
Landelijke Gilde Tildonk 

Ons participatieproject 2021 : ZONNEBLOEMEN  …. in de (voor)tuin. 

Begin mei ontvingen alle leden van Landelijke Gilde een zakje zaad van zonnebloemen. En daarmee 
konden ze aan de slag.  Eerst zaaien in potjes en dan verder opkweken. En zorgen dat de slakken de 
jonge plantjes niet opeten. En de vele regen dit jaar ?  Het resultaat zie je in onderstaande collage. 
Tip 1: op het moment dat de vogels de zaden komen uitpikken, zijn ze zeker rijp om te laten drogen 
en na droging te gebruiken volgend jaar. Koel en droog bewaren in papieren zakjes .Soort per soort. 
Tip 2: en vergeet niet: je kan ook ruilen met andere deelnemers. Kijk eens goed rond in de buurt. 
Lees hieronder verder: 

Beste Bestuur, 
In eerste instantie bedankt voor het initiatief. 
Ten tweede bedankt voor het "voortreffelijk" zaad. 
Voor ons was het de eerste keer. Wat een prachtig resultaat. 
En ik denk dat de vogeltjes binnenkort heel blij gaan zijn. 
Groetjes (Malvine en Bert Hambosstraat) 

    
 

 

Wel, met enthousiasme en geduld plantte ik de zaden voor. Toen de plantjes groot genoeg waren  
verhuisden ze naar mijn tuin. Slechts 1 overleefde de natte zomer.  
Maar ze mag er zijn. Groetjes (Marjorie   Terbankstraat) 

 
 

 

Hadden zaadjes geplant tussen de tomaten, er is maar 1 plantje 
nog geen bloem! We hopen erop! Misschien volgend jaar meer geluk!  
(Raf en Magda - Eikeblok) 

 



Ze zijn al wat uitgebloeid. Net terug uit verlof, het is hier net een brousse! En ze staan in goed 

gezelschap van andere bloemen! (Mia en Tarsi   Lipsestraat) 

        

 
Dag, 
Ik woon op een appartement zonder terras of tuin maar heb enkele zonnebloem zaadjes gezaaid en 
overgeplant in een pot.Dacht eerst dat het niet zo goed zou lukken in een pot. 
Nu genieten mijn buren, passanten en mezelf van deze zonnepracht !  
Groetjes (Annick) 

 
 

 

   
Ook op de Mortelstraat gedijen zonnebloemen (René en Rita) 
Je kan er ook composities op de tuintafel mee maken ! (Berkenlaan) 



   
 

 

 
Versiering in de kerk Tildonk 
 
 

 

Ons kunstwerk 😉  
(Ludo en Jenny) Mortelstraat 
 
 



   
Wat een weelde op de Woeringstraat (Geert en Ingrid)  
 

           
Danny en Isabelle  (Woeringstraat) 

 

“ reuze”zonnebloemen (Miet en Kurt – Eikeblokplein) 



 
Hof te Roekeloos – H. Geestweg 

 
Zonnebloemen en bijtjes (An en André Eikeblok) 

 
Ook “reuzen” van zonnebloemen ( Lars en Ruth – Woeringstraat)  

 

Zo groot en zo mooi.  En wat een blauwe lucht ! 

(Clement en Esther – Mortelstraat) 



 
 
Wat een leuk idee. En wat een weelde aan zonnebloemen. 
Wij plantten ook 10-tal zonnebloemen (zelf gezaaid en opgetrokken binnenshuis). Maar na uitplanten 
in tuin hebben koude en te natte voeten, plus bezoek van vele slakken, belet dat ze tot bloei kwamen. 
Zonnebloempitten over? Ik ben geïnteresseerd voor nieuwe poging in 2022? Mogen altijd geleverd 
worden.(Jenny – Voeren) 
 
 

 
Bij ons ook zonnebloemen en wij hebben er niets moeten voor doen...da’s genieten !!! 

Mooie reportage!  (Yves en Lut) 

 

 
Zonnebloem in kleurig gezelschap (Vincent – Den Amer) 

 



   
Zonnebloemen in gezelschap van een vlinderstruik – een mooie combinatie 

(de onevenaar –  samen creatief  -  Kapelleweg)  

  
(Ruth – stadstuin Amsterdam) 

 

 

   
Langs het gaanpad (André V.M. Lipsestraat) 



 
Uitdagend (Roekeloos) 

 

     
Ranke zonnebloemen en als soldaten in een rij op 13/9 (René   Lipsestraat) 

     
Een rijke oogst en Queen of the Night (Jan en Sofie – Terbankstraat) 



 

 

Een kanjer van 2.58 m! Wie doet beter? (Roger en Annelies) 

 

 
Hoogte 2.85 m! Super. (Miet en Kurt Eikeblokplein) 

 

 

 



 

 

…..en de winnaar is 3,07 meter! (Frans)! 

Bedankt voor jullie medewerking aan dit project! 

Tot volgend jaar. 


