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17 april lezing
Rozen zonder gewasbescherming middelen.
Locatie: Het Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15,
Breda Tijd: 19.30 tot ong 21.30 uur
(dus niet 18 april zoals vermeld in het programmaboekje!).
Jan Thielen zal ons tips geven om de koningin onder de
bloemen, de roos, wel mooi bloeiend en gezond te houden.
Jan komt uit het rozendorp Lottum, is voorzitter van “De
Rozenhof”, de proeftuin voor rozensoorten midden in het
dorp Lottum en kan wel als een ervaringsdeskundige
beschouwd worden. Mocht je vragen hebben over ziekten of
andere kwalen in je rozen, breng dan eventueel wat
aangetast materiaal en/of een paar duidelijke foto’s mee voor
advies.
Jan stelt zich voor:
Mijn naam is Jan Thielen. geboren en getogen in het rozendorp Lottum. Getrouwd en vader van 2 dochters. Ik
ben senior keurmeester bij naktuinbouw en hou mij bezig met keuringswerkzaamheden in de gewassen
fruitbomen, laan en sierbomen, sierheesters en coniferen en buitenrozen. Met name in de laatste gewasgroep
gespecialiseerd.
in mijn vrije tijd ben ik actief betrokken bij de organisatie van het 2 jaarlijks rozenfestival in Lottum.
Sinds de oprichting van de Rozenhof ben ik bestuurslid, sinds 2016 ook voorzitter. In onze rozentuin
staan alle Excellence en ADR rozen. In deze tuin worden absoluut geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.
Dit is een van de onderwerpen die in mijn lezing nader zal toelichten. Verder wil ik uitleg hoe men nieuwe
rozen kruist en vermeerderd. Tot slot zal ik aan de hand van PowerPoint presentatie ingaan op het planten en
verzorging van tuinrozen.
Jan Thielen.

Beste Groei en Bloei leden.
Het is alweer april. April komt van het Latijnse woord aperire, wat
betekent openen, dit verwijst naar de groei van de bloemen en
planten in de lente. April is grasmaand, paasmaand maar vooral
zaaimaand. April doet wat hij wil, en wij doen dat ook, we willen
zaaien! April regen, geeft rijke zegen, we kunnen blij zijn als het in
april regent, want dan gaan de zaadjes groeien en de plantjes groeien,
we verheugen ons op het jonge groen, we krijgen er weer zin in. Om
straks weer heerlijke duurzame en gezonde eigen groente te eten en
kleur en geur in onze tuin te hebben kunnen we nu volop aan de slag.
Met onze tuin kunnen we ook een steentje bijdragen voor het klimaat, we hoeven niet altijd te werken, het
hoeft niet altijd allemaal spic & span te zijn, en we moeten niet te veel spitten, daar houden de beestjes niet
van, het is juist beter voor de insecten, vogels, egels als er hier en daar wat blijft liggen, dat dient als voer en
schuilplaats en we kunnen gebruik maken van deze natuurlijke tuinhulpjes. En natuurlijk tegels er uit en
plantjes erin. Als we dan toch niet altijd hoeven te ploeteren in de tuin is er tijd voor de vele activiteiten van
onze vereniging: in april is er b.v. de workshops lenteschikking, hanging baskets vullen, plantenkennis, de
rotstuinplantenshow, de groenmarkt, lezing over rozen en de ledenavond bij Jos Verdaasdonk, er is volop keus,
wij hopen dat u hiervan gaat profiteren en genieten.
Namens het bestuur, Plony van der Ham

Privacy wetgeving 2019
In verband met de huidige privacywetgeving zullen wij overlijdensberichten alleen dan in een nieuwsflits
opnemen, als de familie van de overledenen dit schriftelijk kenbaar maakt aan het secretariaat van onze
afdeling.
Dit kan per email : info@breda.groei.nl of per brief aan het secretariaat.
Dus enkel een overlijdensbericht middels een overlijdenskaart, gericht aan Groei en Bloei afdeling Breda e.o.,
zal niet binnen onze ledenkring bekend gemaakt worden.

