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van de voorzitter
Door Chris Freijse

Het zomerreces zit er op. Een mooi moment om eens terug te kijken naar de laatste maanden.
Wat ons allen zeker is bijgebleven zijn de hoge temperaturen gedurende best een lange periode. En dat ging
gepaard met grote droogte in het hele land. Wie van zon houdt is flink aan zijn trekken gekomen. Anderen die er
niet goed tegen kunnen hebben waarschijnlijk minder plezier beleefd.
Zo is het met veel zaken. Voor de één een zege en voor de ander een drama.
Als je het over eeuwen bekijkt dan zit er een golfbeweging in. Grote periode van lage temperaturen (ijstijd)
wisselden af met grote hitteperioden. Tegen zo’n cyclus is niet zo veel te doen. Maar toch is er in de afgelopen
decennia wel veel veranderd ten opzichte van de periode daarvoor.
Was vroeger het paard het voornaamste vervoermiddel; nu is er een diversiteit aan van alles, vliegtuigen, auto’s
noem maar op. En de wereldbevolking is zoveel groter geworden dat er inmiddels al problemen zijn om alle
mensen eten en drinken te geven. Laat staan dat er voldoende grond is om alles te verbouwen. En zo zijn er nog
wel meer onderwerpen te noemen.
Wij zijn als mensen dus in een rap tempo de wereld aan het uitputten. Ik persoonlijk vind het verschrikkelijk dat er
nog steeds hopen mensen zijn die dit alles ontkennen en net doen of er niets aan de hand is.
Wij kunnen in onze eigen omgeving wel wat doen maar het is wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar laten
we toch maar de tegel eruit halen en een plantje erin. Alle beetjes helpen.
We hebben als vereniging toch nog veel acties ondernomen.
Zo is er een excursieprogramma gemaakt; wel met wisselend succes. De eerste avondexcursie is door het slechte
weer wat tegengevallen. En voor de uitstapjes naar Gardenista en de Floriade waren veel te weinig aanmeldingen
om ze door te laten gaan. Ook de fietstocht van Siem kon geen doorgang vinden.
Daar tegenover waren de Keukenhof, een andere privétuin en de zaterdagexcursie naar Limburg wel een succes.
Wat zeker een groot succes was, is de vijfdaagse tuinenreis naar West-Vlaanderen (zie verderop het verslag van
René de Munnik).
En ook het Plantenfestijn is ondanks de hitte erg goed verlopen en alle deelnemers en bezoekers waren zeer
tevreden. Een compliment aan de organisatie, Sjan, Wilma en Gonny.
En dan valt er nu al dagen toch best veel regen. Goed voor de natuur en de tuin maar mij persoonlijk verveelt het
toch best wel snel. Maar kom op, niet klagen: na regen komt zonneschijn, toch!?
En nu komen we weer op stoom. De bloemschikcursussen zijn begonnen en de eerste lezing in september is ook
weer achter de rug. Jammer was de matige opkomst. De lezingencommissie doet zijn stinkende best om
interessante lezingen te organiseren. Het kan zijn dat een onderwerp je niet trekt, maar ik zeg dan toch…kom
gewoon, elke kennisvermeerdering is welkom. En natuurlijk is het persoonlijk contact onder de leden een groot
goed.
En dan is het weer oktober. Voor ons (en wellicht ook veel
anderen) komt er een drukke tijd aan, omdat veel planten naar
binnen moeten, de kas in. Nu we gepensioneerd zijn kunnen we
het over enkele weken uitsmeren. Hoe hebben we het vroeger
toch klaargespeeld om het in enkele weekenden te klaren!
Beste leden, geniet nog van de tuin en andere groene zaken. En
bezoek de laatste lezingen in oktober en november. Wij als
bestuur zien je graag in De Haven.
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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 18 oktober: 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. De
mannetjesherten hoor je burlen 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. In deze lezing laat Leo Brand u de vele aspecten van de
‘Herfst in volle glorie’ meebeleven.

