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Algemeen:  
Op 9 februari 2022 is het huidige bestuur enthousiast van start gegaan, bestaande 

uit: Sjak Dielemans (voorzitter), Marianne Zuidgeest (penningmeester), Wijnand 
Romijn (secretaris), Gonny van Fessem (lid – aandachtsgebied Bloemschikken) en 

Yolanda Huijzers (lid – met aandachtsgebied Public Relations). Bij verschillende 

activiteiten van de vereniging is uw bestuur aanwezig geweest. Wellicht heeft u al 
een openhartig gesprek kunnen voeren met één van hen.  

Al heel snel moest dit bestuur stevig aan de slag. Door corona was het 60-jarig 
jubileumfeest van Groei en Bloei Breda in 2020 helaas niet doorgegaan. Er stond een 

volledig plan klaar. Doordat in 2022 de pandemie voorbij was kon een nieuwe 
Floraliacommissie aan de slag met gebruikmaking van de eerder opgedane kennis. 

Het bleek desondanks een stevige kluif. Op 12 juni 2022 was het dan zo ver. In de 
grote mooie tuin van Floralia in Oosterhout stonden 30 verschillende standhouders 

een heel geslaagde dag te beleven. Mede dankzij de soepele medewerking van het 
Floraliateam. Er kwamen veel bezoekers op af en dus een heel mooie promotie van 

Groei en Bloei.  
 

Meteen daarna kwam het ontwerpen en maken van het nieuwe programmaboekje 
2022 -2023. Het was voor veel leden even wennen dat de maandelijkse activiteiten 

niet meer in het programmaboekje stonden en voortaan via de maandelijkse 

nieuwsbrief bekend werden gemaakt.  
 

Na de zomervakantie is het bestuur in gesprek gegaan met leden en commissieleden 
om de onderlinge samenwerking aan te halen en informatie in te winnen wat er 

beter of anders zou kunnen. Een nuttige bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. 
 

Onze grote dank gaat uit naar Willian de Hoon, die jarenlang de algemene lezingen 
voor het bestuur heeft georganiseerd. Inmiddels hebben Sjak Dielemans en Jacolien 

Schellekens deze taak op zich genomen. Dat heeft meteen een experiment 
opgeleverd. In december 2022 en januari 2023 is de algemene lezing op 

zondagmiddag. Dit naar aanleiding van signalen van meerdere leden die hadden 
aangegeven steeds meer moeite te hebben om ’s winters in het donker naar de 

school te komen.    
 

De voordracht van touroperator Garden Tours die meestal in december wordt 

gehouden heeft geen doorgang gevonden nadat er in 2021 slechts 10 leden naar de 
voordracht zijn komen luisteren. Ook de deelname aan de buitenlandreis, die samen  
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met de afdeling Deurne was georganiseerd, viel tegen. Daarom neemt afdeling 
Breda in 2023 geen deel aan de buitenlandreis.  

 

Voor de binnenlandreis zijn twee enthousiaste leden bereid gevonden voor de 
organisatie van de editie in 2023 en er een mooie inhoud aan te geven.  Hou de 

nieuwsbrief van juni 2023 in de gaten!!! 
       

2022 was het 150-jaar jubileum van Groei en Bloei landelijk. In plaats van één groot 
evenement zijn maandelijks  activiteiten georganiseerd waaronder een special van 

het maandblad met de naam “150 jaar liefde voor de tuin”, deelname met een Tiny 
house op Floriade Expo 2022 in Almere en de organisatie van Gardenista, het G&B-

tuinfestival bij De Buitenplaats “Den Alerdinck” te Laag Zuthem.  
Bekijk de terugblik via www.groei.nl/actueel/jubileum 

In 2023 komt er geen Gardenista als gevolg van een negatief advies van de 
ledenraad aan de Raad van Bestuur. De Ledenraad vond het grote negatief resultaat 

over de laatste jaren onverantwoord om dat in 2023 nog eens te laten gebeuren. Dit 
advies heeft ertoe geleid dat de bestuursvoorzitter Frank Naber, zijn functie heeft 

neergelegd en de positie van de vicevoorzitter/penningmeester in onderzoek is. 

 
  

In het afgelopen jaar ontvingen wij, rechtstreeks of via leden, bericht van 

het overlijden van  

Mevr. Corrie van Hooff-Magilse (zij was ons oudste lid) 

Mevr. Toos van ’t Westeinde – Thijssen  

Mevr. Jeanne van Hoof – Herrijgers  

Mevr. M.M. Alblas  

Dhr. M. Pelikan  

 

De vereniging is deze mensen veel dank verschuldigd voor alles wat zij bij leven voor 

de KMTP/Groei & Bloei hebben gedaan en betekend. 

 

Het programmaboekje voor de periode september 2022 t/m juni 2023 heeft u 

mogen ontvangen. We zijn heel blij met onze adverteerders die massaal hun 

medewerking hebben verleend.  Wij danken de leden die op vrijwillige basis het 

programmaboekje hebben bezorgd. 

 

Het programmaboekje is één van de manieren waarop wij ons presenteren aan onze 
leden en daarbuiten. Via de maandelijkse nieuwsbrief en –flits, de website en via 

Facebook, Instagram en Pinterest kunt u ook op de hoogte blijven van de 
activiteiten. We zijn heel blij met de inzet van alle vrijwilligers die daarbij betrokken 

zijn.   
 

