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van de waarnemend voorzitter
Door Chris Freijse

Stormachtig begin van het nieuwe jaar
Er zijn van die periodes in een jaar dat alles rustig verder kabbelt. Er gebeuren geen gekke dingen en het leven is
aangenaam. Maar er zijn ook tijden dat het lijkt of alles tegelijk komt en meestal met een negatieve inhoud.
En dat laatste is gebeurd in het eerste kwartaal van het jaar.
Eind januari werden wij opgeschrikt door het onverwacht snelle overlijden van Joke Vos, onze voorzitter. Wij als
bestuur wisten dat Joke wat klachten had en toen de artsen hun diagnose hadden gesteld gaf Joke aan dat het
bestuur moest gaan nadenken om haar voor enkele weken/maanden te vervangen want het was duidelijk dat haar
inzet voor de vereniging even niet kon. Ook wilde ze dat de Algemene Ledenvergadering gewoon door zou gaan.
In die geest hadden we voor dinsdag een bestuursvergadering gepland. En wat schrokken wij toen de zondag ervoor
het telefoontje kwam dat Joke was gestorven. Totaal verbouwereerd en uit het lood geslagen zijn we ’s maandags
in allerijl bij elkaar gekomen. Aan de ene kant fijn om met elkaar de emoties te delen maar ook meteen zakelijk
denken…..hoe nu plotseling verder?
Na een mooie afscheidsdienst (Ad en zijn zonen hadden het perfect geregeld met de livestream) hebben we de
draad weer opgepikt. Maar nog steeds zeggen we tegen elkaar: wat voelt het allemaal nog vreemd en we kunnen
het nog nauwelijks bevatten. Maar Joke had zeker gewild dat we verder gaan met de vereniging en in haar geest
zijn we weer aan de slag gegaan. En dat wij allen zitten met het verlies van Joke blijkt wel uit de columns verderop
in deze Nieuwsbrief. Beide columnisten hebben ook een laatste groet aan Joke.
En in februari kregen we letterlijk storm. Ons land kreeg vier stormen in een korte tijd te verwerken met Eunice als
hoogtepunt. Bij storm en zwaar onweer staan bij mij persoonlijk de zenuwen strak. Ik heb het er niet op.
Bij ons is er gelukkig geen schade te melden. Het bleef bij het rapen van afgebroken takjes. En dat zijn er dan best
veel als er veel bomen in de buurt staan. Ik hoop dat het bij een ieder van jullie ook is meegevallen.
Maar het was nog niet genoeg in dit kwartaal. In de laatste week van februari was er nog een soort storm. Ene
Poetin vond het nodig om een oorlog te beginnen in Oekraïne. En dat allemaal omdat een gek vindt dat hij aan
“landje pik” moet doen. Wat het aan menselijk en dierlijk leed met zich meebrengt, daar gaat hij gemakshalve maar
aan voorbij. Hoe erg ik het ook vind voor de betrokken miljoenen mensen hoop ik niet dat het gaat escaleren naar
de rest van Europa. Oekraïne lijkt ver weg maar voor het afschuwelijke oorlogstuig is die afstand een peulenschil.
In onze regio is er toch ook wat moois te vertellen. Het weer. Ja altijd weer het weer. Op de frisse nachten na is het
al een flinke tijd mooi zonnig. Het gevoel van de lente is er met temperaturen dik boven de 10 graden.
Ine en ik zijn al weer lekker bezig in de tuin. Rozen snoeien, grassen afknippen, borders langzaam op orde brengen.
We zijn ook nog even bij Ad Vos langs geweest. Naast het grote gemis is het toch fijn te zien dat hij probeert zijn
ritme te hervinden. Lekker even met hem door de tuin wandelen. Ik moet toegeven dat ik na elke bocht of struik
denk Joke tegen te komen. Dat voelt toch raar. Maar tegelijkertijd steken de eerste bloeiers hun mooie kleuren
weer boven het maaiveld. Joke heeft ze samen met Ad nog gepland en nu lijkt ze met de bloempjes tegen je te
willen zeggen: kom op, het leven gaat verder. Ik lach je toen. Dat geeft toch weer een fijner gevoel.
Oh wat hoop ik toch dat alle “stormen” voor de rest van het jaar gaan liggen.
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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.
Dinsdagavond 19 april lezing door Thijs Dolders
“Diversiteit met bomen: een antwoord op klimaatverandering”
In een veranderend klimaat is er veel discussie over “inheemse” tegenover “uitheemse” en “klimaatbomen” of
“klimaatbestendige bomen”. Hoe kunnen wij hier mee omgaan als boomkweker, ontwerper, hovenier en tuineigenaar? Welke beslissingen kunnen we nemen die niet in steen gebeiteld is en vooral gekenmerkt wordt door
extreme weersomstandigheden? Welke bomen kunnen deze omstandigheden aan? Hij zal op verschillende
schalen laten zien hoe we soorten kunnen kiezen die ook in de toekomst kunnen uitgroeien tot monumentale
bomen. En hoe er voor elke tuin een boom te bedenken is, die bovendien met ecosysteemdiensten bijdraagt aan
een gezonde leefomgeving.
Thijs Dolders is landschapsarchitect en parttime plantenadviseur bij Boomkwekerij Ebben voor landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen en tuinontwerpers.