Dinsdagavond 15 november: lezing door Marco Hoffman
“Plantennamen zijn spannender dan je denkt!”
Marco Hoffman is taxonoom en werkzaam bij Naktuinbouw DUS als specialist rassenonderzoek Siergewassen &
Fruit
Als amateurtuiniers hebben we veel met plantennamen te maken. We kopen immers een specifieke plant onder
een naam of we zoeken ergens informatie over een specifieke plant. Plantennamen zijn daarbij erg handig voor
de aanduiding en communicatie.
Maar weten jullie ook dat het een zeer boeiend onderwerp is? Linnaeus was een belangrijke grondlegger voor de
botanische naamgeving. Voor tuinplanten zijn veel specifieke rassen ontwikkeld die onder verplichte rasnamen
worden geregistreerd. Daarnaast wordt voor consumenten vaak een Nederlandse naam gebruikt. En verkopers
gebruiken vaak weer extra handelsnamen. Hoe scheppen we orde in deze veelzijdigheid aan namen?
Je wordt meegenomen in de spannende wereld van de plantennamen en krijgt de gelegenheid om alles te
vragen wat je nog had willen weten hierover. Neem vooral ook voorbeelden van plantetiketten mee met namen
waarvoor je een specifieke uitleg door een echte plantentaxonoom (plantennamendeskundige) zou willen
hebben.
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Workshop Fleurige Bollenmand
op zaterdag 22 oktober 2022
Zo in de herfst is het een mooie tijd om alvast te denken aan het voorjaar, want na een, soms, donkere winter
kijken we allemaal de bloemen weer uit de grond, alsof we het voorjaar kunnen vervroegen. Dat vervroegen van
het voorjaar kan dus heel goed met zo’n fleurige bollenmand. Dat betekent bloembollen uitzoeken in de herfst en
deze planten in b.v. een bollenmand.
Wellicht heb je weleens gelezen over “in laagjes planten” of “lasagne beplanten” en wellicht heb je gedacht; hoe
werkt dat? Wat moet onder, in het midden en bovenin en wat doe ik met de kale grond bovenop? Dat wordt
uitgelegd tijdens deze workshop. Je begint met een laagje grond onderin, hierop gaan de laatbloeiende tulpen of
narcissen, hier bovenop komen de iets eerder bloeiende soorten en de vroegst bloeiende bloembollen komen
hier weer boven. Om de bollenmand de hele winter een vrolijk aanzicht te geven worden bovenop fleurige
viooltjes geplant. Deze zijn heel sterk en na een vorstperiode komen er weer nieuwe bloemen. Wel telkens de
uitgebloeide bloemen weghalen, dan krijg je een langere bloei. Bij heel koude dagen en nachten zet de mand dan
op een beschut plekje, zoals bijvoorbeeld tegen het huis. Na de bloei kunnen de bloembollen uitgeplant worden
in de tuin.
Bij Groei & Bloei De Langstraat kun je op zaterdagochtend 22
oktober, van 10.00 tot 12.00 uur, zelf een mand beplanten met
allerlei bollen. De kosten voor deze workshop, inclusief koffie,
thee en wat lekkers, alle te gebruiken materialen € 45,00.
Leden van Groei & Bloei betalen de speciale ledenprijs van €
40,00. Inclusief royale mand (32 cm hoog, doorsnede 42 cm),
potgrond, diverse soorten bloembollen, zoals bijvoorbeeld
tulpen, narcissen, krokus, vroege iris en viooltjes.
Heb je zelf een mand of pot van ongeveer deze maat die je wil
gebruiken, dan geldt een prijs van resp. € 30,00 en € 25,00. Geef
a.u.b. wel direct bij je aanmelding aan of je zelf een mand of pot
meebrengt.

De workshop wordt gegeven door Jeannette van Helvoort bij Ad Vos, Zuidhollandsedijk 1, 5171 TK Kaatsheuvel.
Graag aanmelden voor 10 oktober 2022, bij voorkeur per mail naar Jeannette van Helvoort;
jvhelvoort50@gmail, tel. 06 – 38971784.
De kosten voor deze workshop kunnen overgemaakt worden
naar rekeningnummer NL33 RABO 0334 234 204 t.n.v. KMTP
Groei & Bloei De Langstraat o.v.v. je naam en Workshop
Bollenmand.

