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Foto: eekhoorn in de tuin van Ine en Chris Freijse 

  



_____________________ 
Pagina 2 van 10 

 

van de voorzitter 
Door Chris Freijse 
 
 
 

 

De allerbeste wensen 
 
Als voorzitter van Groei & Bloei De Langstraat wens ik – namens het bestuur – alle leden, hun familieleden en 
vrienden een goed, gezond, groen en gelukkig 2023. 
 
En dan is er al weer een jaar voorbij. Wat doe je dan, terug kijken of vooruit kijken? 
Mijn voorkeur heeft vooruit kijken, maar dat doe je meestal toch altijd met de ervaringen van de tijd daarvoor.  
En voor onze vereniging was het een jaar met ups en downs. 
Eind januari is het alweer een jaar geleden dat we afscheid hebben moeten nemen van Joke Vos, onze voorzitter 
op dat moment. Vanuit hier wensen we Ad en de kinderen voor dan veel sterkte.  
Een harde klap die zich nog enkele maanden deed voelen. Maar in de geest van Joke moesten we ook dan vooruit 
kijken. “Gewoon door gaan” zou ze gezegd hebben en dat deden we. Ieder op zijn eigen manier en soms – net als 
voor mij – in een andere rol. 
 
We gingen welgemoed verder met onze activiteiten. Maar gaandeweg merkten we dat de belangstelling een stuk 
minder was. De lezingen en de excursies werden minder bezocht. Het Plantenfestijn was wel weer een groot succes. 
Voor de cursussen Bloemschikken, de meerdaagse reis en de workshop Bollenmand maken was er gelukkig 
voldoende belangstelling. Helaas is het ledental per 1 januari ook fors minder.  
Je gaat je dan afvragen wat de oorzaken zijn. Doen we het ineens niet goed meer? Dat geloof ik niet. Alle 
bestuursleden en vrijwilligers hebben zich ongelofelijk ingespannen. Ik denk meer dat de oorlog in Oekraïne met 
zijn gevolgen, de economische omstandigheden met zijn hoge energieprijzen en de inflatie de hoofdoorzaken zijn. 
Oorzaken buiten ons maar ze maken wel dat mensen wat voorzichtiger zijn met het besteden van hun geld. 
 
Maar we kunnen en moeten wel weer positief vooruit 
kijken. We zijn plannen aan het smeden voor onze 
lezingen en excursies. Ook wordt er hard gewerkt aan 
een nieuwe buitenlandse reis. De bloemschikcursussen 
voor het voorjaar staan al weer in de steigers. En het 
Plantenfestijn voor het nieuwe jaar krijgt langzamerhand 
vorm. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we van het nieuwe jaar 
weer een mooi groen jaar gaan maken.  
Het bestuur met al de vrijwilligers heten u welkom bij 
alle activiteiten.  
 
We maken er samen een mooi jaar van!!! 
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Lezingen 
De lezingen worden gegeven in D’n Elshof, Th. J. Rijkenstraat 10A in Elshout. 
Aanvang: 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen; niet-leden betalen € 3,-- p.p. 
 
 

Dinsdagavond 17 januari: lezing door Pieter van Breugel     “Insecten in de tuin” 
 
Bij insecten denken we al gauw aan vervelende kriebelbeestjes of gemene stekers. Toch 
is dit negatieve beeld van toepassing op slechts een zeer klein deel van de wonderlijke 
wereld der insecten. Pieter van Breugel uit Veghel zal een presentatie verzorgen waarin 
hij u op ontspannen en leerzame wijze meevoert naar het insectenrijk. U zult ingewijd 
worden in het intieme leven van een aantal soorten, die representatief zijn voor de 
insectengroep waartoe ze behoren en die in onze directe omgeving zijn aan te treffen. 
Er valt dichtbij immers nog zeer veel te genieten als u heeft geleerd hoe en waar te kijken. U wordt op deze avond 
een flink eind op weg geholpen.  

Aan de hand van heel bijzondere foto’s zal de spreker putten uit eigen ervaringen 
opgedaan bij het bewonderen en bestuderen van de levenscyclus van insecten. En 
misschien wordt eindelijk eens die vraag beantwoord die u al lang op de lippen 
brandt. 
Voorkennis op het gebied van insecten is niet nodig. En wellicht dat u na afloop ook 
eens gaat zoeken naar schildwantsen, azuurjuffers, behangersbijen en andere dieren 
die alle een respectvol plekje op deze aarde verdienen.  