 
 

 
 

 
 

http://www.groei.nl/actueel/jubileum
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Bezoekers samenvatting WEBSITE www.breda.groei.nl 2022

 

 

Bron: Matomo Analystics 

 

 
Met Facebook worden over het algemeen al snel meer dan 100 mensen per item 

bereikt. Uitschieters zijn de groenmarkt bij Wolfslaar (in het voorjaar zelfs door 
4200) en de jubileummarkt heeft 3100 mensen bereikt, op de dag zelf ook nog eens 

608 mensen. Pinterest en Instagram worden nauwelijks gebruikt.  
 

Ledenaantallen: op 1 januari 2021 hadden we 591 leden, op 1 januari 2022 524 
leden en op 1 januari 2023 474 leden en 112 donateurs.  

Het beëindigen van het lidmaatschap in 2022 had meerdere oorzaken zoals een 
cadeau abonnement dat afliep, een hoge leeftijd waardoor tuinieren niet meer ging, 

bezuinigingen als gevolg van de gestegen energieprijzen, overlijden  en verhuizingen 
hebben een rol gespeeld. Door een bredere bekendheid te geven en 

samenwerkingen aan te gaan pogen we nieuwe leden aan te trekken. We zijn als 
bestuur betrokken bij de community Breda “Stad in een Park”. Met het aanbieden 

van de basiscursus “tuinieren en plantenkennis” en een gratis workshop zaaien en 

stekken werd een aantrekkelijke mogelijkheid gecreëerd voor niet-leden om kennis 
te maken met onze vereniging. De jubileummarkt bij Floralia in Oosterhout en de 

groenmarkt in Breda werden druk bezocht.   
 

Onze afdeling wordt gedragen door een grote groep mensen die zich belangeloos 
voor onze vereniging inzet. Wij  willen hen daarvoor heel hartelijk bedanken. Ook 

gaat onze dank uit naar de medewerkers van het Prinsentuincollege die ons steeds 
gastvrij hebben ontvangen en met raad en daad terzijde hebben gestaan.  

 

http://www.breda.groei.nl/
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In 2022 hebben we weer meegedaan met de Club-support actie van de Rabobank in 
Breda . We mochten een bedrag van  €456 ontvangen. Hartelijk dank aan eenieder 

die op onze vereniging heeft gestemd. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten:  

 
➢ Ecologische wandeltocht in de Haagse Beemden door Cedric Bousché  

➢ Cursus Fruitbomen snoeien door Jos Dilven 

➢ Workshop zaaien en stekken door Nel Wens 
➢ Workshop Ikebana met Henriëtte Schalk   

➢ Basiscursus Tuinieren en Algemene plantenkennis door Wilma de Munnik 
➢ Workshop Hanging baskets bij kwekerij Jos Verdaasdonk 

➢ Voorjaarsexcursie naar Gardenista 
➢ Schilderworkshop bij De Santspuy 

➢ Voorjaar en najaar groenmarkt bij Wolfslaar Boerderij 
➢ 2-daagse Binnenlandreis    

➢ Buitenlandreis naar Hertfordshire. Kijk voor reizen in 2023 op 
www.gardentours.nl 

➢ Bezoek Floriade met o.a. presentatie van het jubileumboekje De wondere wereld 
van de tuin 

➢ Lezing Breda Stad in een Park door stadsecoloog 
➢ Lezing wisselbeplanting met één-en tweejarigen door Joyce Oomen 

➢ Lezing Vijver en tuinplezier door Leo Brand 

➢ Lezing Biodiversiteit in de tuin door Aat Rietveld 
➢ Lezing Minder bekende bomen door Chris van der Wurff  

http://www.gardentours.nl/
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➢ Inloopavond bloemschikken 
➢ Workshop jam en chutney maken bij Sprankenhof 

➢ Workshop luizenpopjes, schalen en maskers maken door Lia Romijn 

➢ Workshop fotograferen met je smartphone door Richard Rood 
➢ Kerstworkshop 

➢ December lezing: presentatie fotoclub, rotstuinclub, tuinclub  
 

 
➢ Tijdens de ALV van 9 februari 2022 waren 68 leden aanwezig en 15 vrienden van 

Groen en Bloem plus gasten. 
 

➢ Clubs: Er zijn 4 actieve clubs binnen onze vereniging. Ieder met een eigen 
programma van lezingen, excursies en een zomerprogramma. Zij presenteren 

zich in de maandelijkse nieuwsbrief. De fotoclub telt 22 leden                        
per 1-1-2023. De tuinclub telt 71 leden. De rotstuinclub telt 11 leden. 

Bloemschikken telt 105 bloemschikcursisten. 
 

➢ Propaganda en promotie: De PR-commissie is onder andere actief geweest 

tijdens de lezingen en groenmarkt.  
De PR onderzoekt hoe G&B-Breda zich nog meer kan profileren o.a. via de media.  

 
 

➢ Ondersteuning bestuur:  Ook in 2022 kon de vereniging rekenen op de inzet 
van commissieleden en vrijwilligers die ad hoc ondersteuning boden bij 

activiteiten. Daar zijn we bijzonder trots op en is een geweldige steun voor het 
bestuur!  

 
 

 
 
 


