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Beste tuinvrienden
Voorwoord nieuwsbrief december 2021
Het was een veelbewogen jaar, gelukkig konden er na een lange pauze toch nog
veel activiteiten doorgaan.
De afgelopen maand waren er mooie lezingen en de open ledendag bij Avri.
Een delegatie uit het bestuur heeft gesproken met de kwartiermaker van de
Community Breda Stad in een Park, er zijn afspraken gemaakt om te kijken hoe wij
als groenvereniging kunnen samenwerken op het gebied van vergroenen van de
leefomgeving, de inbreng van de kennis en kunde van onze leden wordt bijzonder op
prijs gesteld. Wij houden u middels de nieuwsbrieven op de hoogte van de
ontwikkelingen.
De rotstuinclub kan deze maand weer genieten van een mooi reisverslag en nog
meer plantenkennis opdoen.
Op 8 december is er weer de jaarlijkse ledenavond bij Princenbosch, zeker een aanrader!!
Op 15 december sluiten we het jaar af met een presentatie door Bert Vermeijden van Garden
Tours over de buitenlandse reis naar Hertfordshire. De reis in 2022 wordt georganiseerd samen
met de afdeling Deurne en Roosendaal. We hopen op een grote opkomst deze avond, want er is
aansluitend nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en een animatie om het
jaar af te sluiten.
Dan zou er tot slot op 17 december nog de kerstworkshop zijn, helaas gaat die door de
coronamaatregelen niet door.
Het bestuur ziet de toekomst weer rooskleurig in, onze noodkreten hebben als resultaat gehad
dat er zich een aantal aspirant-bestuursleden hebben gemeld. Bij de ALV in februari worden zij
hopelijk aan u voorgesteld en benoemd.
Er wordt hard gewerkt aan het programmaboekje voor het eerste halfjaar 2022, het wordt een
mix van oude bekende en nieuwe workshops en lezingen. Houd uw brievenbus maar in de
gaten.
Een woord van dank aan allen die er dit jaar weer aan hebben meegewerkt om alles tot een
goed einde te brengen.
Wij zijn heel blij met de inzet van alle vrijwilligers en leden bij alles wat wordt georganiseerd, en
rekenen ook in 2022 weer op iedereen.

Het bestuur wenst u mooie feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur,
Plony van der Ham
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de coronarichtlijn die vanaf 13 november 2021 geldt, hebben we, het
bestuur, uitgebreid onderzoek gedaan bij CURIO, GGD-Breda en GGD-Hart van Brabant,
gemeente Breda afdeling Handhaving, de site van het RIVM en de site van de Rijksoverheid.
GGD-Hart van Brabant geeft aan dat wij verplicht zijn het coronatoegangsbewijs te vragen bij
lezingen en bijeenkomsten op de school.
Besloten is om de navolgende richtlijn op te stellen voor Groei en Bloei Breda e.o.:
1.
2.
3.
4.
5.

Bij binnenkomst controleren van de QR-code
Naam op lijst zetten i.v.m. contactonderzoek
Mondkapje verplicht, zodra je zit mag het mondkapje af
Afstand houden 1.5 mtr
Andere basisregels zijn van toepassing, zoals: geen handen schudden, hoesten en niesen
in de elleboog, handen ontsmetten en thuisblijven bij klachten

Laten we afspreken dat we het zo met zijn allen doen.
Het landelijk bestuur heeft bepaald dat G&B-lezingen onder 'evenementen' vallen.
Dus tot 18:00uur. Hou de nieuwsflits in de gaten
Namens het bestuur van Groei en Bloei Breda e.o.
Wijnand Romijn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kerstmarkt in Terheijden van 11 december gaat ivm corona NIET door.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstworkshop Bloemschikken gaat helaas niet door!
Door het toenemend aantal coronabesmettingen en de daarbij
behorende aangescherpte maatregelen zagen wij ons genoodzaakt om
de bloemschiklessen voorlopig niet door te laten gaan. Daarmee komt
dit jaar helaas ook de kerstworkshop te vervallen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RABO clubsupport actie
DE STEMMEN ZIJN GETELD!
De opbrengst van de RABO clubsupport actie is voor ons €578!!!
Veel meer dan vorig jaar.
DANK U VOOR UW STEM!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstavond Princenbosch
Woensdagavond 8 december zijn we van 18.30u tot 21.00u weer van harte welkom
bij Princenbosch,
het tuincentrum aan de Bavelseweg 143 in Gilze, om de prachtige kerstshow te
komen bewonderen.
We worden verwelkomd met koffie of thee.
Aanmelden voor deze avond is niet nodig.
We zijn wel afhankelijk van de dan geldende RIVM-regels.
Dus houdt de nieuwsflits in de gaten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene lezing
Woensdag 15 december zal Bert Vermeijden van Garden
Tours de algemene lezing over de buitenlandse tuinenreis
verzorgen. De reis zal deze keer gaan naar Hertfordshire in
Engeland.
Na afloop van de lezing kunnen we gezellig napraten onder
het genot van een hapje en een drankje en een animatie om
het jaar af te sluiten.
Hertfordshire
Dit district biedt de tuinliefhebber de nodige tuinen die een bezoek meer dan waard zijn.
Benington Lordship, Hatfield House en Alswick Hall staan garant voor vele uren tuinplezier. Nog
een topper die dit programma bijzonder maakt: The Barn, de tuin van ontwerper Tom StuartSmith, met daarin een kopie van zijn Chelsea winnende tuin, maar ook een fascinerend gedeelte
waarin vaste planten op onnavolgbare wijze zijn ingezaaid. Een reis terug in de tijd bij St. Paul’s
Walden Bury met een heuse ‘ganzenvoet’: een tuinvorm zoals
deze eeuwen geleden in Frankrijk werd gebruikt. Eeuwenoude
bomen markeren deze bijzondere tuin. Klassieke tuinen
wisselen tijdens deze reis de privétuinen af. Kortom, een
afwisselende reis met veel aantrekkelijke tuinen!

