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Veldbloemen
“Tot mijn verbazing merkte ik een tijdje geleden al fietsend op dat
de begroeiing van de Nederlandse bermen verrassend rijk aan wilde
bloemen is. En ik kan er niets aan doen, ik hèb iets met wild begroeide
weiden. En al helemaal als ze vol met de mooiste veldbloemen staan en
een overweldigende explosie van kleur hebben. Ik vind veldbloemen zo
heerlijk om te schilderen, grote rode klaprozen, roze koekoeksbloemen,
diepblauwe korenbloemen, grappige vogelwikke, boterbloemen en heel
veel prachtig groen, juist omdat ze zo eenvoudig van vorm en makkelijk
te herkennen zijn. De simpelheid en eenvoud en die mooie primaire
kleuren, daar houd ik van.”

Janneke

Nieuw tuinseizoen
“Als de lente er langzamerhand aankomt, mogen we alweer denken
aan het nieuwe tuinseizoen. Na een donkere, koude winter kijken we
daar toch met z’n alleen naar uit?! Ik geniet dan zeker van de langere
dagen met meer licht en zon. Meer tijd om te genieten van de vroege
voorjaarsbloeiers zoals de kievitsbloemen, de narcissen, het lenteklokje,
de scillaatjes en natuurlijk de bekende blauwe druifjes.”
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