_____________________
Pagina 4 van 14

De top-3 planten van…An en Wim Klerks
Fruitbomen
Deze keer zijn wij aan de beurt (Wim heeft nu zijn tweede nieuwe knie, van daar, druk, druk, druk).
We beginnen maar in de winter, met de fruitbomen. Zonder vorstbeveiliging geen fruit in de zomer.
Als de temperatuur naar het vriespunt gaat en de bloesem laat zich zien, sluit Wim ‘s avonds de vorstbeveiliging
aan, die is aangestoten op de waterpomp (bronnering). Bij bijna 0 graden, gaat het boven de fruitbomen sproeien
en de bloesem komt zo in een ijslaagje te zitten.

Kuipplant: Podranea
ricasoliana
Één van de mooiste
kuipplanten, die van ons is al 40
jaartjes oud.
Zelf gestekt en opgekweekt. In
de zomer krijgen deze planten
elke dag water met
meststoffen, tot half augustus.
Een pluspunt voor deze
Podranea, die heeft nooit last
van ongedierte.
In het najaar gaat de
snoeischaar er in en dan gaat die heel grote pruik er af. Dan ie deze plant weer klaar voor de winterberging en dat
is een grote klus.
Romneya coulteri
Dit is een vaste plant, die droog mag
staan.
Deze plant hebben we gekocht op een van
de mooie reizen van Groei en Bloei in
Engeland.
Als deze plant op een goede plaats staat,
heb je hem jaren. De bloem is wit met een
geel hart; in Nederland heeft hij de naam
van Spiegelei.
De bloeitijd is juni en begin juli. Als ereen strenge wimter komt, is het verstandig om de plant te beschermen.

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

_____________________
Pagina 5 van 14

GONNY
JOLIVET

IN DE TUIN VAN…

Interview met Renée Volker-Mombers op 12 juli 2022
Het is een stukje rijden maar dan heb je ook wat! Vandaag word ik verwacht in Stad aan ’t Haringvliet waar Renée
woont. Dit dorp ligt op het eiland Goeree-Overflakkee in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Het is heerlijk zonnig vandaag en er is heerlijke koffie… met gebak. Je kunt wel merken dat ze vaak gasten
ontvangt! In de zomermaanden is de tuin als theetuin geopend, altijd als de vlag uithangt. Vandaag is de vlag
gestreken, de tuin is gesloten, omdat ze al haar tijd voor het interview heeft vrijgemaakt. Tijdens de koffie kijken
we naar de vijvers die hier rond de diverse terrassen liggen. De huisdieren zijn een groene kikker, een eend, vele
mieren, slakken en vogels. In de vijvers zitten zoetwater slakken en mossels die het water zuiveren. De tuin ligt in
een soort driehoek, aan de straatkant is het erg breed en verder richting het huis loopt het spits toe. Het is een
perceel op de hoek van de straat met een dijk er naast. Deze dijk hoort deels bij het huis en is dus ook zover mee
beplant. De lavendel doet het hier formidabel. De Datura staat bij de grote vijver prachtig te bloeien, hij heeft de
ruimte en is daardoor een blikvanger. Het is een enorm perceel van ongeveer 2.000 m2. We beginnen met de
rondleiding.
We lopen richting de punt van de tuin, onder een clematis en vijg door, en zien hier vele bijzondere planten, het is
een klein moerastuintje. Heel opvallend is de Tetrapanax papyrifer 'Rex' ofwel rijstpapierplant. De bladeren zijn
vijfvingerig met een doorsnee van 1 meter. Hij had voor de storm een stam van 2 meter hoog maar deze is
omgevallen. Vanuit de grond schieten nu de wortels over de hele lengte uit en komen overal nieuwe lichtgele
scheuten op. De plant komt uit Zuid China en Taiwan waar van oudsher rijstpapier van de stam wordt gemaakt.
De plant doet het goed in deze schaduwrijke omgeving. In deze tuin staan ook diverse bamboesoorten.
Vele planten in de hele tuin worden
overigens door Renée gebruikt bij het
bloemschikken. Dit zijn bv. de
kogeldistel, hypericum, de dozen van
verschillende soorten clematissen, hop,
bladplanten als Acanthus, bamboe,
hedera en begoniablad, orchideeën,
etc. Ook vindt ze het geweldig om
planten te verzamelen die ooit in vorige
eeuwen op schilderijen stonden. Een
voorbeeld hiervan is de bijzondere
primula “Silver Laced” en het
hoornviooltje ook wel bosviooltje
genoemd.

