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van de voorzitter 
Door Chris Freijse 
 
 
 

 
Dit jaar begon voor onze vereniging hectisch door het wegvallen van onze voorzitter Joke Vos. En voor mij begon 
toen ook een aangepaste situatie. Als secretaris werd mij gevraagd om ook een periode lang waarnemend 
voorzitter te zijn. Dat heb ik graag gedaan. 
 
En toen kwam de Algemene Ledenvergadering begin mei. 
De aanwezige leden kozen mij als de nieuwe voorzitter van de vereniging. En mijn taak als secretaris werd 
overgenomen door Jeannette van Helvoort. 
Na 23 jaar dus een andere rol voor mij. En dat vergt natuurlijk wat aanpassing. 
Ik ben een ander mens dan Joke en zal het voorzitterschap dan ook op een andere manier invullen. Dat is logisch. 
Maar neem van mij aan dat ik het met dezelfde passie voor de vereniging zal doen als de afgelopen jaren in de rol 
van secretaris.  
 
En ook de organisatie van de excursies is door het wegvallen van Joke gewijzigd. We zijn nu met vijf personen. Dat 
maakt dat we de taak over meer schouders kunnen verdelen, maar het maakt ook dat de afstemming wat 
ingewikkelder is. We hebben een programma gemaakt en afspraken gemaakt over de communicatie etc. We gaan 
dat na dit seizoen evalueren en wellicht wat verbeteren. Suggesties zijn altijd welkom, maar voorop staat dat de 
commissieleden hun uiterste best doen. 
 
En als ik dit stuk schrijf dan zit ik in zonnig Italië, ons favoriete vakantieland. 
Het is puffen want de gehele vakantie zal het 30-35 graden zijn. Weliswaar een veel drogere warmte dan in 
Nederland, maar toch. Als je dingen gaat ondernemen of bekijken dan ligt verbranden wel op de loer. Oppassen 
dus!  
Maar de natuurschoon, de mooie dorpjes en vooral het overheerlijke eten vergoeden veel. 
In 2018 zijn we met een groep in dit gebied op tuinenreis geweest. De deelnemers weten in welk gebied we zitten 
en velen zullen zich het diner herinneren in het plaatselijke restaurant waar we ons tegoed hebben gedaan aan 
heerlijke lokale gerechten uit de houtoven. Ook de lekkere wijn was er in overvloed! Jullie krijgen de groeten van 
de restauranteigenaren. 
 
Op zo’n moment is het fijn te weten dat een buurman onze potplanten bij houdt. Vooral met water geven. Een 
geruststelling want het geeft in Nederland ook warme dagen. 
 
En tijdens onze vakantie wordt ook het Plantenfestijn gehouden. Sjan, Wilma en Gonny hebben prima werk 
geleverd en een strakke organisatie gemaakt. Als ik dit schrijf is de verwachting dat het 30+ graden wordt. Voor 
iedereen die meehelpt heel veel sterkte! Ik hoor bij terugkomst wel hoe het jullie vergaan is. Ik vertrouw er op dat 
het een succes zal zijn. 
 
Wij gaan nog even verder met genieten in Italië en zien jullie 
wellicht ook weer bij een excursie.  
We hopen op een goede deelname. 
 
Arrivederci 
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Even voorstellen…nieuwe secretaris 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei ben ik gekozen als 
secretaris en zodoende heb ik Chris Freijse opgevolgd. Hij heeft mij gevraagd 
of ik mij even wil voorstellen. Bij deze dus.  
 
De meesten van jullie kennen mij al van o.a. de ledenavonden en de columns. 
Mijn naam is Jeannette van Helvoort, getrouwd, twee kinderen met twee 
bonuskinderen en nu nog twee kleindochters. De derde kleindochter wordt 
eind oktober verwacht. Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht, wat toen nog een 
tuindersdorp was met een grote veiling. Jaren lang heb ik gewerkt in 
Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht het langst als secretaresse voor diverse 
internationale firma’s. Na mijn huwelijk ben ik in Drunen komen wonen en 
werk nu alweer heel wat jaren in Drunen.   
 
