Maart 2022
Van de voorzitter.
Over positief gesproken!

De toekomst van afdeling Eindhoven-de Kempen ziet er weer beter uit!
Na de laatste oproep in december hebben zich drie leden aangemeld om na de Algemene
Ledenvergadering het voortouw te nemen voor de vorming van een nieuw bestuur: het team
Arjan Scheele. Arjan is een gepassioneerde tuinier, met kennis van zaken en oog voor de natuur
Namens het landelijk bestuur zal Wilma Walenberg voorlopig als voorzitter optreden. Een
nieuw jong team, dat haar eigen weg zal gaan zal kiezen, in samenwerking met de commissies.
Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 3 maart. De aanwezigheid van veel leden zal zeker een steun in de rug zijn voor
“Team Arjan”! Bovendien zijn de meeste coronamaatregelen dan opgeheven, geen mondkapjes,
geen coronacheck of anderhalve meter. Alles én iedereen lacht ons weer toe, het leven mag weer
mooi zijn.
De tuin lonkt natuurlijk ook weer als de zonnestralen zich weer wat meer laten zien. De gepote
bollen komen hun beloften nu al na: krokussen, narcissen en ook de tulpen laten zich al zien ,
maar ook de meeste Helleborus laten hun kopjes al volop hangen.
Iedereen wens ik een mooie lente toe en veel tuinplezier
Graag tot donderdag 3 maart bij de Algemene Ledenvergadering!
Tiny Roelofs
Voorzitter

Van de redactie.
Voorzichtig gaan we weer langzaam open. Let op, alles is nog niet koek en ei, het virus waart
nog rond. Maar toch, we mogen weer zonder al teveel beperkingen.
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We lezen dat de scheidend voorzitter een positief beeld schetst van onze afdeling, maar de race is
nog lang niet voorbij.
Er is nog altijd een schromelijk tekort aan vrijwilligers om de diverse commissies aan te vullen.
Denk aan commissie Open Tuinen, nu bestaande uit één persoon die met tijdelijke hulp van een
redactielid de zaak gaande probeert te houden. Ook commissies Reizen en Plantenruil staan er
alleen voor. Zonder commissies hebben we geen bestuur nodig! Dit is natuurlijk zwart wit
gesteld, maar de situatie is wel zo. We zijn op zoek naar jou !!! Meld je aan mail naar:
info@eindhoven.groei.nl
De lente is begonnen en we hebben een tip voor de liefhebbers van GARDENERS’ WORLD.
De Tv uitzendingen starten weer op 11 maart op BBC 2 om 22.00 uur.
Ook Keukenhof opent, na twee jaar, weer zijn deuren vanaf 24 maart tot 15 mei………

