gerealiseerd en daarmee hebben ze de zorg voor in totaal 6.200 m2 (huis en tuin). Het laat zich dan
ook niet moeilijk raden dat de gepensioneerde Ad 6 dagen per week in de tuin bezig is (30+ uren). Hij is van de
strakke hagen (ruim 400m beuk, taxus, liguster en Ilex crenata), het onderhoud van banken, pergola’s, etc. en
daarnaast van alle voorkomende werkzaamheden. Joke werkt nog met veel plezier een aantal dagen in de week
bij C&A. Daarnaast is ze ook thuis erg veel met de tuin in de weer. Bestellen, wieden, planten, zaaien, poten, maar
ook toezicht houden op de structuur van de tuin. Zoals ze zelf zegt: “de tuinier maakt de tuin”. Ze bedoelt
hiermee; de tuin kun je aanplanten maar na een paar jaar zal je keuzes moeten maken, het speelse komt er dan in
en jij bepaalt wat er wel of niet blijft staan. Voor al diegenen die nog niet in staat zijn geweest om bij Ad en Joke
een kijkje te nemen kun je in het voorjaar altijd de open tuin bezoeken. Je ziet dan een pracht en praal aan
voorjaarsbloeiers, zeker een aanrader.
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JEANNETTE VAN
HELVOORT

COLUMN

Winterfavoriet
De liefde voor de Helleborus niger is er eentje van ups en downs. Zo”n 38 jaar geleden heb ik een pril klein plantje
gekregen van ome Arie uit de Hoeksewaard. Het was een lieverdje, echter eentje die jaren lang heeft staan te
urmen, oftewel staan verpieteren. Toen dacht ik, dat komt natuurlijk, omdat dit plantje uit de klei kwam en daarna
in zandgrond was gezet. Of eigenlijk nog erger; duinzand! Tja niet zo handig dus.
Echter in de tuin(vak)bladen en nadat ik mijn licht eens had opgestoken hier in het Brabantse, bleek dit vooral een
moeilijke plant. Jaren lang heb ik het plantje vertroetelt en genoot van de één, en als ik geluk had, twee bloemetjes
in december en januari.
Jaren later kwam het gelukkig toch goed, want ik bleek niet de enige die hier nogal mee liep te tobben. Inmiddels
waren er diverse kwekers en telers mee aan de slag gegaan en zijn er sterkere versies te koop. De eerste nieuwe
witte varianten heb ik jaren geleden tijdens de TuinIdee beurs in Den Bosch gekocht, toen ik daar samen met een
aantal van de tuinclub De Groenblijvers was.
Ook de Helleborus oriëntalis met de grote verscheidend in
kleuren en soorten bloemen vind ik prachtig, maar die bloeien
over het algemeen wat later bij ons in de tuin. De eerste heb ik
bij de Cottage Tuin in Helvoirt gekocht tijdens het eerste uitje
van onze tuinclub op een frisse zaterdagmorgen in maart tig jaar
geleden. Dit exemplaar is inmiddels een flinke plant geworden
met veel zaailingen, die ik uit heb kunnen delen aan andere
tuinvrienden en vriendinnen. Ook bij de Hessenhof in Ede heb
ik een paar mooie planten gekocht. Dit heb ik gedaan in eerste
plaats omdat ik ze heel mooi vond. Ten tweede ik had gelezen
dat je meerdere planten moet neerzetten en dat de zaailingen zo snel mogelijk op een andere plaats in de tuin
gezet moeten worden. Weg van de moederplant om zo sterke planten te houden.
De Helleborus oriëntalis “Partygirl” heeft haar naam dit jaar geen eer aangedaan. Ze
was een beetje minnetjes uit de winter gekomen, maar er viel ook weinig te feesten dit
jaar! Hopelijk wordt dat in het komende voorjaar beter.

In de winter is het een mooi gezicht om de witte Helleborus niger
bloemen te zien. De variant op de foto is de variatie “Christmas Bells”.
Heel toepasselijk bloeit deze al van net voor Kerst. Deze heb ik in
Drunen gekocht twee jaar geleden om samen in de mand te staan met
de Gaulthera met zijn rode bessen. Echter die hebben plaats gemaakt
voor witte viooltjes. Helaas zijn deze net even uitgebloeid toen ik deze
foto maakte. Als het zonnetje even schijnt en iets warmer is, zijn de
winterbijen er maar wat blij mee, dat er iets bloeit, zoals deze
Helleborus.

Alle goeds voor 2022 en geniet van al het moois in de tuin, op balkon of in de natuur!
_____________________
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Bloemschikken voorjaar 2022
Het bestuur heeft besloten om data vast te stellen voor de bloemschiklessen ook al weten we nu nog niet of er
nog corona materegelen gelden.
We gaan starten met drie verschillende bloemschikgroepen.
Groep 1 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdagavond: 20-01, 10-02, 3-03, 24-03, 14-04,
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 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur
Locatie: Buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 te Waalwijk
Docente: Yvonne Zwinkels
Groep Creatief o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdagmiddag : 27-01, 17-02, 10-03, 31-03, 21-04,
12-05
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 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur
Locatie: Elshof, Theodorus Rijkenstraat 10A te Elshout
Docente: Yvonne Zwinkels
Groep Bijzonder: o.l.v. Leo van Hoven op donderdagavond: 3-02, 24-02, 17-03, 7-04, 28-04, 19-05
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 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Locatie: Buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 te Waalwijk
Docent: Leo van den Hoven
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.