 

Tuinieren en met planten bezig zijn zit bij mij aan beide zijden in de familie. Zodoende heb ik al opgroeiende, vaak 
ongemerkt, veel meegekregen. Dat zie ik nu ook bij mijn kinderen en kleinkinderen, wat heel leuk is om te 
ervaren. Mijn ouders, inmiddels 88, geven mij nog regelmatig adviezen.  Mijn andere hobby’s zijn: lezen, muziek, 
fietsen, schrijven (lid van een schrijfgroep), patchwork en quilten.   
 
Tijdens de TuinIdee Beurs in Den Bosch in februari 2001 ben ik lid geworden van Groei & Bloei deels door mijn 
toen medecursist van de Franse les, die daar namens Groei & Bloei Den Bosch Vught stond. Het leek mij heel leuk 
meer te doen op tuingebied en op de eerste ledenavond kwam er een oproep van Maaike wie er mee wilde doen 
in de nieuw te vormen tuinclub nummer 3, inmiddels al heel wat jaren Tuinclub De Groenblijvers. Dat leek mij 
heel leuk en is nog steeds heel leuk. Vooral samen tuinen kijken, hoe doet een ander het, tips en ideeën 
uitwisselen. 
 
O ja, ik vergeet nog te vertellen dat ik ook van koken en bakken houd. De meesten van jullie hebben op menig 
Plantenfestijn e.d. de diverse variaties van mijn cakes al kunnen proeven. 
 
Dat is het zo’n beetje in een notendop. Voor nu veel leesplezier met de Nieuwsbrief en wellicht spreken we elkaar 
binnenkort in een tuin of elders. 
 
Fijne (tuin)zomer allemaal! 
Jeannette van Helvoort 
 
 
 

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. 
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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 20 september lezing door Ben Buynsters 
“Diversiteit met bomen: een antwoord op klimaatverandering”  
 

Sinaasappel-, citroen-, of mandarijnboompjes op het terras geven echt een 
mediterraan gevoel: heerlijk geurende bloemen en fraaie geel of oranje 
kleurende vruchten. Tijdens deze lezing krijg je heel veel praktische tips 
waardoor er ieder jaar weer volop van deze 
kleurrijke planten te genieten valt. 
 
Zelf vanuit een “stekje” een plant opkweken?  
 

 
Ook dat komt aan bod en is gemakkelijker dan je denkt. Het geeft bovendien zo 
veel meer voldoening.  
 

 
 
Verder; aandacht voor  snoeien, overwinteren en andere belangrijke zaken.  
Natuurlijk worden diverse variëteiten besproken, waaronder gemakkelijk te 
houden exemplaren als ook wat moeilijker “vreemde vogels”.   
 
 
 

 
 

 

 
  



_____________________ 
Pagina 5 van 14 

Excursieprogramma 2022 (restant) 
 
Enkele excursies zijn al achter de rug. De excursie naar Gardenista kon niet doorgaan vanwege te geringe 
belangstelling. 
Voor de volgende excursies kun je je nog A A N M E L D E N. Graag want hoe meer deelnemers hoe leuker!!! 
 

Woensdag 3 augustus 2022…19:00 uur….De Rakelhoeve in Middelbeers 
Avondexcursie met eigen vervoer 
We zijn deze avond welkom bij Truus en Henk van Wijk. 
Deze tuin bij een langgevelboerderij uit 1910 ligt aan het beekdal van de Beerze, in het buitengebied van 
Middelbeers. Kenmerkend voor de tuin is het landschappelijke karakter met vele doorkijkjes over de 
achterliggende weilanden en bossen. Veel ronde borders, met een grote variëteit aan heesters, bomen en vaste 
planten geven de tuin een sfeervol karakter, net als enkele karakteristieke oude bomen. Er is een grote moestuin, 
een rozenlaantje, en er zijn vele soorten bessenstruiken, fruitbomen en allerlei groenten. Zorg is besteed aan de 
biodiversiteit door de aanwezigheid van vlinders en bijen aantrekkende planten. Veel verschillende vogels zijn 
vaste bewoners van de tuin. De tuin is 8.000 m2 groot. 
 