Het voorlopige programma van de tuinenreis vindt u hier.
Aanvang 19.30 uur
Curio, Frankenthalerstraat 15 Breda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Bloemschikgroepen
Graag hadden we deze nieuwsbrief gevuld met een enthousiast verslag van onze jaarlijkse
demonstratieavond en andere leuke nieuwtjes omtrent het bloemschikken.
Helaas heeft de persconferentie van 12 november roet in het eten gegooid of beter gezegd: het
snel toenemende aantal coronabesmettingen.
Aangezien we ons maatschappelijk verantwoordelijk voelen, hebben we moeten besluiten om
zowel de demonstratieavond met Frits Hoogers als wel de bloemschiklessen voorlopig af te
gelasten.
Veiligheid en gezondheid gaan boven alles!
Hopelijk gaat het allemaal niet te lang duren voor we weer gezamenlijk aan de slag kunnen,
maar voorlopig kunnen we onze opdracht voor de volgende les thuis zelf uitvoeren.
Leuk om de resultaten te delen in de app-groep of via de mail.
Ter inspiratie vinden jullie hieronder nog wat foto’s van werkstukken gemaakt in de les bij Ineke
Lodders.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotstuinclub
Dinsdag 7 december lezing: Nico Tillie – ervaringen van zijn reizen door de bergen; aanvang
19.00hr
In deze lezing neemt Nico ons mee op een aantal van zijn vele plantenreizen van China tot
Canada en van de Alpen tot de Rocky Mountains en gaat hij in op lokale culturen en verhalen.
Ook gaat de lezing over het gebruik van planten in verschillende typen tuinen en in het
onderzoek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Fotoclub
In oktober hebben we een fototocht “straatfotografie” georganiseerd en wel in Breda.
Bij straatfotografie is het de bedoeling om het straatleven vast te leggen waarbij de foto een
verhaal moet brengen.
Dit keer waren er 2 eerste plaatsen. Richard van Cann heeft ongemerkt
een jongeman gefotografeerd die totaal opging in zijn telefoongesprek.
Richard heeft verschillende foto’s kunnen maken zonder dat de
jongeman dit in de gaten kreeg.

Arjen heeft een man kunnen vastleggen die eveneens
bezig was met zijn mobiele telefoon. Door de foto in
zwart wit te maken werden eventuele felle kleuren in de
buurt weggewerkt. Hierdoor komt de nadruk op de
persoon te liggen.

De tweede plaats was voor Annie Snoeren. Een foto met humor
want de tekst op de bussen: Bravo Brabant vervoert ons, terwijl
een scootmobiel er achteraan rijdt. En dan de tekst op het
reflectiehesje “Huh? Huh?

De derde plaats was voor Ria van Elteren.
Zij legde 3 dames vast die alle drie omkijken naar iets,
waarschijnlijk een etalageruit.

Daarnaast hebben we twee weken geleden een lezing
gehad van Diana Bokje met als thema Ideecreativiteit. Deze lezing sluit aan bij ons jaarthema.

Tijdens de lezing hebben we verschillende handreikingen gekregen hoe we creatiever aan de
slag kunnen gaan. Komende week hebben we het vervolg van Diana.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nacht van de Nacht 30 oktober 2021 Drimmelen
Het was nacht, een stikdonkere nacht, in de schaduw van de maan vertelde ………………………
Elk jaar vragen de Natuur en Milieufederaties samen met lokale natuur- en milieuorganisaties
aandacht voor het belang van het donker. Aandacht voor het behoud van donker, door mensen
te laten genieten van de nacht. Maar ook om weer te ervaren en te ontdekken hoe mooi de
nacht is. Traditiegetrouw gebeurt dit in de nacht waarin ook de klok wordt verzet. Dit keer al
voor de 17e keer.
De Nacht van de Nacht in Drimmelen is georganiseerd door Platvorm Drimmelen van Stichting
Steenbreek. Groei en Bloei is gevraagd deel te nemen. Groepjes van 4 tot 8 personen gingen
onder begeleiding van een gids langs een zevental podia, te weten: lichtvervuiling, een verhaal
op het kerkhof, de sterren, gezegden en spreekwoorden, uilen, vleermuizen en
planten/fotosynthese. Gonny van Fessem en Wijnand Romijn hadden een leuke overdekte plek
bij een voormalige boerderij. Door de overdekte plek aan te kleden met Pr-materiaal van Groei
en Bloei, wat kaarsjes en een snoerverlichting, was het knus voor onze bezoekers. Dat waren
zes groepen, meest volwassenen, dolend door de onverlichte stille straat in Oud-Drimmelen. Als
een groep bij ons kwam vertelden we over de vereniging Groei en Bloei en onze afdeling Breda
e.o. Daarna de uitleg over fotosynthese. Om een verhaal zes keer achter elkaar te doen was een
uitdaging. En wat echt leuk en lerend was, was dat ons interactief publiek er ook van alles over
wist. Zo zaten er een oud-docent biologie bij, iemand die verlichting in kassen aanlegde en
onderhield en akkerbouwers. In elke groep zat wel iemand die een aanvullend verhaal had.
Helaas was het geen gelegenheid waarin mensen zich plotseling wilden aanmelden bij Groei en
Bloei, maar we hebben ons laten zien en de samenwerking met Platvorm Drimmelen van
Steenbreek was hartverwarmend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinagenda december
Inrichting en aanleg
•