Velen kennen Renée nog uit de tijd dat ze
bloemschikcursussen gaf bij Groei en Bloei de
Langstraat. Ze heeft dit 22 jaar gedaan waarin
ze zelf ook een opleiding cursusbegeleidster
bloemschikken deed in Vught. Toen ze vanuit
Waalwijk verhuisde naar Stad aan ’t Haringvliet
is ze gestopt met lesgeven. Ze is wel lid bij onze
afdeling gebleven en we zien haar nog
regelmatig bij de reis of bij een lezing.
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De border met bloeiende vaste planten bevatten oa. Phloxen,
Papavers, laagblijvende Orthensia’s, dille, rozen en de, in het oog
springende, plant Romneya coulteri ook Spiegelei of Californische
boompapaver genaamd. Het is een half heester die tot de
papaverfamilie hoort. De bloemen kunnen makkelijk 20 cm
worden. Hij houdt van een zonnige plek waar de grond niet te nat
is. Hier floreert hij enorm. Als we verder lopen komen we bij de
Clerondendron of Pindakaasboom, die nu vol in bloei staat.
Verder zien we een grote watercipres die in een wat bosachtige
strook staat. Het is op de rand van het perceel waar vroeger water
stroomde. Ondanks dat dit niet meer het geval is blijft de boom
het goed doen. De Lievevrouwebedstro is hier goed
vertegenwoordigt, je zou er zo een matrasje mee kunnen vullen
net als in vroeger tijden. Over het breedst van de driehoek staat
een pergola die begroeid is met diverse clematissen. Ook zien we
hier de kogeldistel, de Acanthus Hungaricus, een grootbloemige
magnolia, een Sorbus koehneana of witte lijsterbes die nu zijn
bessen draagt. Het is allemaal te veel om op te noemen en zeker
om er foto’s bij te zetten.
Aan het eind van de rondleiding komen we bij de dijk die langs het
terras bij de ingang van het huis loopt. Op dit terras staan zitjes
maar ook een grote tent met diverse grote tafels en stoelen,
bedoeld om workshops te geven of mensen te ontvangen die thee
komen drinken. In hanging baskets staan begonia’s, een nieuwe
passie van Renee. In potten rond de tent staat oa. de Begonia
Masoniana, ook wel ijzeren kruis begonia genoemd. De bladeren
geven een prachtige glans en zijn erg dik en ruw. Het is een
fantastische blikvanger, heel bijzonder. Ptilotus exaltatus 'Joey'
ook sierlijke vossenstaart genoemd zien we in een verhoogde
border achter de tent. Het is hier een kuipplant, in Australië een
vaste plant met zilverroze dikke pluimen van wel 10 cm.
In de tent hangen wat orchideeën zonder potgrond. Dit kan best,
als ze regelmatig wat vocht krijgen. Renee legt ze af en toe in de
vijver en dat lijkt een goede remedie. De Wanda orchidee heeft
zelfs een knop en zal straks bloeien met paars gespikkelde
bloemen die perfect verwerkt kunnen worden in corsages. Op de
dijk zien we lavendel, een Abies koreana of Koreaanse zilverspar,
een enorme plek met oostindische kers wat natuurlijk eetbaar is
en het erg goed doet qua kleur en smaak op een bord. De
Podophyllum “Spotty Dotty”, ook wel voetblad genoemd, is een
plant met prachtig gemarmerd blad waarbij de bloei onder het
blad zit. Na de bloei medio september draagt hij eetbare vruchten.
Het was een uitgebreide rondleiding in een enorme tuin. Te veel te zien en te weinig plaats hier op papier. Het
was voor mij een leerzame en gezellige dag met dank aan Renée voor alle goede zorgen.
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JEANNETTE
VAN HELVOORT