We verzamelen bij de poort van het adres. Daar kunt u de bijdrage contant betalen aan Chris of Ine. 
Daarna worden we ontvangen met een welkomstwoord en een verhaaltje hoe het allemaal zo is gekomen. Er zal 
ook koffie/thee met cake gegeven worden. 
Graag op tijd. We gaan om 19:00 uur naar binnen. Bij de boerderij is voldoende parkeergelegenheid. 
Excursie met eigen vervoer. Het adres is Huijgevoort 9 in Middelbeers (5091 SB) 
Kosten voor Groei & Bloei leden € 3, niet leden betalen € 5. 
Deze excursie wordt georganiseerd door Chris en Ine Freijse. Je kunt je inschrijven per mail naar 
cfreijse@gmail.com of bellen naar 0416-333759 (of 06-44171757). 
Het is niet de bedoeling om op eigen houtje zonder je aan te melden naar het adres te gaan. De eigenaren 
worden dan “overvallen” en voor hen is het wel zo leuk om voldoende versnapering in huis te hebben. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 6 augustus 2022   Weer eens met Siem naar tuinen fietsen 
Helaas moeten we melden dat deze excursie NIET DOORGAAT. Het spijt ons. 
Het lukt Siem op dit moment niet om een mooie fietstocht met lunchmogelijkheid en bezoek aan één of meer 
tuinen samen te stellen op de manier zoals we van Siem gewend zijn.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 20 augustus 2022…Floriade 
Een keer in de 10 jaar is er de Floriade deze keer in Almere. Het thema is deze keer: groene oplossingen om 
steden leuker, mooier en duurzamer te maken. Er valt van alles te zien ruiken en proeven. Meer informatie vind u 
op www.floriade.com 
We gaan gezamenlijk met de bus naar Almere. Nadat je van ons de kaartjes hebt gekregen kun je de gehele dag 
op eigen gelegenheid de Floriade bezoeken. 
Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 4 augustus !!!    Vanwege de reservering van de bus en het bestellen van 
kaarten bij de Floriade moeten we deze datum stellen. 
Op de Floriade kun je eten en drinken kopen. Let er wel op dat we rond etenstijd weer vertrekken naar Waalwijk. 
Zorg dat je altijd wat te eten en te drinken hebt in de bus. 
Excursie per bus, vertrek 8.30 uur vanuit Waalwijk (parkeerplaats bij Piet Klerkx). We vertrekken weer om 
17:00 uur bij de Floriade en verwachten dan om circa 19:00 uur terug te zijn in Waalwijk. 
 
Kosten voor Groei & Bloei leden € 52,--  , niet leden betalen € 57,-- 
Inclusief busvervoer en entree en 1 rit met de kabelbaan. 
Je dient dit bedrag vooraf over te maken op onze rekening 
NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat onder vermelding van “Excursie Floriade ” 
 
Deze excursie wordt georganiseerd door Ton Janssen en Lies van Bladel. Je kunt je inschrijven per mail naar 
agm.janssen53@gmail.com  of bellen naar 06-22434933 (Ton) of 06-1238616 (Lies). 
.  

mailto:cfreijse@gmail.com
mailto:agm.janssen53@gmail.com
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De top-3 planten van…Jeannette van Helvoort 
 

 
Dit keer ben ik aan de beurt. Tja, wat zal ik kiezen, want eigenlijk zijn alle planten in onze tuin mijn favorieten. 
Anders staan ze niet in de tuin, toch?! Ook scheelt het per seizoen, dan geniet je de ene keer meer van het één en 
daarna weer van het ander. 
 
Uiteindelijk heb ik toch een keuze gemaakt, onder het mom welke plant wil ik per se niet missen of zou ik bij een 
eventuele volgende tuin weer planten. Dat zijn de volgende drie planten geworden. 
 
Exochorda macrantha ‘The Bride’; de Parelstruik 
Bij ons staat hij op diverse plaatsen tegen de schutting en de 
trellis. Ooit getipt door Alan Titchmarsh in Garde ner´s World 
indertijd. Die vond dat deze plant veel te weinig wordt geplant. 
In het vroege voorjaar verschijnen er veel bloesemachtige 
bloemetjes. In knop lijken het net pareltjes, vandaar de naam, 
denk ik. Na de bloei knip ik de lange dunne takken terug. De rest 
van het jaar is het mooi groen door de blaadjes. In de zomer 
groeit de roze vaste Lathyrus er doorheen. Zelf vind ik het een 
heel makkelijke plant, heester, die weinig onderhoud nodig 
heeft en ook niet prikt. 
 