 
 
Dinsdagavond 28 februari: Algemene Ledenvergadering (zie verderop) 
 

Dinsdagavond 21 maart: lezing door Hans van den Broek 
“Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten” 
 
Hans van den Broek, gepensioneerd arts, is al jaren bezig met onderzoek naar de geschiedenis 
van de geneeskunde. Hij vertelt in zijn voordracht “Fabels en feiten over het geneeskundig 
gebruik van planten”, zowel over de verzinsels als over de echte werking van veel gebruikte 
planten.  
 
Wist je dat menig kindersnoepje ontleend is aan een medisch plantaardig recept of dat veel 
tegenwoordige alcoholhoudende drankjes oorspronkelijk een uit de kloosters afkomstig geneesmiddel waren? Of 
dat de zogenaamde heksenzalven echt wel effect hadden op je gedrag? En je snapt na deze lezing dan ook 
waarom heksen op een bezemsteel rondvlogen.  
Veel ‘geneeskrachtige’ planten blijken een bittere smaak te hebben, daar is het nodige over te vertellen. Verder 
krijg je een idee over het effect dat men dacht dat plantengeuren uitoefenden. Het belang van kleuren en hun 
toepassing bij ziektes komt ook in een ander licht te staan. En de manier waarop planten en hun producten 
gebruikt werden is ook behoorlijk veranderd. Wie loopt er nog met een bosje kruiden op zijn kin rond bij 

hoofdpijn? Een paracetamolletje is handiger en werkt beter. En als je kruiden in je 
keukentje gebruikt besef je dan dat je eigenlijk bezig bent met ‘het is seund om weg te 
gooien’?  
En wist u dat kruidenzoekers in dienst van apothekers bossen en velden afstruinden? 
Voor wie eens anders tegen ‘nuttige’ planten aan wil kijken is dit verhaal een echte eye-
opener.  
Hans zal u wetenswaardigheden vertellen die u niet kent en naderhand tot veel 
gespreksstof zullen leiden. 
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28 februari: Algemene Ledenvergadering 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Dinsdagavond 28 februari 2023     ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Aanvang 20:00 uur 
Locatie: D’n Elshof, Th. J. Rijkenstraat 10A in Elshout. 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 3 mei 2022 
3. Sociaal jaarverslag 2022 
4. Financieel jaarverslag 2022, verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2023 
5. Begroting 2023 
6. Verkiezing bestuursleden 
7. Rondvraag 
8. sluiting 

Pa u z e 
- indien gereed wordt de jaarlijkse buitenlandse reis toegelicht en wellicht ook het excursieprogramma 

2023; ook weer een quiz?? Kom en ervaar het. 
 
In februari 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. 
 

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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Cursussen Bloemschikken voorjaar 2023 
 
Heeft u ook zin om in het voorjaar een cursus florale arrangementen maken te volgen dan bieden wij u deze 
mogelijkheid. We gaan starten met drie verschillende bloemschikgroepen die op verschillend niveau worden 
aangeboden. 
 
Groep 1 Enthousiast o.l.v. Yvonne Zwinkels op  donderdagavond:  26-01, 16-02, 
9-03, 30-03, 11-05,  
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: ’t Rad, Kerkstraat 39 in Elshout.   
Docente: Yvonne Zwinkels 
 
 
 
 
 

 
Groep Creatief  o.l.v. Yvonne Zwinkels op donderdagmiddag : 26-01, 16-02, 09-03, 
30-03, 20-04,  
11-05 
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: 2-02, 23-02, 9-03, 6-
04, 20-04, 25-05 
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: ‘Schooltje, Carmelietenstraat 56 in  Waspik 
Docent: Leo van den Hoven  
 
 
De bloemschikgroepen bestaan uit ongeveer 8 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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GONNY 
JOLIVET  IN DE TUIN VAN… 

 
 
 
 
Geen interview dit keer vanwege de winter. 
 
We luiden alweer een nieuw jaar in. Wat gaat de tijd toch snel…….. 
 
Veel mensen vinden de wintertijd geen goed moment voor het showen van hun tuin. Maar toch heb ik afgelopen 
weken enorm genoten van de prachtige witte rijm op de blaadjes en de bessen in de tuinen. Zo heeft elk seizoen 
steeds weer opnieuw zijn eigen charme. Samen met alle lichtjes die je buiten tegenkomt vind ik de wintersfeer 
fantastisch. Gelukkig hebben niet alle mensen bezuinigd op deze winterverlichting en -versiering.  
 
Inmiddels worden de dagen weer langer en voor we het weten zullen de sneeuwklokjes al weer in bloei staan. De 
nieuwe goede voornemens zijn gemaakt, tijd om met een frisse blik vooruit te kijken.  Al met al een prima 

vooruitzicht. Ik zeg                proost op 2023. 
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JEANNETTE  
VAN HELVOORT COLUMN 

 
 
 

Oud & Nieuw  
 
Ik moet wat bekennen. Zo tegen het einde van het jaar heb ik vaak een wat afwachtend, een licht wat 
onbehaaglijk gevoel. Wat gaan we volgend jaar krijgen? Zeker de laatste jaren gaat het, in het algemeen, 
behoorlijk op en neer.  
 