Vervang of repareer schuttingen voordat de planten straks weer beginnen te groeien.

•

Altijd al een kas willen hebben? Plaats de kas tussen nu en eind januari voor het
zaaiseizoen begint.

•

Maak op tijd een afspraak met de hovenier om de drukte voor te zijn.

•

Vul potten, bakken en schalen met groen steekschuim en steek daar bessen, bottels en
sierappeltjes uit de tuin (of van het tuincentrum) in.

Voorbereiden
•

Maak alvast een zaai- en plantschema voor het voorjaar.

•

Maak foto’s van de wintertuin en kijk welke delen verbeterd kunnen worden.

Planten
•

Zet een of meer Skimmia’s op het terras, balkon of bij de voordeur, op een plek met
(half)schaduw. Deze groenblijver heeft ’s winters opvallende bessen.

•

Plant vóór half december en vóór het vriest nog voorjaarsbollen. Dit is je allerlaatste kans.

•

Plant winterbloeiende sneeuwballen Viburnum tinus en Viburnum x bodnantense in potten
of in de volle grond.

•

Bladverliezende bomen en struiken kun je als het niet vriest nu planten.

Planten beschermen
•

Haal bladeren bij rots- en vetplanten weg, zij houden het graag droog.

•

Pak potten en bakken in noppenfolie, vliesdoek of een speciale hoes als er vorst wordt
voorspeld.

•

Houd potten en bakken met voetjes of stenen van de terrasvloer voor een goede
afwatering.

•

Bescherm planten in pot en bak tegen de oostenwind die blad en grond razendsnel doet
uitdrogen.

•

Check de boompalen van jonge fruitbomen of ze niet te strak zijn aangebonden of juist te
los.

•

Giet water uit de potten met winterviolen, heide en bergthee om wortelrot te voorkomen.

Verzorgen
•

Druk de grond rondom nieuwe planten nog eens goed met de voet aan. Vaak worden ze
door de kracht van de wind losgewrikt.

•

Loop planten die binnen overwinteren eens in de twee weken na om dor blad te
verwijderen.

•

Blijf planten in pot en bak op het terras tijdens droge perioden water geven (niet bij
vorst).

•

Geef planten, struiken en bomen in potten en bakken een plaats uit de wind.

Snoeien
•

Snoei de leilinde tussen nu en eind februari.

•

Knip de takken die vrucht hebben gedragen van herfstframbozen tot de grond toe af.

•

Snoei van zomerframboos de jonge scheuten, niet het hout.

•

Snoei van braam de oude takken die al vruchten gedragen hebben weg. Kies 3 à 4 nieuwe
sterk groeiende takken, bind die aan een rek of draden. Hieraan groeien in de zomer
nieuwe vruchten.

•

Snoei soorten die hevig ‘bloeden’ zoals druiven, esdoorns en berk vóór 15 december. In
die periode staat de sapstroom zeker stil.

•

Snoei druif en kiwi bij vorstvrij weer (absoluut niet als het vriest, om boomkanker te
voorkomen).

Onderhouden
•

Maak de messenkooimaaier, de maaimachine of de maairobot schoon of breng ze weg
voor een onderhoudsbeurt. De komende maanden heb je ze niet meer nodig.

•

Versnipper takken voordat je ze op de composthoop of in de compostbak gooit.

•

Zet bij zacht weer de ramen open om het winterverblijf van de kuipplanten te ventileren.

•

Tap en sluit de waterleiding naar de buitenkraan af (als je dat nog niet hebt gedaan) om
vorstschade te voorkomen.

•

Geef groenblijvende planten in pot af en toe water. Sneeuw en regen komen door het
dichte bladerdek vaak niet in de potgrond terecht.

Bron: vtwonen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.tuincentrumoosterhout.nl

www.braatgroenbeleving.nl

www.gardentours.nl

Graszoden zijn via de webshop te bestellen en kunnen thuisbezorgd worden.

Zie: https://www.avri-tuincentrum.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