Binnenlandse reis
De mensen die zich aangemeld hebben zullen eind april allemaal nog nader bericht krijgen over de reis.
Mocht je nog willen aansluiten bij deze reis er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.
U vindt de gegevens van de reis en de aanmelding op de website of bel naar Mathilde Marijnnisen op
telefoonnummer 0168 48 48 94 (’s avonds).

Voorjaarsschikking maken.
Datum: dinsdag 9 april 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Locatie: Prinsentuincollege, Frankenthalerstraat 15 te Breda.
Ook voor degenen die nog nooit een bloemstuk hebben gemaakt hoeft het geen probleem te worden om een
bloemstuk te komen maken, omdat die avond bloemschiksters aanwezig zijn om u te begeleiden en te voorzien
van tips. Wat er gemaakt gaat worden is een verrassing, maar zeker is, dat u met voorjaarsbloemen en
voorjaarsbollen gaat werken.
Kosten zijn: € 25,00 voor leden en € 27,50 voor niet leden.
Aanmelden bij: Trees Koeken voor zondag 31 maart a.s. Tel.: 076-5613775 of via email: mjkoeken@casema.nl

Hanging basket vullen
Het is weer tijd om de hanging basket te vullen…
Op vrijdagmiddag en avond 12 april 2019 gaan we bij kwekerij Jos
Verdaasdonk een hanging basket Engelse stijl opvullen met planten uit
zijn kwekerij.
Mocht u geen hanging basket en of inlegmandje hebben dan kunt u deze
ter plaatse nog aanschaffen. Na een korte uitleg kunt u de plantjes
uitzoeken en deze in uw hanging basket verwerken. Heeft u al genoeg
ervaring dan kunt u meteen aan de slag en hoeft u niet te wachten op de
uitleg. Bij geen ervaring helpen de medewerkers van de kwekerij u graag
op weg. De basket kunt u achterlaten en zal daar in de kas verder
worden verzorgd.
Rond Moederdag kunt u deze ophalen en heeft u al een volle basket.
Leuk om voor Moederdag te geven of voor u zelf te maken. Tip: denk
van te voren vast na hoe de basket eruit moet komen te zien (bepaalde
kleur of kleurstelling, grove planten of juist fijne planten etc.)
Locatie: Kwekerij Jos Verdaasdonk, Schuivenoordseweg 13, 4844 PE Terheijden
Tijd : middag vanaf 15.00/ 17.00 uur en de avond vanaf 17.00/19.00 uur Kosten: € 17,50 voor leden en € 20,00 voor niet
leden voor 35 cm basket. € 20,00 voor leden en €22,50 voor niet leden voor 40 cm basket Of u neemt hem direct mee naar
huis en betaald u €2.50 minder.
Bij halve basket rekenen wij € 10,00 en hiervoor krijgt u ook de helft van het aantal planten.
Inbegrepen bij de prijs: koffie / thee, potgrond en planten (hanging basket / inlegvel zelf meenemen, kunnen eventueel
aldaar aangeschaft worden)
Aanmelden bij Meggie Laming. Tel.: 0161-431353 of laming.meggie@gmail.com
Neem aub een scherp mesje of schaartje mee

Open tuindagen 2019
Binnen onze clubs worden open tuindagen georganiseerd.
En dan hebben we nog de “gluren bij de buren open-tuinen” voor onze leden die geen tuin- of rotstuinclub lid
zijn.
Maar er worden ook open tuindagen georganiseerd waar de tuin opengesteld wordt en waar iedereen, leden en
niet-leden, welkom zijn. Zo stellen Kees en Lida van Gaal in Achtmaal en De Hazelhof in Rijsbergen hun tuinen
open eind juni. In Hooge Zwaluwe is de “open-tuinen-Hooge-Zwaluwe route , ook eind juni. Wellicht plant u ook
om uw tuin open te stellen? Wij zijn van plan een folder te maken van alle open tuindagen in de regio Breda e.o.
en als u wilt , kunnen wij ook uw tuin er in vermelden. Het zou mooi zou zijn om dit per regio te kunnen
organiseren, om overlappingen te voorkomen. Op deze wijze krijgt elke open-tuin-dag de aandacht die het
verdient. U kunt reageren naar Leen Kalkman 0168-482886 of leen.k@live.nl

Tuinclub Lezing

23 april 2019 19.30 uur
Dit was de lezing van januari die wegens ziekte van Ron niet doorging.