 

Roos ‘Ghislaine de Feligonde’ 
Deze roos doet het heel goed op zandgrond en is resistent tegen 
ziektes. Andere rozen hebben weer last van blackspot of luis. Op 
deze roos zie ik helemaal niets en nooit geweest. 
Ze bloeit vanaf half juni tot diep in de herfst, eigenlijk tot aan 
(soms in) de vorstperiode. 
De bloemen van deze roos zijn niet groot en in een boeket bij 
elkaar. De kleur varieert van zachtgeel abrikoos verkleurend naar 
wit. De geur is heel licht en heel zacht, voor sommigen amper 
waarneembaar. Na de bloei knip ik alle uitgebloeide boeketjes 
eruit en lange takken snoei ik weg. Daarna volgt weer een nieuwe 
bloei. 
 

 
De bonte hulst 
Deze staat al zo’n 38 jaar in onze tuin en is inmiddels aardig uitgegroeid. Bij 
ons thuis wordt deze hulst de mussenflat genoemd. Vanuit huis hebben wij 
hier heel mooi zicht op. Er naast tegen de schutting hangt een 
vogelvoederfles en zien we hoe de mussen vanuit de hulst gaan eten. In late 
voorjaar, vroege zomer snoei ik deze hulst flink terug. Dan ziet hij er even 
wat kalig uit, maar al snel herstelt hij zich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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… 

 
 
 

Interview met Hetty Pessers 
 
18 mei ben ik op tuinbezoek bij Hetty en Rutger Pessers. In de 
voortuin bloeien met grote porties roze en paarse akelei (zie ook 
foto nr. 7), een enorme Westerland roos en andere variëteiten. 
Waarlijk een kleurrijke ontvangst. Hetty vertelt me dan ook dat ze 
zich altijd verwondert dat na de donkere winter de tuin zo ineens 
tot leven kan komen. Deze tuin geeft dan ook al erg vroeg veel 
bloei van irissen (nr 10 en 11), akelei, rozen, Rhododendron, 
Allium, Thalictrum aquilegiifolium akeleiruit (nr. 2), Paulownia 
tomentosa, kortom voorjaarsbloeiers.  
 
De uitgebreide rondleiding door de achtertuin laat een enorme diversiteit aan bomen en planten zien. Toen ze 
hier in 1973 kwamen wonen had de tuin al wel zijn huidige vorm maar stonden er nogal wat coniferen. De laatste 
2 coniferen gaan dit jaar weg. Ze waren op, maar werden hier ook niet gewaardeerd. Onder een conifeer groeit 
niks en als de naalden vallen wordt het nog bruiner op de grond. Nu staan er bomen als Buddleja weyeriana 
“Sungold”, de gele vlinderstruik (nr. 4) die in een prachtige veer met bollen gele bloemen bloeit in de zomer. De 
stam heeft een prachtig grillige groei. De Magnolia grandiflora, beverboom of tulpenboom (nr. 1) heeft nog 
zaaddozen van vorig jaar aan de takken hangen. Deze zaden heeft Hetty gezaaid en hier zijn 2 boompjes uit 
voortgekomen die nu zo’n 40 cm hoog zijn. Cornus kousa, Japanse kornoelje die op dit moment begint te bloeien 
met wit/groene bloemen. De Cryptomeria Japonica Cristata, Japanse cypres of Japanse hanekam (nr 6) werd 
helemaal kaal geschild door eekhoorns. Hier is inmiddels de stam ingesmeerd met  boombalsem en daarna 
afgeschermd met gaas van staaldraad. Nu is de boom herstellende maar hij heeft nog veel kale takken. De Ginko 
biloba of Japanse notenboom waarvan Hetty ooit eens de vruchten heeft klaargemaakt om op te eten. Dit was 
overigens een éénmalige actie want het schoonmaken is erg bewerkelijk en de smaak viel haar wat tegen. De 
Poncirus trifoliata, wilde citroenboom (nr. 8) is een boom met enorme doorns. De vruchten blijven redelijk klein 
en zijn niet eetbaar, hij is daarentegen wel winterhard. Clerodendrum trichotomum of pindakaasboom, die ook 
echt ruikt naar pindakaas als je het blad een beetje kneust. Broussonetia papyrifera, de papiermoerbei waarvan 
een vrouwelijke en mannelijke variant is. Hier staat de vrouwelijke variant met ronde vruchten, de boom wordt in 
de winter helemaal kaal. Een nog kleine Eucalyptus was gezaaid in een pot, maar kan wellicht dit jaar de volle 
grond in. Stekken en zaaien van planten vindt Hetty namelijk enorm leuk om te doen. Het geeft altijd weer een 
nieuwe verrassing of het wel zal lukken en hoe de plant zich ontwikkelt. Zo had ze ooit een neefje een mimosa 
cadeau gedaan. Na de bloei van het eerste jaar viel de plant helemaal in verval. Nu staat hij bij haar op het terras 
en probeert ze hem weer op te knappen, in mijn ogen lukt dit al aardig maar het wachten is natuurlijk op de bloei, 
dus best spannend. Als dit lukt krijgt hij zijn plant weer terug.  
 