Algemene Ledenvergadering 3 mei a.s.
Wegens het overlijden van Joke Vos is de Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld tot 3 mei a.s.
De agenda ziet er als volgt uit:
Dinsdagavond 3 mei 2022 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanvang 20:00 uur
Locatie: ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de waarnemend voorzitter
Notulen vorige vergadering d.d. 21 september 2021
Sociaal jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021, verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2022
Begroting 2022
Verkiezing bestuursleden en benoeming functionarissen
Rondvraag
sluiting

Pa u z e
-

Doe-activiteit

Medio april ontvangen de leden een aparte mail als uitnodiging voor de ALV. Met de mail sturen we dan van
enkele agendapunten een toelichting en alle relevante vergaderstukken mee. Handig tijdens de vergadering.
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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 & 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.
Tot in de laatste Nieuwsbrief hebben we de namen vermeld van de nieuwe leden en hun woonplaats.
Om privacy redenen mogen we dat niet meer!! Jammer, maar weet je welkom bij onze vereniging.

De meerdaagse tuinenreis in 2022
Voor de 5-daagse tuinenreis naar West-Vlaanderen is voldoende belangstelling gekomen. De reis gaat dus door.
33 deelnemers hebben zich aangemeld, maar er kunnen nog deelnemers mee. We hopen op nog minstens 2
deelnemers, want dan krijgen we een staffelkorting en dan gaat de inschrijfprijs toch weer met enkele tientjes naar
beneden. Daarom hebben we de inschrijfperiode kunnen verlengen tot 20 april a.s.
Voor eventuele nieuwe belangstellenden sturen we bij deze Nieuwsbrief de reisbeschrijving en het
inschrijfformulier nog een keertje mee.
De reiscommissie, Ine en Chris Freijse.
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Excursieprogramma 2022
Wegens het overlijden van Joke Vos is het maken van een excursieprogramma voor dit jaar vertraagd.
We hebben inmiddels de excursiecommissie opnieuw kunnen bemensen (zie laatste bladzijde) en de eerste
vergadering is reeds achter de rug.
Als we het programma klaar hebben ontvangen de leden dit met een aparte email.
Zoals met jullie gecommuniceerd hebben we een eerste excursie al georganiseerd.
Omdat de organisatie wat tijd kost en de Keukenhof maar een aantal weken open is, was snelheid gewenst.
Hieronder vermelden we nogmaals de tekst van deze excursie.