Tuinierend ouder worden

Door Ron den Dikken
Minder onderhoud is van belang bij het tuinierend ouder worden.
Helaas zie ik veel te vaak dat 60-plussers, ook al zijn ze nog gezond, hun geliefde huis met tuin gaan verlaten
voor een appartement met een balkonnetje. Met eenvoudige veranderingen of aanpassingen zouden ze nog
veel langer kunnen blijven tuinieren.
Tuinieren is namelijk een ideale manier van bewegen voor ouderen. 30 minuten tuinieren per dag is top voor de
gezondheid. Bovendien werkt groen helend; mensen herstellen sneller in een natuurlijke en groene omgeving.
Een mooi gezegde: Tuinieren is goedkoper dan therapie en het levert nog tomaten op ook.
Ook niet leden zijn één keer per seizoen welkom, maar even van tevoren aanmelden bij:
Leen Kalkman 0168-482886 e-mail leen.k@live.nl

GLUREN BIJ DE BUREN
Wat is dat? Voor wie? Gluren bij de Buren is een leuk initiatief van Groei&Bloei
om mensen met elkaars tuinen kennis te laten maken. Ontstaan bij de tuinclub
waar we nu al een paar jaar mee werken. Het gaat er om, dat veel leden met
heel veel plezier in hun tuin werken. Maar dan wil je toch wel eens wat ideeën
uitwisselen, vragen stellen enzovoort. Kortom je geeft je hiervoor op en dan
word je ingedeeld in een groepje met 5 anderen. Met deze mensen maak je
per e-mail of telefonisch afspraken om elkaars tuinen in de zomer te gaan
bekijken. Leuk om plantjes uit te wisselen of gewoon gezellig wat over de tuin
te kletsen. Je kunt natuurlijk ook met de leden van je groep afspreken om een
bijzondere/mooie tuin te gaan bekijken. Kortom een prima gelegenheid je planten en tuinkennis uit te breiden.
Moet je een bijzondere of grote tuin hebben? Natuurlijk niet want elke tuin is bijzonder in zijn soort. Maar je
kunt wel leren hoe anderen het doen, met zaaien of scheuren van planten. Hoe maak je een mooie
erfafscheiding? Wat voor soort mest gebruik je? Hoe maak je compost? en nog veel meer onderwerpen. Dus
schroom niet en geef je op! Opgeven via leen.k@live.nl of telefonisch 0168-482886.

Voorjaarsvoordeel op woensdagavond 24 april
Bij Jos Verdaasdonk, Schuivenoordseweg 13, 4844 PE in Terheijden.
Het gaat weer tijd worden om de bakken te vullen met mooie en gezonde éénjarige
planten en speciaal voor onze leden hebben wij een leuk avondje georganiseerd
i.s.m. kwekerij Jos Verdaasdonk in Terheijden.
De eenjarige planten kunnen natuurlijk ook in de volle grond maar pas op het kan
nog steeds koud zijn en licht vriezen ’s nachts maar de heerlijke temperatuur
overdag maakt veel goed.
Uitsluitend op woensdagavond 24 april 2018 van 17.00 uur tot 20.00 uur krijgen
leden van de afdeling Groei en Bloei Breda e.o. op vertoon van hun ledenpas 25 %
korting op de stuksprijs van alle planten (niet op de dode materialen en potgrond).
Aanmelden niet nodig maar kom gezellig langs, de koffie en thee staan klaar !