COLUMN

”Water in de Tuin”
Dit jaar hebben wij weer een lange warme zomer. Het is eind augustus als ik dit schrijf. Jaren geleden benijden wij
de mensen in bijvoorbeeld Frankrijk, dat zij daar wel lange zonnige zomers hadden. Wij hadden hier een dag of
twee, drie 32 – 33 graden en dan weer regen. Of (heel) onbestendig weer, soms zonnig, dan weer grijs en een
buitje. In Nederland moest je voor de zekerheid altijd een jas en/of paraplu meenemen als je op pad ging. Deze
zomer hebben we heel vaak de zonneschermen naar beneden gelaten ’s avonds. Hoe is het weer veranderd! We
schieten nu door in het andere uiterste. De Engelsen hebben een heel mooi gezegde: be careful what you wish
for; pas op met wat je wenst!
Een paar jaar geleden ben ik in en rondom het huis eens gaan
verzinnen hoe het (komende) waterprobleem voor de tuin te
minimaliseren. Ik heb meer gieters gekocht. Drie grote en één kleine
gieter hadden wij al; eentje onder de kraan en de ander leeg gieten
bij de planten. Ook hadden wij toen al één waterton bij het kleine
schuurtje voor de potten. Het verraste mij hoeveel water van zo’n
klein dak af kwam. Om zoveel mogelijk regenwater op te vangen en
om van de komende regenbuien te profiteren, maakte ik de
regenton zoveel mogelijk leeg door de gieters te vullen. Dan kon ik
dit regenwater later weer gebruiken voor de potten. Maar dan
moest ik wel meer gieters hebben en dus van lieverlee meer gieters
aangeschaft. Inmiddels hebben we nog een grote regenton bij een andere schuur met een groter dakoppervlak.
Die extra gieters komen goed van pas.
In de zomer van 2020 ben ik in huis water op gaan vangen. Haha, nee, ik heb de
regenpijp niet naar binnen toe geleid. Alledaagse handelingen ben ik gaan veranderen.
Het water wat overblijft in de waterkoker of waterketel na gebruik, giet ik over een
literkan. Zo worden kleine beetjes een groot beetje. Dit water gebruik ik voor de
kamerplanten en doe ik in de gieter die binnen staat. De rest gooi ik in een emmer met
een tuit, die buiten staat, wanneer deze bijna vol is, kan ik het water makkelijker in
een gieter doen. Ook het water van het eieren koken en afkoelen, vang ik op en gooi
in de emmer met tuit. Het viel mij op, dat er stiekem veel water over blijft om her te
gebruiken. Ook zo’n idee is om voor het douchen het water op te vangen, voordat je de juiste temperatuur hebt,
duurt het wel een tijdje. Een emmer heb ik onder de kraan staan hiervoor. Dit water doe ik over in de gieters
buiten.
Steeds meer gemeentes en andere instanties die het opvangen en hergebruiken van
water bevorderen. Zoals bijvoorbeeld door regenpijpen af te koppelen van het riool.
Eerder genoemde regentonnen in onze tuin kwamen niet in aanmerking, omdat deze
niet direct in het riool uitliepen. Wij hebben nog twee regenpijpen waar dat wel voor
geldt. In de komende tijd zullen wij daar regentonnen aankoppelen met een overloop
direct in de tuin. Dat wordt in onze gemeente gestimuleerd d.m.v. een subsidie. Kijk eens
op de website van jouw gemeente of stad. Het scheelt allicht weer in de kosten.
Voor de rest sproei ik zelf maar één keer in de week of net zes of zeven dagen. Sproeien
is net het juiste woord, want ik laat de tuinslang een tijd lang op de grond tussen de
planten en heesters lopen. Dan waait het niet alle kanten uit en het komt meteen bij de wortels.
Zo, het is weer tijd om de planten in de potten water te geven. Succes met het water geven en vooral blijven
genieten, want voor je het weet, hebben we weer regendagen.
_____________________
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Terugblik tuinenreis 2022 naar West-Vlaanderen
Toen bekend werd dat de tuinreis naar Oost- en WestVlaanderen zou gaan, werd ik enthousiast. Want er stonden
niet alleen privé-tuinen op het programma, er werd ook
aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog. In die regio is