EXCURSIE……..deelname is nog steeds mogelijk
Zaterdag 30 april 2022…Keukenhof
Na twee jaar gesloten wegens corona is dit voorjaar de Keukenhof weer te bezoeken.
Het leek ons leuk om dit weer eens op te nemen in het excursieprogramma van dit jaar.
We gaan gezamenlijk met de bus naar Lisse. Nadat je van ons de kaartjes hebt gekregen kun je de gehele dag op
eigen gelegenheid de Keukenhof bezoeken.

Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 13 april !!!
Excursie per bus, vertrek 8.30 uur vanuit Waalwijk (parkeerplaats bij Piet Klerkx). We vertrekken weer op 17:00
uur bij de Keukenhof en verwachten dan om circa 19:00 uur weer terug te zijn. Inclusief busvervoer en entree de
Keukenhof.
Kosten voor Groei & Bloei leden € 37,-- , niet leden betalen € 42,-Deze excursie wordt georganiseerd door Chris en Ine Freijse. Je kunt je inschrijven per mail naar cfreijse@gmail.com
of bellen naar 0416-333759.

.
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De top-3 planten van………Ton Janssen
Hoe moeilijk kun je het maken. Ik heb honderden mooie planten om te kiezen.
Ik beperk me tot de tuin.

Begonia fuchsioides
Een hele mooie uitbundige kuipplant is de Begonia fuchsioides.
Ik overwinter hem vorstvrij in de kas en dan bloeit hij het hele jaar door.
Hij stekt heel erg gemakkelijk.
Zowel in de zon als halfschaduw met regelmatig mest in een goede potgrond.

Helleborus
Verder zijn alle Helleborus soorten geweldig voor kleur in de winter en vroege
voorjaar. Zelfs als ze uitgebloeid zijn blijven de bloemblaadjes prachtig.
Als voorbeeld noem ik 2 van de vele die ik in de tuin heb staan.
Helleborus orientalis 'Lucy Black' en Helleborus lividus 'Silver Edge'.
Ze stellen geen eisen aan de grond en groeien zowel in de zon als in de
schaduw. Bijvoorbeeld onder bomen.

Hosta
In de zomer geniet ik van Hosta's in soorten groen, goud, zilver en grijs. Een
heel bijzondere vind ik de Hosta fortunei 'Gold Standaard' die van groengeel
in het voorjaar bijna helemaal geel wordt in de zomer. Er is nu nog niets te
zien dus heb ik een foto van internet gehaald. Alle Hosta's doen het goed in
de zon en in de schaduw, maar om een goede bladkleur te krijgen is wat zon
nodig. Op drogere grond heb je minder last van eventuele slakken.

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…

Een vrolijke voorjaarsgroet vanuit De Dijkgaerd
Het voorjaar kondigt zich al uitbundig aan. Overal zien we kleur in de tuin. De afgelopen maanden speelt Joke Vos
nog vaak in mijn gedachten. Dat zorgt er voor dat ik naar De Dijkgaerd ga om de vrolijke kleuren in de tuin te
fotograferen als was het een groet van Joke. Ad vindt het een mooi idee en laat me de vrijheid.
Een enorme variatie aan knollen en bollen zit in de grond en wacht om te pronken in alle frisheid en kleur. Nog
lang niet alles staat hiervan in bloei. De Dijkgaerd is inmiddels gesloten voor publiek. Ad onderhoudt de tuin prima
maar de extra werkzaamheden en de druk die het ontvangen van bezoek met zich meebrengt vindt hij te veel. Hij
blijft wel lid van de vereniging en wellicht zien we hem nog regelmatig bij diverse activiteiten.
Een vrolijke voorjaarsgroet
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JEANNETTE
VAN HELVOORT