Wat hebben wij in mei en juni voor u in petto:
Wat hebben we voor u nog in petto in mei en juni:
·
Binnenslandse reis 17 en 18 mei
·
15 t/m 19 mei Gardenista in Ophemert
·
18 mei busexcursie naar Gardenista , zie ook de nieuwsbrief van maart 2019
·
De bloemschikkers gaan nog naar Lida en Kees van Gaal en naar de Princenbosch, informatie hierover
tijdens de lessen
·
Troggen maken en vullen, data nog niet bekend
·
25 mei excursie naar Appeltern
·
8 t/m 16 juni Nationale Tuinweek
·
10 juni 2e Pinksterdag Beleef de Rith
·
15 t/m 20 juni meerdaagse buitenlandse reis
·
Diverse open tuinen dagen, zie ook de agenda op onze website
·
En we hopen eind juni het programmaboekje 2019-2020 bij u in de bus te hebben.

Arboretum Kalmthout zondag 14 april plantjes beurs!
Heuvel 8
2920 Kalmthout

Plantendag

Op deze oudste plantenbeurs van België vind je zorgvuldig geselecteerde meesterkwekers en verzamelaars uit binnen- en
buitenland. Zij bieden een ongekende variatie van bijzondere,
nieuwe en zeldzame tuinplanten. Elk zijn ze specialist binnen
hun aangeboden sortiment. De plantendag van Arboretum
Kalmthout is een niet te missen evenement voor elke bloemen plantenliefhebber!

Gratis rondleidingen
Maak een wandeling door de arboretumtuin, volop in lentebloesems. Tussen 11 en 16 uur zijn er elk uur gratis rondleidingen
met gids, ze duren ongeveer één uur. Om 14 uur is er een Franstalige rondleiding met gids. Deze rondleidingen
zijn inbegrepen in je toegangsticket, reserveren is niet nodig. https://www.arboretumkalmthout.be

Tuinagenda
Dieren in je tuin
April doet wat hij wil. (Water)vogels vormen al paartjes en beginnen misschien langzaam een begin te maken
voor een nestje.
•
•
•

Welke dieren wil jij in je tuin? Vogels, vlinders, bijen of liever andere insecten?
Je kunt nog steeds verschillende bloemen en planten zaaien om straks vlinders en bijen aan te trekken.
Lees hier hoe je een insectenborder aanlegt.
Einde van deze maand zie je vogels al weer takjes verzamelen om nestjes te maken, help ze een handje
door resten snoeimateriaal klein te knippen en te laten liggen.

Het gazon
Je ziet het gras weer groeien, het is bijna weer tijd om te maaien.
•
•
•
•
•

Heb je mos in je gazon? Deze maand kun je het nog bestrijden. IJzersulfaat werkt echt tegen mos.
Heb je de kale plekken al ingezaaid? Dan zie je nu de eerste sprietjes weer opkomen.
Als je de kale plekken nog niet hebt ingezaaid, kun je het nog snel even doen.
Met de juiste meststoffen krijg je een mooi gazon.
Is het een warme lente? Dan is het alweer tijd om te gaan maaien, hiermee begin je als je gras weer
langer wordt dan 5 cm. De ideale hoogte voor een speelgazon is zo’n 4 cm. Nieuw gezaaid gras maai je
de eerste keer pas als het 10 cm hoog is.

Lees hier hoe stap voor stap hoe je het gazon goed onderhoudt.

De vijver
Ook de vissen worden nu weer wakker en de waterplanten gaan weer groeien. Laat je inspireren bij jouw Intratuin om je vijver nog mooier te maken.
•
•
•
•
•
•
•

Voer de vissen nog niet teveel, ze zijn net wakker en voer wat overblijft zorgt voor rommel in je vijver.
Oude resten en dode bladeren van waterplanten vis je nu uit de vijver. We hebben er speciaal gereedschap voor, waardoor dat een fluitje van een cent wordt.
Check je waterlelies, zijn ze niet losgeraakt? Ze gaan nu uitlopen.
Er zijn zelfs mini-waterlelies, die het ook goed doen in een grote bak op het balkon.
Langs de vijver steekt de gele dotter nu z’n kopje op, maar er is nog meer keus.
Vanaf nu kun je volop nieuwe waterplanten in de vijver plaatsen.
Zuurstofplanten voor in de vijver zijn belangrijk, heb jij er voldoende in de vijver zitten?