de ‘Grote Oorlog’ namelijk nooit ver weg. Er bestond wel enige
angst dat de te bezoeken tuinen te lijden zouden hebben
gehad van de hitte en grote droogte van de laatste tijd.
We vertrokken uit Waalwijk met chauffeur Ivo naar de eerste
tuin (‘Tuin op de Achtergrond’) in Brasschaat. Het bleek een
netjes verzorgde, mooie tuin te zijn. De tuin werd door de
enthousiaste eigenaren zelf onderhouden. De bewust gekozen
locatie van de Luytjens-tuinbank in combinatie met het zicht
uit de woonkamer vond ik een hoogtepunt.
Elke keer verbaas ik mij weer over de bijzondere architectuur van de Belgische woonbebouwing en de kilometers
lange lintbebouwing. Via een snelle meegebrachte lunch bij een
tankstation langs de snelweg naar de tweede tuin. De tuin in Meulebeke
kenmerkte zich door duidelijke structuren, snoeivormen, mooie
ornamenten en dus geheel verschillend van de eerste tuin. De sfeer in de
tuin werd onderstreept door live-muziek (Oekraïens volkslied!) en een
glaasje witte wijn. Het was ons afgeraden de Japanse thee te drinken….
De vogelbeeldjes van kunstenaar Adelin De Craene vond ik heel goed
passen in deze tuin.
En dan naar het hotel in Ieper waar uitgebreid gedineerd werd.
De volgende dag na het uitgebreide ontbijt naar een tuin
Poperinge. Er was wat droogteschade (de vijver en de bron
stonden droog), maar er was genoeg te zien in deze romantische
tuin. Chris en Ine hadden koffie geregeld en we kregen daarbij
aardbeienbavarois geserveerd van eigen(!) oogst. Het recept
ervan moest dan ook worden uitgewisseld. De lieve eigenaren
vertelde uitgebreide verhalen, waar smokkelen een thema was,
want ze wonen immers vlakbij de Franse grens.
Terug naar het gezellige en mooie Ieper voor een stadswandeling.
In WO I is deze stad
verwoest en je
verbaast je er dan ook over hoe deze stad met zoveel historische
gebouwen nog maar 100 jaar oud kan zijn. In Ieper bij de fontein
het inmiddels traditionele ijsje gekregen en met de bus naar Tyne
Cot bij Passendale, de grootste begraafplaats van de Gemenebest
met 12.000 graven, waarvan 70 procent van de slachtoffers nog
steeds onbekend
is. Prachtig
aangelegd op een
heuvel en zeer
indrukwekkend. Vlug terug naar het hotel voor het diner in het
hotel, want we moesten met de bus naar de Menenpoort. Sinds
1928 wordt daar elke dag(!) ter nagedachtenis van de vele
oorlogsslachtoffers de ‘Last Post’ live ten gehore gebracht. Die
gebeurtenis wordt elke dag(!) druk bezocht door nabestaanden,
toeristen, scholieren en passanten. Elke keer weer sfeervol,
respectvol en zeer indrukwekkend. Bedenk dat in deze omgeving
vele jonge soldaten van over de hele wereld gevochten hebben en gesneuveld zijn voor onze huidige vrijheid.
_____________________
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De derde dag vertrekken we om twee tuinen te bezoeken. De eerste tuin in Adegem heeft een
zeer flamboyante eigenaar. De tuin is vrij groot en heeft verschillende thema’s. Met de
aanwezige QR-codes wordt voor iedereen duidelijk wat de achtergrond van dit gedeelte is. In
de tuin zijn zeer veel historische ornamenten van kerken en kastelen verwerkt. Dat zorgt voor
een bijzondere sfeer met leuke doorzichten, waterpartijen, kruip-door-sluip-door paadjes en
grappige hoekjes. Ook de eigenaar (heel ver familielid van Van Lanschot) zorgt voor een
bijzondere sfeer met zijn stellige uitspraken en sterke verhalen die hij met zeer veel passie
brengt (‘de wetten van de biljetten!’). Het mooiste ornament vond ik een gietijzeren fontein
uit de zeventiende eeuw. En dan de lunch: (te) veel en lekker, echt Belgisch of Bourgondisch.
Op korte afstand van Adegem ligt de tuin van Chris Ghyselen, een bekende
Belgische tuinarchitect in Beernem. Hier zie je duidelijk de hand van een
tuinarchitect. Duidelijke structuren met een prachtige vaste plantenborder.
Een gezellige en besloten tuin met een zwemvijver, verrassende paadjes en
hoekjes.