De nummers 7, 9 en 13 geven een overzicht van de tuin die L-vormig is. Het bespreken van de bloemen is 
ondoenlijk maar een paar foto’s heb ik nog niet benoemd. Bij 2 planten weet Hetty de naam niet en dat zijn 
nummer 3 en 5. Mocht iemand de naam weten is een tip altijd welkom. De paarse roos komt uit de tuin van haar 
schoonmoeder, die zelf een fervent tuinierster was. Deze roos mag niet te kort worden gesnoeid want dat 
overleeft hij niet. De witte bloem (die lijkt op de conium maculatum) is mogelijk gekiemd uit een zaadje van de 
vetbollen die hier ’s winters veelvuldig worden opgehangen. Van erg veel planten kan ze me overigens  wel de 
herkomst vertellen; gewonnen bij Groei en Bloei, bij Joke Vos gekocht, clematis van Ton Hannink, enz. Zo zie je 
meteen dat de tuin behoorlijk wat nostalgie kan bevatten. We vinden in deze tuin ook mooie kleurcombinaties, 
zoals in foto 11 (iris met roos) en 12 (Allium Christophii met Persicaria Red Dragon). Onder de bomen groeien veel 
kruipende planten, varens en Helleborus soorten (niger en argutifolius).  
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Later op de avond komt Rutger thuis en als ik vraag wat hij het meest kan waarderen aan de tuin zegt hij dat dit 
de finishing touch is die hij zelf mag geven door het gras te maaien als Hetty de tuin op orde heeft. Daarna is het 
tijd om lekker op het terras te zitten met een kopje koffie of een glaasje en te genieten. Want na gedane arbeid is 
het goed rusten……. 
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JEANNETTE  
VAN HELVOORT COLUMN 

 
 
 
 

”Welkom in mijn tuin…., maar nu even niet”       

 
Jaren geleden heb ik van mijn dochter zo’n leuk bordje gekregen met de tekst “Welcome in my Garden”. Welkom 
in mijn tuin, ja zeker maar eh… nu?  
 
Ondertussen kijk ik rond in onze tuin en zie de grote trap op het gazon staan. Verderop de lange ladder tegen de 
pergola. De afgelopen avonden hebben we stapsgewijs gesnoeid. Momenteel werk ik fulltime, omdat mijn collega 
op vakantie is. Het voordeel is dat ik niet te lang door kan gaan en ik inmiddels in de schaduw kan werken. De 
rozen tegen de pergola’s hebben prachtig gebloeid, hele watervallen, maar nu sneeuwt het bloemblaadjes. Om te 
voorkomen dat ze bottels gaan maken, maar moeten gaan her-bloeien, heb ik ze flink terug gesnoeid. Sommige 
lange takken vastgebonden aan de pergola en de trellis.  
 
Ook de klimopstruik voor het raam was flink gegroeid en is dus behoorlijk terug geknipt. Hij staat er een beetje 
beteuterd bij, zo van moet dat nou. Uit ervaring weet ik dat er al snel weer nieuwe groene blaadjes komen. 
Verder in de zomer komen er hele kleine bloemetjes aan die heel veel honingbijen en vlinders aantrekken. Maar 
ja, nu ziet hij er even niet ‘schôon’ uit. 
 