COLUMN

Afscheid van een Tuinmaatje
Jaren geleden hebben Joke en ik elkaar leren kennen na een lezingenavond. Ik had net gehoord dat Joke en Ad
Vos een mooie tuin hebben en namens de Tuinclub De Groenblijvers zocht (o.a.) ik naar adressen om tuinen en
kwekerijen te bezoeken. Zo kwamen wij dus in gesprek. Enige tijd later is de tuinclub op een zonnige avond bij
hun op bezoek geweest. Tijdens de koffie, thee en de heerlijke taart van Joke kwamen we in gesprek voor onze
uitjes als tuinclub. Daar zaten een aantal leuke tussen en Joke had interesse om mee te gaan, o.a. naar de
Theetuin van Jacqueline van der Kloet in Weesp, het Sneeuwklokjesfeest in De Boschhoeve en de Helleborusdagen bij De Hessenhof. Er volgden nog meer en op een gegeven moment zijn Joke en Ad lid geworden van onze
tuinclub.
Door de tijd heen bleek dat Joke en ik min of meer dezelfde smaak qua planten, bloembollen, tuinen en het
bakken hadden. Zo verruilden nogal wat planten heen en weer van Kaatsheuvel naar Drunen en omgekeerd. Zo
ging dat ook wat tips, ideeën en bakken van taarten en cakes betreft. We groeiden steeds meer tot tuinmaatjes.
De eerste week na het bericht van overlijden Joke kon ik niet geloven dat iemand die zo vol in het leven stond er
opeens niet meer is. Al bezig zijnde in de tuin schoot me te binnen dat Joke graag een stek van een bepaalde plant
wilde, die bij mij in de tuin nog staat te wortelen. Niet meer nodig. De speciale likeuren voor de taarten,
waaronder de viooltjeslikeur, uit Frankrijk die ik voor haar mee moest nemen. Eh…tja, dat hoeft niet meer.
Lieve tuinmaat, ik ga je enorm missen, maar als ik zo door de tuin loop of bezig ben, beeld ik me in dat je toch nog
even om me heen dwarrelt zoals bijvoorbeeld een vlinder. Als ik de Vergeet-me-nietjes in onze tuin zie en
glimlach ik om jouw reactie in onze tuin vorig jaar. Het is één van de weinige planten waarover we het niet
helemaal eens waren. Weet je nog, Ad?
Ad, Wessel & Karla en Jesper, jullie wens ik heel, heel veel sterkte toe en weet je dat wij allemaal in gedachten bij
jullie zijn en heel dankbaar voor de tijd die wij met Joke mochten hebben.
Een lieve tuingroet en wellicht tot ooit!
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Namens de organisatie van dit evenement sturen we deze tekst door naar de leden. Onze afdeling gaat een
excursie naar Gardenista organiseren. Daarover later meer.

Twee wedstrijden voor tuinliefhebbers tijdens Groenfestival Gardenista
Toon jouw tuintrots bij Gardenista
Als tuinliefhebber heb je zo je favorieten; een bloem of plant die jouw vriend is. Een waar je echt trots op bent.
Door de kleur, bloeiwijze of het prachtige blad. Of omdat deze plant een bijzonder verhaal heeft. Hoe leuk is het
om deze te delen met andere tuinliefhebbers? Dat kan tijdens Gardenista.
Groenevenement Gardenista organiseert dit jaar, naast de kwekerscompetitie voor professionals, ook
een wedstrijd voor de hobbykweker. Dus haal een stukje van die fraaie plant (en dat mag elke plant zijn, van
vaste plant, eenjarigen, grassen of houtachtigen) uit je tuin, zet 'm in een pot en verzorg 'm goed de komende
maanden zodat-ie op z'n mooist is tijdens Gardenista!
Hoe werkt het?
Meedoen is makkelijk: je brengt jouw favoriete plant enkele dagen voor de start van Gardenista naar een
verzamelpunt bij jou in de buurt. Wij zorgen ervoor dan hij met zorg wordt vervoerd naar het festivalterrein in
Laag Zuthem. Daar krijgt hij een mooie plek tussen andere pareltjes van tuinliefhebbers, zodat de bezoekers ze
kunnen bewonderen.
En deze bezoekers gaan ze ook beoordelen. Wie weet valt jouw plant wel zo goed in de smaak dat die de gouden
Gardenista trofee gaat winnen!
Heb je nog vragen? Mail dan naar kwekers@gardenista.nl