Lezing: "Rhododendron"
door Rinus Manders.
Woensdag 13 april 2022
Locatie: Het Slot, Kastelenplein 167, 5654 JB Eindhoven. Aanvang 19.30 uur.
Er zijn weinig heesters waar we zoveel plezier van kunnen hebben als van Rhododendron.
Mooie brede struiken met prachtige bloemen en soms zelfs geurend.
Rinus Manders is een vooraanstaand lid van de Nederlandse Rhododendron Vereniging èn een
groot liefhebber van deze mooie planten.
Het geslacht Rhododendron is erg omvangrijk met een grote variatie aan verschijningsvormen.
Groot en klein, rijkbloeiend, een scala aan bloemkleuren, geuren van jasmijn tot rozemarijn. Er
zijn duizenden natuurlijke soorten en gekweekte vormen waaruit kan worden gekozen. Planten
die Azalea, Ledum en Menziesia worden genoemd, het zijn allemaal rododendrons.
Rinus komt met plezier vertellen en laten zien, waarom hij zo van de rodo houdt. Zijn eigen tuin,
‘Davidshof’ in Herpen is een echte voorjaarstuin met 300 soorten Rhododendron en 50 soorten
Magnolia. Zijn tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 5000 vierkante meter.
Tijdens het eerste deel van de lezing zullen alle aspecten over Rhododendron behandeld worden.
Het tweede deel van de lezing zal hij beelden tonen van "woodland gardens" wereldwijd.
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Doe-avonden
Voor de rest van het bloemschik-seizoen : We gaan verder waar we gebleven waren …
Hopelijk met wat minder regeltjes, we houden jullie op de hoogte.
Gepland staan nog de volgende thema’s :
• Creatief met tulpen, - eventueel al een link met Pasen : gele tulpen Je kunt je eigen ideetjes hier helemaal in kwijt, want ondergrond, techniek, etc. Je mag het zelf
invullen.
• Werkstuk met een zelfgemaakte ondergrond - thuis voorbereiden / maken is ‘t slimst !
Ook hier ben je verder vrij welke andere materialen, techniek je gebruikt.
• ‘Moeilijke vaas’ , de vaas die je altijd opzij zet, te lastig om te gebruiken … zet dit
stiefkindje vandaag eens in het zonnetje, geef die vaas de hoofdrol in jouw schikking !
Zoals altijd wordt er gewerkt met eigen meegebracht (groen)materiaal, uit je tuin, de
bloemenwinkel of in de natuur gevonden.
Locatie: het bloemschiklokaal van Yuverta (‘Groen School’) Locatellistraat Eindhoven.
Inloop: vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur, We werken tot ong. 21.00 uur, korte nabespreking, rond
21.30 uur naar huis met een prachtig eigen werkstuk.
Voor leden G & B gratis, niet-leden dragen 2,50 euro bij.
Enne ... natuurlijk is er koffie, thee en koek !
Wanneer:
24 maart: Creatief met tulpen.
14 april: Werkstuk met een zelfgemaakte ondergrond,
afwerken met groen, bloemen …
19 mei: ‘Moeilijke vaas’, het stiefkindje achter in je kast. (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

Na enige 'afwezigheid' zal er dit jaar weer een Open Tuinen Estafette georganiseerd worden.
Samen met collega afdelingen zullen per toerbeurt tuinen opengesteld worden.
Voor onze deelname zijn we nog, ter aanvulling, op zoek naar tuinen in de omgeving van Reusel.
Heeft u een mooie tuin of weet u iemand die een mooie tuin heeft en hem wil ‘delen’......
Stuur een mailtje naar:
info@eindhoven.groei.nl
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Doe-avonden
Helaas nogal wat afmeldingen. Het thema bloemschikken met groente, eventueel met bloemen. Leuk
weer allemaal verschillend. Je ziet één afwijkende foto met vaasjes. Dit komt doordat we ervoor
gekozen hebben het thema van januari te nemen. Zij was het mailtje kwijt en heeft het thema van
deze maand genomen.
We kregen een leuke discussie over het eten van spruitjes ed.

Hier enkele impressies.

Lezingen
‘De schoonheid van tuinplanten vóór en ná de bloei’
door Marcel de Wagt.
Op 9 februari was Marcel de Wagt onze gast voor een lezing. Ondanks
de toen nog geldende beperkingen was de zaal "ouwerwets" goed gevuld
met belangstellenden.
Marcel, kweker van "opvallende vaste planten" met een kwekerij in
Ven-Zelderheide, liet ons aan de hand van prachtige foto's zien dat een
plant niet alleen interessant is als hij bloeit....maar ook voor én na de
bloei boeiend kan zijn.
Denk hierbij aan het uitlopen van Angelica, varens en Amsonia.
Uitgebloeide Phlomis, siergrassen en Echinops kunnen tot de eerste
vorst nog sierwaarde hebben. Ook hierbij kun je letten op de verschillende verschijningsvormen
van de planten.
Meestal hebben grote groepen van planten veel effect, maar wissel deze eens af met "verspreid"
door de border een solitair of weefplant.
Mogelijkheden te over om met deze nieuwe kijk op planten, weer een mooie border samen te
stellen.
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Redactie op stap: Boschhoeve, Hummelo
Na lange tijd geen beurzen meer kunnen bezoeken, is de redactie weer eens op pad geweest.
Op 10, 11 en 12 februari hield de Boschhoeve weer het bekende Sneeuwklokjesfeest.
Helaas konden wij niet op dag één en uit ervaring weten we dat liefhebbers gewapend met een
wensenlijstje, juist dan de mooiste aankopen al binnen hebben.
Dat klopte hier ook....de meeste kisten waren al leeg. Maar er bleef nog genoeg over. Helaas
kunnen de prijzen van zo'n hebbedingetje oplopen tot € 40,- en € 60,- (hij zal het maar niet
overleven....)
Naast het aanbod van de Boschhoeve zelf, waren diverse standhouders aanwezig. Niet alleen met
planten, maar ook met serviezen, schilderijen, sieraden en textiel, als er maar sneeuwklokjes op
staan.
Dat maakt het verschil tussen een sneeuwklokjes-liefhebber en een -verzamelaar, de
Galanthofiel.