Gelukkig heb ik de tuin, want die heeft “altijd” aandacht nodig en al bezig zijnde in de tuin vergeet ik de wereldse 
beslommeringen. Soms is het een rondje door de tuin om wat voer voor de vogels neer te leggen of om nieuwe 
vetbollen op te hangen. Genieten van de laatste gekleurde bladeren of van de volle knoppen van de Helleborus, 
wanneer zouden ze open gaan? Zie ik daar al de eerste sneeuwklokjes opkomen? Heerlijk het voorjaar komt er 
aan, ook al moeten we nog een tijdje wachten. Maar in januari en februari zijn er vaak al een paar mooie zonnige 
dagen. 
Natuurlijk weet ik best, dat er nog sneeuw kan vallen of (te)veel regen of dat het weer gaat vriezen. De laatste 
jaren bloeien mijn winterakonieten veel eerder dan de sneeuwklokjes. Ondanks dat ik vroegbloeiende 
sneeuwklokjes in de tuin heb. De winterakonieten hebben zich ook goed vermeerderd, mooi die gele bloemetjes. 
Misschien moet ik een aantal op andere plaatsen gaan zetten of in de voortuin. Zo al lopend door de tuin maak ik 
al plannen voor het nieuwe tuinjaar en verdwijnt mijn unheimische gevoel. 
 

Nieuw in onze tuin sinds begin van 2022 zijn de Edgeworthia (foto links) en 
Cornus sanguinea ‘Midwinter fire’ (Kornoelje) met zijn oranjerode stengels. 
Deze stonden al jaren op mijn ‘geheime’ lijstje en dacht toen: doen! Dus 
heb ik het gedaan.  
 
Zouden de vroege heesters al bloeien? Die geuren vaak zo heerlijk en dan 
kan ik het niet laten om wat kleine takjes af te knippen van Edgeworthia 
(Papierstruik) de Viburnum farreri en Sarcococca humilis (Vleesbes), zodat 
het ook heerlijk naar de aankomende lente ruikt in huis.  
 
 

Begin november is er nog een nieuweling in de tuin gekomen; de boom 
Sassafras albidum (foto rechts). Eindelijk heb ik een boom gevonden voor 
achter in de tuin. Al jaren was ik op zoek, maar ik had nogal wat punten op 
mijn lijstje staan; niet te groot, niet te hoog wordend, niet te breed, geen luis, 
want dat gaat plakken op terras vlakbij, schaduw gevend op het terras, maar 
niet teveel, geen vallende besjes, want die geven lelijke plekken die plakken, 
liefst niet of amper snoeien. Ik moet toch rekening met de toekomst houden. 
Toen ik samen met de buren langs de vele prachtige bomen en heesters met 
Corné , de eigenaar van kwekerij Moonen over de kwekerij liep, zag ik opeens 
deze boom in prachtige herfstkleuren. Deze boom komt niet veel voor in 
Nederland. Echter in de buurt van het hotel in Almen van de Groei & Bloei reis 
2021 staan diverse Sassafrassen!  
Echter ik was dat jaar niet mee. Maar wat een toeval! 
 
De allerbeste fleurige, groene wensen voor het nieuwe jaar en blijf vooral 
genieten van tuin en natuur. Zo nu ga ik eens bedenken wat ik wil gaan zaaien 
voor het komende tuinseizoen. 
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Agenda 2023 
 
We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief.  
Altijd dus een actueel overzicht, dat steeds aangevuld wordt als er weer wat georganiseerd is. 
Noteer de data in je agenda. 
 
JANUARI 
17 Lezing door Pieter van Breugel  -  “Insecten in de tuin” 
 
FEBRUARI 
28 Algemene Ledenvergadering 
 
MAART 
21 Lezing door Hans van den Broek  - “Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten” 
 
APRIL 
18 Lezing door Gerrie Veenstra -  “De (on)mogelijkheden om een goede schaduwborder te maken”. 
 
MEI 
 
JUNI 
17 Plantenfestijn 
 
JULI 
 
AUGUSTUS 
 
SEPTEMBER 
19 lezing  
 
OKTOBER 
17 Lezing  
 
NOVEMBER 
21 Lezing door Margareth Hop…….“Een tuin voor het nieuwe klimaat” 
 
DECEMBER 
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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 e-mailadres. 
 

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