Inspireer anderen met jouw 'minituin'
Tuinliefhebbers kunnen dit jaar meedoen aan nog een wedstrijd: de 'postzegeltuinen competitie'. Inspireer
anderen op het festival met jouw creatieve ideeën voor een aantrekkelijke tuin op klein formaat. En laat zien dat
een tuin niet moeilijk of duur hoeft te zijn
Hoe werkt het?
Je richt op het festivalterrein je tuin in op een stukje grond van 2,5 x 2,5 m. Helemaal naar je eigen idee;
bijvoorbeeld lekker groen, met gebruik van gerecyclede materialen of bijzondere objecten. En als je het samen
met andere leden van je afdeling doet is het een leuk creatief uitje!. Niets is te gek! Je kunt het tuintje de week
voordat Gardenista begint aanleggen en ook hier valt natuurlijk de meest fraaie of creatieve tuin in de prijzen!
Heb je nog vragen? Mail dan naar tuinen@gardenista.nl
Kijk hier voor meer informatie over beide competities: https://gardenista.nl/deelnemen/competities
Ga je met ons deze uitdaging aan?
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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. De excursies staan er nog niet allemaal in. Daar wordt nog aan gewerkt.
Zoals eerder gezegd krijgen de leden een aparte mail met het excursieprogramma 2022.
JANUARI
De lezing in januari is geannuleerd vanwege corona.
Eind januari
startvoorjaarscursussen Bloemschikken
FEBRUARI
MAART
15
Lezing “Wat doet dat (on)kruid in mijn tuin? Tuinieren MET kruiden.” door Rika Verhoef
APRIL
19
Lezing “Diversiteit met bomen: een antwoord op klimaatverandering” door Thijs Dolders
30
Excursie De Keukenhof
MEI
3

Algemene Ledenvergadering

JUNI
JULI
AUGUSTUS
29 augustus t/m 2 september meerdaagse tuinenreis naar West-Vlaanderen
SEPTEMBER
20
Lezing “genieten van citrusplanten” door Ben Buynsters
OKTOBER
18
Lezing “Herfst in volle glorie” door Leo Brand
??

Workshop Bollenmand maken (juiste datum volgt nog)

NOVEMBER
DECEMBER
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Organisatie afdeling Groei & Bloei De Langstraat
Algemene gegevens
Secretariaat:
Email:
Website:
Facebook:
Instagram:
Bank:
Bestuur
Voorzitter:
Vice voorzitter
Secretaris
Penningsmeester
Leden

Kloosterweg 54, 5144 CB Waalwijk, tel. 0416-333759
info@delangstraat.groei.nl
www.delangstraat.groei.nl
www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat
www.instagram.com/groei_en_bloei_delangstraat/
NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat

Waarnemend Chris Freijse
Wilma de Munnik (0416-372619)
Chris Freijse (0416-333759)
Sjan van Rooij (06-25427693)
Wilma de Munnik (0416-372619)
Yvonne Zwinkels (0416-695140)
Gonny Jolivet (0416-341880)
Ad de Jager (0416-376423)

Notulist alle vergaderingen
Wilma de Munnik
Websitebeheer/webmaster
Ad de Jager
Nieuwsbrief
Chris Freijse
Jeannette van Helvoort
Flits
Ad de Jager
Ledenadministratie
Chris Freijse
Jeannette van Helvoort
Bloemschikcoördinatie
Yvonne Zwinkels

Commissie Lezingen
Wilma de Munnik
Gonny Jolivet
Commissie Excursies
Chris Freijse
Ine Freijse
Lies van Bladel
Jeannette van Helvoort
Ton Janssen
Commissie Meerdaagse reis
Chris Freijse
Ine Freijse
Commissie Plantenfestijn
Sjan van Rooij
Wilma de Munnik
Gonny Jolivet
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