De witte bloemetjes van de Parelstruiken tegen de schutting zijn ook uitgebloeid en hebben lange takken 
gemaakt. Deze moeten nu terug geknipt worden, zodat daarna de roze bloeiende vaste Lathyrus naar boven kan 
groeien. De geraniums heb ik ook terug geknipt, zodat deze later nog een keer gaat bloeien. 
 
Dus al rondkijkend zie ik ook de bakken vol met snoeiafval op het terras bij elkaar staan en daar naast liggen een 
hoop takken van de seringen. Dan bedenk ik dat een bordje met de tekst “Werk in Uitvoering” beter past. Zelf zie 
ik er ook zo uit met mijn oude kloffie en mijn haren in de war, want ik ben natuurlijk in takken blijven hangen, 
schrammen op mijn armen. 
 
Ach bedenk ik, ze weten zelf ook wel wat het is om een tuin te hebben, maar ja je wilt toch dat de tuin er z’n 
Paasbest uitziet. Mijn collega’s plagen mij weleens, zo van: jij bent toch van Groei & Bloei?! Toen was ik “alleen 
nog maar lid”. Afijn, bezoek vind ik heel gezellig en altijd, nou ja bijna altijd, welkom, maar graag een andere keer. 
Zullen we meteen een datum afspreken, dan heb ik ook nog tijd om lekkers te bakken. Dat doen we. Heel fijn dan 
kan ik in de tuin verder afmaken, want ik ben nu toch al vies. Dus tot de volgende keer en vooral blijven genieten 
of je nu vuile kleren aan hebt of niet, gewoon even gaan zitten met een beker koffie of thee. 
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Terugblik Plantenfestijn 18 juni 
 
Zaterdag 18 juni 2022 had Groei en Bloei een plantenfestijn georganiseerd op het erf bij kwekerij Struijk in Sprang 
Capelle. Het was een prachtige dag, al scheen de zon wel erg uitbundig en was de temperatuur aan de hoge kant. 
Het festijn opende om 10.00 uur de deuren, maar om 9.45 uur stond er al een wachtrij. Iedereen wilde er 
natuurlijk vroeg bij zijn om die ene plant niet te missen, maar ook de weersvoorspelling zal hieraan hebben 
bijgedragen. Na de welkomst-speech voor vrijwilligers en standhouders was het dan zover, het startsein voor de 
bezoekers werd gegeven.  
Niemand kon de entree stand zomaar voorbij lopen, maar dit was prima want hier werden de cadeautjes 
uitgedeeld. Een ballon voor de kinderen en iedereen mocht kiezen uit een gratis plantje of een workshop van een 
kwartier. Hoewel de meesten voor het plantje kozen, was de workshop ook steeds bezet en gingen mensen trots 
met hun maaksel verder. Natuurlijk was iedereen goed voorbereid en de tassen en zakken werden volgeladen. Bij 
de Groei en Bloei stand kon je wat meer van onze afdeling bloemschikken zien en daagden we je uit om in 
voeldozen je kennis te testen. Maar natuurlijk werden de diverse andere stands ook goed bezocht. Naast de vele 
planten is er fruit, thee en aanverwante artikelen, droogbloemen, bewerkt hout, een bijenkas, eigenlijk toch te 
veel om op te noemen. Er hing een heerlijk gezellige en gemoedelijke sfeer.  
Vanwege de voorspelde warmte was er volop water verkrijgbaar. Ook tomaatjes, paprika en komkommer 
stonden op de tafels te prijken, met dank aan enkele sponsoren die dit mogelijk maakten. In de schaduw en in de 
schuur waren de zitjes vol en kochten de bezoekers een kopje koffie, thee of iets fris met een heerlijk stukje eigen 
gebakken taart. Zo links en rechts werd een praatje gemaakt en is het festijn een fijne ontmoetingsplek 
geworden. We kijken als organisatie terug op een bijzonder geslaagde dag met heel veel dank aan onze vele, vele 
vrijwilligers waar we gelukkig zelden tevergeefs een beroep op doen. De locatie is ook altijd heel bijzonder dus 
ook speciale dank aan de familie Struijk. Zonder al deze mensen kan zo’n feestje absoluut niet bestaan.  
 