Onlangs nog een paar dagen er ff uit geweest, Hummelo in de achterhoek. Nee, niet naar Piet
Oudolf, maar gewoon lekker wandelen en onwijs veel sneeuwklokjes gezien, zomaar in het bos
en uiteraard bij Kasteel Hackfort! Een aanrader!

Redactie Wally en Theo
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Groeninfo
Klimaatvriendelijk tuinieren, doen we allemaal mee?
We kunnen er niet omheen, het klimaat houdt ons allemaal bezig.
Te droog, te nat, grote temperatuurschommelingen, een stijgende CO2 uitstoot, overstromingen
en andere milieurampen, we worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd. We moeten duidelijk
zorgzamer omgaan met onze leefomgeving.
Als fervent tuinliefhebber en Groei & Bloei lid gaan we al veel langer respectvol om met het
milieu en passen we het toe in onze tuin.
Een stap verder gaan kan altijd nog en anderen er op aanspreken mag allang geen taboe meer
zijn.
Maar kunnen we nog beter? Groei & Bloei ondersteunt alvast voluit volgende acties:
Zorg voor minder betegeling in de tuin: al vele jaren steunen we de actie 'Tegel eruit, plant
erin'.
Te veel betegeling zorgt niet alleen voor extra opname van warmte en dus temperatuurstijging
maar ook wordt het regenwater zo snel afgevoerd en kan onvoldoende in de bodem doordringen.
Maak uw eigen compost: in de natuur wordt alle afgevallen blad en plantendelen gerecycleerd
tot waardevolle compost, composteer dus zelf uw tuinafval.
Plant een (extra) boom: bomen zorgen voor schaduw en afkoeling en nemen CO2 op. Heb je al
bomen in de tuin? Geef dan eens een boom als origineel geschenk cadeau.
Wees spaarzaam met water: water wordt een steeds kostbaarder goed; gebruik het dus
spaarzaam in de tuin. Vang zoveel mogelijk regenwater op en kies voor planten die aangepast
zijn aan de groeiomstandigheden in uw tuin.
Zorg voor voldoende variatie in de tuinbeplanting en steun zo de biodiversiteit: kies in uw
tuin voor een gevarieerd aanbod van struiken, bomen, vaste planten en eenjarigen die veel nectar
dragen en laat ook een hoekje in de tuin verwilderen.
Uw gazon anders: uw gazon keurig onderhouden kost tijd en geld (bemesting, maaisel,
bestrijding en maaibeurten) vorm een deel om tot bloemenweide of maai minder.
Koop lokaal gekweekte bloemen, planten, fruit en groenten: in eigen land moeten de
gekweekte producten aan strenge eisen voldoen. Geïmporteerde producten hebben niet alleen een
lange transportroute achter de rug maar worden ook dikwijls behandeld met hier te lande al lang
verboden middelen.
Als het kan kweek dan zelf uw groenten, fruit of snijbloemen.
Vervang oude tuinmachines: koop energiezuinige, stillere en accu-aangedreven apparaten en
beperk zo het gebruik van benzine aangedreven lawaaierige toestellen.
Beperk het gebruik van turf: tuinturf houdt het water vast en zorgt voor verzuring van de
grond. De veengebieden waar turf gewonnen wordt nemen enorm veel CO² op en verdwijnen in
ijl tempo. Er zijn voldoende alternatieven in de markt.
Minder het gebruik van bestrijdingsmiddelen: heel wat insecticiden en pesticiden zijn al
terecht verboden wegens de gezondheidsrisico’s. Gebruik ook de bio- en ecoproducten met de
nodige omzichtigheid. In de natuur is ook niet alles perfect en niet voor elk aangetast blaadje
moet er gespoten worden.
Groei en Bloei Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde.
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