Op 1 september reizen we naar Lens Roses, de beroemde
rozenkwekerij. Honderden soorten Moschata’s, tuin-, klim-, perk-,
tros-, stam-, struik-, botanische en theerozen.
Vlak bij deze kwekerij bezoeken we ‘Tuin Anoeba’ in Oudenburg, die
bestaat uit een oud en nieuw gedeelte met verrassende combinaties
inheemse planten, struiken en bomen. Vijvers, strakke gazons,
stromend water, informele paadjes en een aardige eigenaar die alles
alleen onderhoudt.
En dan naar de kust: De Haan. Op de boulevard en door het stadje
gelopen (Einstein!) met de prachtige huizen in ‘Belle-Epoque’
architectuur. Toch wel bijzonder dat er hier zoveel van deze huizen
bewaard zijn gebleven.

Via allerlei landweggetjes (het paste maar net met die grote bus van
Kupers) naar ‘D’Oude Linde’ in Vladslo. Een mooi woonhuis in een
schitterende tuin met verschillende tuinkamers en vijvers. Geinige
tuinbeelden (struisvogels!) van de eigenares en een trotse 79-jarige
eigenaar die de vele hagen, maar ook de ‘normale’ en exotische planten
zelf onderhoudt.

Vrijdag is de laatste dag en we gaan naar Gent. Eerst naar de
botanische tuin met betrekkelijk weinig droogteschade. Zeer veel
bijzondere planten en bomen, zowel buiten als in de kassen. De
binnenstad van Gent is leuk, gezellig en historisch, waar het goed
toeven is.

_____________________
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En dan naar de ‘Pokertuin’ in Schoten een bijzondere schaduwtuin
(‘a lovely lady and a grumpy old man live here’). We kregen een zeer
deskundige uitleg over de bijzondere collecties die in de tuin te
bewonderen zijn: varens, Thalictrums, hosta’s en vele andere
bijzondere planten. Bloemen en kleur komen op het tweede plan in
deze prachtig onderhouden tuin. Er is bewust gekozen voor allerlei
verschillende bladvormen. Heel bijzonder om te zien. En dan nog
een busreis naar Waalwijk.

Conclusie van deze tuinreis:
Prachtig weer, prima reisleiders, prettig gezelschap, mooie privé-tuinen met bijzondere eigenaren, heel
verschillend en zeer aangenaam programma, niet alleen tuinen maar ook cultuur en historie, lekker eten, veel
koffie/thee met iets daarbij, altijd planten kopen, kortom een fijne tuinreis!
René de Munnik

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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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
28

Algemene Ledenvergadering
Gardenista (helaas vervallen)

JUNI
18
30

Plantenfestijn
Avondexcursie: “De Vlierboschen”, Prinsenbeek

JULI
9

Dagexcursie naar de tuinen in noord Limburg en kwekerij in oost Brabant

AUGUSTUS
3
Avondexcursie naar Hakketakkebos in Best
20
Excursie: Floriade, Almere (geannuleerd)
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 Fleurige Bollenmand planten
NOVEMBER
Kerst workshop of kerst activiteit of kerst surprise???
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

Lissabonring 11, 5152 NV Drunen, tel. 0416-377380
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

Chris Freijse (0416-333759)
Wilma de Munnik (0416-372619)
Jeannette van Helvoort (0416-377380)
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

Als je ook actief wil zijn als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar de voorzitter via ons e-mailadres.

_____________________
Pagina 14 van 14