De moestuin
De eerste plantjes zijn opgekomen, kunnen ze al naar buiten? Wat is je volgende stap?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak als eerste het aardbeienbed goed schoon. Als planten te groot worden, haal je ze uit elkaar en
plant je de jongste delen weer terug.
Wat zet je in je kruidentuin? Kruiden zijn ideaal voor al je zomerse gerechten en straks heerlijk bij de
barbecue.
Ook hebben we de eerste plukgroenten voor je beschikbaar. Dit zijn jonge planten, waar de eerste
vruchtbeginselen al in zitten. Zelf verder opkweken en plukken maar.
Zet eens een druif tegen je schutting, een mediterraans accentje voor je tuin.
Probeer eens Asperges en maak half april een bedje voor ze klaar.
Dit is je laatste kans om aardappels te poten.
Een aantal groenten die je deze maand onder glas kunt zaaien zijn: Andijvie, Aubergine, Bloemkool, Bonen, Komkommer, Broccoli, Mais, Paprika/Peper, Prei, Radijs, Kropsla en Tomaat.
In de volle grond kunnen de Bieten, Tuinbonen, Boerenkool, Doperwten, Spinazie, Uien en Wortel.
Een overzicht van diverse groentezaden vind je op onze website.
Wist je dat afrikaantjes helpen om het bodemleven te bevorderen? Daarnaast maken ze een stofje aan
waar aaltjes niet van houden. Zaai ook die gelijk mee onder glas, dan kun je ze straks tussen de groente
zetten.

De border
Je kunt flink aan de slag, de lente kondigt zich aan en de temperaturen gaan omhoog.
•
•
•
•
•
•

Rozen kunnen nu alsnog geplant worden, ze bloeien deze zomer al.
De kuipplanten, die in de schuur hebben overwinterd, mogen op de warme dagen naar buiten. Zet ze
niet gelijk in de volle zon en pas op als het gaat vriezen, dan staan ze liever nog een nachtje binnen.
Zomerbloeiende bollen kunnen de grond in. Welke kleur kies jij voor deze zomer?
Kies jij voor een robuuste Rhododendron? Een uitbundige Blauweregen? Geef je tuin ‘body’
met heesters.
Het zaad van vaste planten en/of eenjarigen kan grond in.
Net zoals je planten weer groeien steekt ook het ongewenste kruid de kop weer op. Ga voorzichtig te
werk met onkruid wieden, er kunnen jonge plantjes tussen zitten van soorten die je vorig jaar hebt gezaaid.

Snoeien
Het is lente, zolang het niet vriest mag je nu gaan snoeien.
•
•
•
•
•
•

Het juiste gereedschap is het halve werk. Met ons nieuwe gereedschap start je gegarandeerd goed!
De voorjaarsbloeiers kun je het beste meteen na de bloei snoeien. Denk bijvoorbeeld aan je Forsythia,
Deutzia en Viburnum.
Het oude blad van Varens kan weggesnoeid.
Laatste kans om de Rozen nog te snoeien voor de groei.
De hortensia snoei je deze maand. Houd er rekening mee dat de Boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) bloeit op het oude hout, de takken die je dit jaar snoeit zullen dus pas volgend jaar weer bloemen geven. Lees hier meer over hortensia snoeien.
Verwijder het dode hout uit heesters, het is nu nog goed te zien.

•

Ook de haag is weer toe aan een eerste trimbeurt. Lees hier hoe je dat doet.

Balkon en terras
Is het al tijd voor zonnige ontbijtjes op het terras of balkon? Geef deze maand kleur aan je balkon, daar heb je
de hele zomer plezier van.
•
•
•
•

Als je je potten en bloembakken hebt opgefrist kun je ze weer vullen met van alles wat bloeit en groeit.
Zorg voor verse grond en organische mest, daar worden je planten heel blij van.
Maak een mini-vijvertje op je balkon: vul een teil met Waterlelies en waterplanten.
Je kunt nu heel goed je kruidentuintje starten, daar heb je tot diep in de herfst plezier van. Straks maak
je lekker zelf pesto met basilicum van eigen balkon.
Bron: Intratuin