We hopen jullie allen weer te zien volgend jaar 
Team plantenfestijn Groei en Bloei de Langstraat 
Sjan van Rooij 
Wilma de Munnik 
Gonny Jolivet 
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Bloemschikken najaar 2022 
 

          
 
Het bestuur van Groei en Bloei de Langstraat organiseert in het najaar van 2022 bloemschiklessen. 
We gaan starten met drie verschillende bloemschikgroepen. 
 
Groep 1 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op  donderdagavond:  15-09, 6-10, 27-10, 17-11, 8-12  
 
Deze cursus is geschikt voor een beginnende bloemschikker. De docent zorgt voor de  groen materialen, de cursist 
zorgt voor een ondergrond. 
De lessen worden gegeven in het Buurtcentrum Bloemenooord, Bloemenoordplein 3 in Waalwijk 
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 
 
Groep Creatief  o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdagmiddag : 22-09, 6-10, 27-10, 17-11, 8-12 
Deze cursus is geschikt voor een iets wat gevorderde bloemschikkker.  
De cursist neemt zelf de materialen mee. 
De cursus wordt gehouden in de Elshof, Theodorus Rijkenstraat 10A te Elshout. 
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 37,50 voor leden en € 45,00 voor niet leden. 
Cursustijd is van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur. 
 
Groep Bijzonder: o.l.v. Leo van Hoven op donderdagavond: 22-09, 13-10, 3-11, 24-11, 15-12. 
 
Bij deze cursus komen moeilijkere  technieken aan bod die echt een uitdaging vormen. 
Een leerzame cursus voor de vergevorderde bloemschikker.  
De cursus wordt gehouden in Buurtcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 in Waalwijk 
De vergoeding voor deze cursus bedraagt € 37,50 voor leden en € 45,00 voor niet-leden 
Cursustijd is van 20.00 uur tot  ongeveer 22.00 uur. 
 
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. 
 

 
 
  

mailto:ymzwinkels@gmail.com
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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 
28 Gardenista (helaas vervallen) 
 
JUNI 
18 Plantenfestijn 
30 Avondexcursie: “De Vlierboschen”, Prinsenbeek 
 
JULI 
9 Dagexcursie naar de tuinen in noord Limburg en kwekerij in oost Brabant 
 
AUGUSTUS 
3 Avondexcursie naar De Rakelhoeve in Middelbeers 
20 Excursie: Floriade, Almere 
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 
22 Workshop Bollenmand planten  
 
NOVEMBER 
Kerst workshop of kerst activiteit of kerst  surprise??? 
 
DECEMBER 
 
 
 
  



_____________________ 
Pagina 14 van 14 

Organisatie afdeling Groei & Bloei De Langstraat 
 
Algemene gegevens 
Secretariaat:  Lissabonring 11, 5152 NV Drunen,  tel. 0416-377380 
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 
Voorzitter:  Chris Freijse (0416-333759) 
Vice voorzitter  Wilma de Munnik (0416-372619) 
Secretaris  Jeannette van Helvoort (0416-377380) 
Penningsmeester Sjan van Rooij (06-25427693) 
Leden   Wilma de Munnik (0416-372619) 

Yvonne Zwinkels (0416-695140) 
Gonny Jolivet (0416-341880) 
Ad de Jager (0416-376423) 

 
Notulist alle vergaderingen Commissie Lezingen 
Wilma de Munnik Wilma de Munnik 
 Gonny Jolivet 
Websitebeheer/webmaster 
Ad de Jager Commissie Excursies 
 Chris Freijse 
Nieuwsbrief Ine Freijse 
Chris Freijse Lies van Bladel 
Jeannette van Helvoort Jeannette van Helvoort 
 Ton Janssen 
Flits 
Ad de Jager Commissie Meerdaagse reis 
 Chris Freijse 
Ledenadministratie Ine Freijse 
Chris Freijse  
Jeannette van Helvoort Commissie Plantenfestijn 
 Sjan van Rooij 
Bloemschikcoördinatie Wilma de Munnik 
Yvonne Zwinkels Gonny Jolivet 
 
 
Als je ook actief wil zijn als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar de voorzitter via ons emailadres. 
 

mailto:info@delangstraat.groei.nl
http://www.delangstraat.groei.nl/
http://www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat

