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December 2021 

 

 
 

Van de redactie. 

 

Wat een jaar hebben we weer (bijna) gehad! 

Het begon veelbelovend met het "verlossende" vaccin. Opgetogen naar de priklocatie, want als er 

genoeg geprikt was, waren we allemaal door de "groepsimmuniteit" beschermd. 

 

Dus gingen we aan de slag en probeerden de verloren tijd in te halen. Excursies, lezingen, 

bloemschikken, plantenruil, cursussen, tuinbezoek enz. enz. Alles probeerden we op de rit te 

krijgen. 

Toch moesten we zo nu en dan ook ingrijpen, al was het niet door het virus, dan was het weer de 

boosdoener. Maar we konden weer…….....even! 

 

Dan nu het bericht (lees de brief van de voorzitter), dat met de Algemene Ledenvergadering in 

2022 het voltallige bestuur zal terugtreden. 

Toch gaan wij (de commissies) voorlopig door, dat leest u in deze Nieuwsbrief. 

 

Het nieuwe jaar staat voor de deur te trappelen. We hopen dat er onder u, lezers, vrijwilligers 

zijn, die ons op een of andere manier komen helpen, als bestuurslid of als commissielid. 

 

Wij wensen u héél fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar goede gezondheid, veel tuinplezier 

en mooie onbezorgde groenactiviteiten. 
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Lezing: "Natuurlijk Tuinieren met Planten en Dieren" 

door Leo Brand, veldbioloog. 

Woensdag 12 januari 2022 

Locatie: Het Slot, Kastelenplein 167, 5654 JB Eindhoven. Aanvang 19.30 uur. 

 

Het tuinieren, verheugt zich op een steeds groeiende belangstelling. De tuin is niet meer los  

te zien van de ruimten waarin wij leven. Het plezier in 

tuinieren sluit naadloos aan bij de wens om meer aan- 

dacht te besteden aan natuur en milieu binnen onze om- 

geving. En... er is gelukkig ook steeds méér aandacht  

voor het Natuurlijk Tuinieren.  

Wat is nu precies het verschil met het regulier tuinieren?  

Die zijn eigenlijk niet zo heel groot. Ruim negentig pro- 

cent van de huidige tuiniers zijn in hun hoofd al lang be- 

zig met natuurlijk tuinieren en vertalen dat steeds meer  

naar hun eigen tuin. Toch zou er met wat meer inzet,  

en... misschien met wat meer kennis, nog meer dingen kunnen verbeteren zodat we nog meer 

kunnen genieten van de natuur in onze tuin. 

Met slechts een paar kleine ingrepen zouden we bijvoorbeeld nog meer vlinders en vogels naar 

                                             onze tuin kunnen lokken. Dat heeft vele voordelen want meer vogels 

                                             in onze tuin zorgen ervoor dat er minder insecten overleven. Na het 

                                             snoeien wat snoeihout achter houden en er een takkenril van maken 

                                             geeft een beschermende schuilplaats voor egels, kikkers en padden 

                                             en een broedplaats voor vogels. Deze dieren zorgen er tevens voor 

                                             dat slakken en een teveel aan insecten worden opgeruimd. 

                                             Wat meer bodem bedekkende planten zorgen ervoor dat onkruiden, 

                                             ongewenste wilde planten, geen kans meer krijgen en dat scheelt 

                                             voor u heel veel (schoffel) werk. 

                                             Deze lezing: ‘Natuurlijk Tuinieren met Planten en Dieren’ geeft een 

                                             inzicht in heel veel leuke dingen die men in eigen tuin kan realiseren 

                                             zonder dat dit al te veel moeite kost. 

En... meer genieten van- en in de tuin is toch altijd beter dan er de hele dag in werken. 

 

Lezing: "De schoonheid van tuinplanten vóór en ná de 

bloei" 

door Marcel de Wagt, vaste planten kweker. 

Woensdag 9 februari 2022 

Locatie: Het Slot, Kastelenplein 167, 5654 JB Eindhoven. 

Aanvang 19.30 uur. 

 

Ruim acht maanden staan vaste planten boven de grond. Meestal bloeien 

ze maar één tot drie maanden. Bij het uitzoeken van planten op een kwe- 

kerij of het wandelen door een tuin zijn we geneigd om vooral naar de 
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bloemen te kijken. Maar door een zorgvuldige selectie van tuinplanten valt er zo veel te beleven 

in een border.  

Zowel voor als na de bloei hebben veel soorten meerwaarde in de tuin. 

 

In de presentatie laat Marcel de Wagt, van ‘de Kwekerij van Opvallende vaste planten’, zien 

welke sierwaarde tuinplanten kunnen hebben zonder dat ze bloeien. Hij laat je op een verassende 

wijze anders naar planten kijken en opnieuw schoonheden ontdekken. 

 

 

 
 

Doe-avonden 
 

Ook in het nieuwe jaar staan er weer een aantal doe-avonden gepland. 

Iedere bloemschikker is welkom om haar / zijn hobby samen met anderen te delen, van elkaar te 

leren, voor G & B - leden gratis, niet-leden dragen €2,50 euro bij. 

We komen bij elkaar in het bloemschiklokaal van Yuverta ( ‘Groen School’ ) Locatellistraat 5, 

5654 JB Eindhoven.  

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 1915 uur. 

Wel houden we ons aan de geldende regels: bij binnenkomst school een mondkapje dragen, 

handen ontsmetten, in het lokaal mag het mondkapje af, er is genoeg ruimte om de benodigde 

afstand te houden. Voor de koffie / thee en koek wordt gezorgd, tijdens de pauze in het lokaal. 

Geen reden om niet te komen … dus ;-)) 

 

Data en thema’s: 

• 20 januari: Werkstuk met groente, er mag ook wel een 

      bloemetje bij (eigen keuze) 

• 10 februari: ‘Single Flower’ - bijv.  3 / 5 / 7 vaasjes met  

      slechts één bloem, samen vormt het een geheel 

• 24 maart: Creatief met tulpen, eventueel met een link 

      naar Pasen (gele tulpen) 

• 14 april: Werkstuk met een zelfgemaakte ondergrond,  

      (thuis voorbereiden / maken is het slimst) afwerken met  

      groen, bloemen …  

• 19 mei: ‘Moeilijke vaas’, het stiefkindje achter in je kast, 

      zet die eens in het zonnetje! (eigen invulling) 

 

Er wordt altijd gewerkt met zelf meegebrachte materialen. 

(Uit de tuin, natuur of bloemenwinkel) 

 

Voor info doe-avond bij Gheert gajleenders@upcmail.nl 

 

Namens de commissie: Gheert Leenders 

mailto:gajleenders@upcmail.nl
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Bloemschikken: basis en gevorderden. 

 
Er is een mogelijkheid om bij cursussen, basistechnieken / gevorderden, in te stromen. 

Om een indruk te krijgen van lesresultaten, kijk even op de website onder rubriek: terugblikken. 

 

.Voor data / info.: zie de site G & B of de vorige Nieuwsbrief van september. 

Ook kun je bij Petra Noordzij terecht petrawalik@gmail.com 

 

 
 

Plantenruil 24-10-2021. 
 

Een geweldige najaarsdag, veel zon en geen wind. 

Hoewel de opkomst tegenviel was het toch een geslaagde dag. Diegene die er waren, waren erg 

enthousiast en menig mooie plant wisselde van eigenaar. 

   
De quiz was aanleiding tot overleg en was niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar 

uiteindelijk kwamen er toch drie winnaars uit de bus die met een aantal bijzondere Allium bollen 

naar huis gingen. 

 

   
 

Dit jaar op een andere locatie, met dank aan Mirna en Huib van Wensen. 

 

Voor meer foto’s kijk op de website onder de rubriek: terugblikken. 

mailto:petrawalik@gmail.com
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Doe-avonden 
 

De Doe-avonden hebben steeds meer belangstelling. Een vaste club bloemschikkers vormen de 

ruggengraat van deze activiteit. Zin om een keer mee te doen? U bent van harte welkom! 

 

   
 

 

Lezingen 
 

Uiteindelijk kon, op 13 oktober, de lezing door Jan van der Kamp plaatsvinden. 

Aan de hand van dia's loodste hij ons door het uitgebreide "landschap" van kamer- en 

kuipplanten. 

Duidelijk werd al direct, dat er geen strikte grens ligt tussen beide categorieën. Wat wij vroeger 

als kuipplant leerde, kan nu gewoon buiten blijven, verschillenden kamerplanten kunnen met 

gemak in de zomer naar buiten. Daar worden ze alleen maar mooier van. 

Jan ging uitgebreid in op verzorging, overhouden, vermeerderen, grondsoort én standplaats. 

Want voor kamerplanten geldt, dat de lichtintensiteit over een afstand van ca. 1 meter al meer 

dan 95% is afgenomen. 

Frisse lucht (geen tocht) is belangrijk, geef ze het water dat ze nodig hebben, warmte én voeding. 

Maar ook rust. 

Al deze aspecten kwamen ruim aan bod, kortom een zeer interessante lezing. 

 

Lezing Hannes Haisma 10 november 

Een avond verzorgd door een zeer gepassioneerde sier- en moestuintuinier! 

In korte tijd kwam veel kennis over de grond waarin alles groeit én bloeit voorbij, waarbij vooral 

het belang van bentoniet, organische mest en compost werden benadrukt.  

De instructie over “hoe maken wij compost” maakte duidelijk dat het maken hiervan eigenlijk 

vrij eenvoudig kan zijn. 

Wij werden verwend met prachtige filmpjes over zijn rotstuin, zijn heel veel mooie bloemen, 

cactussen en andere exoten en zelfs “genevelde” fruitbomen in de winter! 

De royale prijzenpot met plantjes voor de verloting kwam ook uit de tuin van Heiltje en Hannes. 

Een boeiende G&B-avond, met dank aan de commissie! 

 

Mary Roelofs 
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Tuingereedschap onderhoud bij LeCoBa. 
 

Op dinsdag 9 november, stonden rond 18.30 uur, 13 enthousiaste Groei en Bloeiers aan de deur 

bij LeCoBa voor een workshop gereedschapsonderhoud. 

De een bescheiden met 2 scharen, een ander met grote tas of doos vol diverse gereedschappen. 

We werden hartelijk welkom geheten door Jurgen en Rob, met koffie, thee en wat lekkers. 

Jurgen gaf eerst een "kijkje" in het bedrijf. 

 

Met 28 personen in vaste dienst, vertegenwoordiger van  

gerenommeerde merken, een "aardige"speler in deze  

markt van groot en klein, professioneel gereedschap en  

machines.  

 

Vervolgens nam Rob ons mee langs de uitgestalde col- 

lectie (was nog lang niet alles) van snoeischaren, snoei- 

zagen, heggenscharen elektrisch dan wel voorzien van  

een accu. 

We kregen volop tips: welke schaar voor welke hand en  

klus. Houding: gereedschap het werk laten doen. Snoer  

door een lusje achter de rug aan de broekriem doen, want  

"wie heeft wel eens de snoer doorgeknipt"? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Op naar de praktijk, gereedschap 

                                                                                            allereerst schoonmaken met een  

                                                                                            speciale vloeistof, slijpen met een hard- 

                                                                                            metalen slijper, 5 keer op het snijvlak, 

                                                                                            1 keer aan de onderkant (braampjes). 

 

                                                                                            Jurgen beoordeelde de resultaten door  

                                                                                            de schaar te "beluisteren". Oei, de 

                                                                                            messen staan te ver uit elkaar, 

                                                                                            schroevendraaier, sleuteltje nummer ?, 

even aandraaien, vastzetten, luisteren....OK klinkt goed. 

Zo kwamen onze ingebrachte gereedschappen er stukken beter uit te zien. Een enkele schaar 

werd afgekeurd, had de val in de hakselaar niet 

goed overleefd. Hoewel de eigenaar er prima  

mee kan werken. Nog steeds! 

 

Het was een hele leerzame en ook gezellige  

avond, waarop duidelijk werd dat onderhoud  

aan het gereedschap niet met één keer per jaar  

kan volstaan. Ook tijdens het snoeien regelma- 

tig alles schoonmaken en slijpen. 

Na afloop kregen we een "dankjewelletje" 

....Nee, Jurgen en Rob, jullie verdienen een  

DANKJEWEL voor een perfecte presentatie,  

inhoudelijk en praktisch. 
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Groeninfo 

 

Ilex aquifolium, een bijzondere struik. 

 
We steken zijn glanzend groene takjes met puntig getande blaadjes en felrode besjes, samen met 

ander kerstgroen in kransen aan de voordeur, gebruiken ze in kerststukjes, leggen de blaadjes op 

tafel en zelfs op het kerstgebraad als versiering. We vinden zijn afbeelding op speciaal 

kerstservies en presenteren hem als chocolade bij de koffie na het diner. Kortom, hij is 

onlosmakelijk verbonden met kerst: HULST. 

 

De hulsttakken die we met kerst gebruiken zijn afkomstig van Ilex aquifolium, scherpe of 

gewone hulst. De Romeinen gebruikten het woord Ilex voor de steeneik. De bladeren van deze 

wintergroene eik lijken op die van hulst. Aquifolium betekent 'scherp getand blad'.  

De struik, oudere exemplaren kunnen uitgroeien tot bomen, behoort tot de hulstfamilie 

(Aquifoliaceae). De familie kent één geslacht, Ilex, met honderden soorten, verspreid over de 

wereld. Onze 'kersthulst' Ilex aquifolium is de enige soort die inheems is in Europa en ook 

oorspronkelijk in de onderbegroeiing van Nederlandse bossen voorkomt. 

De hulst is tweehuizig, wat wil zeggen dat er vrouwelijke en mannelijke bomen zijn. "Het 

vrouwtje is opgetuigd met felrood koraal, het mannetje tooit zich in effen groen". 

Er worden steeds vaker éénhuizige cultivars gekweekt, zoals Ilex aquifolium 'Pyramidalis' 

waarvan de takken veel met kerst worden verkocht. 

 

 

Hulst in vroeger tijden.  

 

 

Er bestaan talloze mythes, sagen en verhalen over hulst. 

Als alles dood lijkt in de winter, putten de oude Kelten en Germanen al hoop uit het groene blad 

en de rode bessen van de hulst, hoop op de lente die komen ging, de wedergeboorte van de 

natuur. Zij dichtten de hulst dan ook goddelijke krachten toe. Ook de Romeinen hechtten veel 

betekenis aan de hulst, zij gaven elkaar hulsttakken tijdens Saturnalia, het feest van Saturnus, de 

god van de landbouw, dat gehouden werd op 17 december. 

Hulst stond symbool voor mannelijkheid door zijn leerachtige groene blad en zijn rode bessen. 

Vreemd eigenlijk, omdat bessen alleen groeien op de vrouwelijk struik. 

De groene bladeren van de hulst staan ook voor onsterfelijkheid en eeuwig leven. 

De magische krachten van de hulst zouden ook beschermen tegen kwade machten als bliksem, 

boze geesten en heksen. Het kon dan ook geen kwaad, vond men, om een paar hulststruiken 

dichtbij het huis te planten. Dat de toverstaf van Harrie Potter is gemaakt van hulsthout is zéker 

geen toeval. 

 

Toen het christendom het avondland veroverde, bleek het ondoenlijk voor de geestelijk leiders 

om de heidense gebruiken van de hulst uit te bannen en dus werden ze ingelijfd in de christelijke 

traditie. 

Daarom versieren we ons huis rond midwinter nog steeds met groene takken waaronder de hulst. 

Alleen noemen we dat geen ‘Zonnewende’ meer, maar ‘Kerstmis’. 
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Hulst, een bijzondere struik. Geniet ervan in de donkere dagen rond Kerstmis. Maar niet langer 

dan tot Driekoningen op 6 januari. Dan moet hij het huis uit, want anders brengt hij ongeluk. Wie 

weet waarom?..........Reageer! 

 

Bron: "Aesculus", uitgave van de Stichting Arboretum Oudenbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEnn  ddee  aalllleerrbbeessttee  wweennsseenn  vvoooorr  22002222  
RReeddaaccttiiee 