De meerdaagse tuinenreis in 2022
Het was de bedoeling om in 2022 de uitgestelde reis naar Cornwall te maken.
In de wintermaanden besteden we veel tijd aan het in elkaar zetten van de reis. Echter, het is op dit moment nog
onzeker in verband met corona wat de mogelijkheden zullen zijn om naar Engeland te reizen. Uit het overleg met
Kupers Reizen blijkt dat er nog geen enkele busreis naar Engeland gaat omdat de eisen van testen etc. dusdanig
zijn dat er een groot risico bestaat dat de gehele bus bij een positieve test in quarantaine moet. Met alle gevolgen
en onzekerheden (waar? wie betaalt dit? etc) van dien.
We hebben in overleg met het bestuur daarom besloten om Cornwall door te schuiven naar 2023 in de hoop op
betere tijden.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We bereiden nu een 5-daagse reis naar West-Vlaanderen voor. Deze
presenteren we na de Algemene Ledenvergadering in februari. En mocht die niet door kunnen gaan vanwege
corona dan worden de leden per mail geïnformeerd met de mogelijkheid om in te schrijven. De enige informatie
die nu al bekend is, is de periode: van maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 2022 en zoals het nu is
zullen de reizigers moeten zijn gevaccineerd.
De reiscommissie, Ine en Chris Freijse.
_____________________
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Dank je wel
Door Joke Vos, voorzitter
Aan het einde van dit jaar past een welgemeend dank je wel aan alle vrijwilligers die telkens weer paraat staan
voor Groei & Bloei. Ze doen het met veel plezier en inzet en vinden het vooral ook erg leuk om te doen, maar
zonder de hulp van al die mensen die een handje toesteken kan een vereniging niet draaien en zouden we snel
ophouden te bestaan.
Dank je wel aan de bestuursleden die telkens weer de planning van de activiteiten om moesten gooien, omdat
corona opnieuw roet in het eten gooide.
Wilma de Munnik en Gonny Jolivet die soms op heel korte termijn een nieuwe spreker moesten zien te vinden
voor een lezing en die meegedacht en meegewerkt hebben met de organisatie van de lezingen online dit
voorjaar. Gonny zorgt er ook telkens voor dat er persberichten verstuurd worden naar de lokale media, zodat nog
meer mensen op de hoogte zijn van de activiteiten van Groei & Bloei.
Penningenmevrouw Sjan van Rooij die druk was met het verwerken en dan weer corrigeren van alle betalingen
als er weer eens een cursus of les afgelast moest worden.
Webmaster Ad de Jager die steeds consequent en precies de website up tot date houdt en ons maant om maar
weer eens wat nieuwe inhoud aan te leveren voor die site, want er moet natuurlijk wel iets te zien blijven voor de
digitale bezoekers. Ad zorgt er tevens voor dat de schrijfsels voor De Flits veranderen in een gelikte e-mailing die
inmiddels verstuurd wordt naar ruim 660 adressen.
Chris Freijse en zijn steun en toeverlaat Ine die dit jaar een mooie reis organiseerden in fraai Nederland op het
moment dat de geplande reis naar Engeland niet door kon gaan. Tijdens de reis loopt alles gesmeerd en dat lijkt
heel gewoon, maar neem maar aan dat daar heel veel denkwerk, mailtjes en telefoontjes aan vooraf zijn gegaan.
Bloemenmevrouw Yvonne Zwinkels, die gewoon een workshoppakket bij je thuis bezorgt als er weer een les of
cursus afgelast moet worden vanwege coronamaatregelen.
Dank je wel aan Carla Klerks die met regelmaat verrast met mooie foto’s en leuke berichten op het Instagram
account van Groei & Bloei De Langstraat; neem er eens een kijkje.
Dank je wel aan Leo en Riekie Struijk die op hun kwekerij plaats inruimden voor de verkoop van plantjes van Groei
& Bloei.
En last but not least dank je wel aan Leo van Rooij die ook dit jaar weer heel veel plantjes uit zijn tuin opgekweekt
heeft voor Groei & Bloei, ondanks dat hij ook nog druk was met het verbouwing van het huis van zijn zoon.
Lieve mensen dank je wel namens een trotse voorzitter en namens alle leden van Groei & Bloei De Langstraat.
En als redacteur voeg ik daar een bedankje aan toe voor Joke Vos. Als voorzitter altijd bereid een extra stapje te
zetten voor de vereniging. Ze neemt dikwijls het initiatief om iets op te starten of te organiseren. En ze levert vele
teksten voor de Nieuwsbrief en De Flits.
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Agenda 2022
We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief.
Altijd dus een actueel overzicht.
JANUARI
De lezing in januari is geannuleerd vanwege corona.
Eind januari-begin mei
voorjaarscursussen Bloemschikken
FEBRUARI
15
Algemene Ledenvergadering
MAART
15
lezing “Wat doet dat (on)kruid in mijn tuin? Tuinieren MET kruiden.” door Rika Verhoef
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
29 augustus t/m 2 september meerdaagse tuinenreis naar West-Vlaanderen
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
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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