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Beste tuinvrienden, 

Over de drempel van het nieuwe jaar……..  

Iedere jaarwisseling opnieuw sta ik er even bij stil, dat ik als het ware over een 

drempel stap van het ene jaar in het andere.  

Waarschijnlijk heeft dat gevoel van “over een drempel“ te gaan te maken met de 

oudejaarsconferences van Wim Kan.  

Het is al heel wat jaren geleden, maar velen van u zullen ongetwijfeld nog 

herinneringen hebben aan deze conferencier die op geheel eigen wijze het oude 

jaar uitluidde. 

 Ik heb het op internet nog eens nagezocht en ontdekte dat in veel titels van zijn 

shows steeds het woord drempel voorkwam: Waardig over de drempel (1958) 

Zuinig over de drempel (1973) Wankelend over de drempel (1980) 

De titels van deze shows pasten bij de actualiteit van dat moment. 

Onwillekeurig vraag ik me af, wat de titel van zijn show eind 2022 zou 

zijn geweest: Huilend over de drempel?………...Moedeloos over de 

drempel?  

In het afgelopen jaar werden we dagelijks via de nieuwsmedia 

geconfronteerd met heftige problemen op nationaal EN internationaal 

niveau.  

Ik hoef ze hier niet te noemen want u bent er ongetwijfeld van op de 

hoogte.  

Het kost heel wat energie om je niet mee te laten slepen in deze negatieve  berichtgeving en 

een sombere, moedeloze kijk op de wereld te krijgen. 

Hier over nadenkend besef ik, wat een grote rijkdom het is als je kunt genieten van alles wat 

leeft in de natuur en de tuin.  

Nu de dagen langzaamaan gaan lengen kunnen we weer volop naar buiten en ontdekken hoe 

de natuur voorzichtig gaat ontwaken.  

 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/Sneeuwklokjes_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_2099_.jpg


De eerste lenteboden zijn hier en daar al zichtbaar. 

Half januari waren hier in de omgeving zelfs al de eerste narcissen in bloei! 

Een wandeling in de natuur of in de tuin wordt weer een zoektocht naar de eerste krokussen, 

de knoppen van de tulpen die zichtbaar worden of de forsythia die elke dag wat geler wordt.  

Het bezig zijn in de  natuur (actief of passief) zorgt voor de broodnodige ontspanning waar 

lichaam en geest van profiteren en zo een tegenwicht bieden aan alle negativiteit waarmee 

we dagelijks geconfronteerd worden.  

Misschien hebben wij als Groei en Bloeier hiermee wel een gouden troef in handen! 

Ik wens dan ook, dat u dit nieuwe tuinseizoen HOOPVOL OVER DE DREMPEL stapt en dat 

het u dit jaar gaat lukken om de tuin nog net iets groener, iets afwisselender, iets fleuriger, 

iets spectaculairder te maken! 

Maak er een mooi tuinjaar van! 

Namens het bestuur 

Sjak Dielemans  

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

Algemene ledenvergadering woensdag 8 februari 

Aula Curio         Aanvang 19.30 uur 

Zoals gebruikelijk zal in februari weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden.  

Deze avond helaas geen hoofdrol voor bloemen of planten, maar voor woorden en cijfers.  

Desondanks hopen we toch dat u het belang van een algemene vergadering kunt 

onderschrijven en op deze avond aanwezig zult zijn.  

In willekeurige volgorde enkele zaken die deze avond aan de orde zullen komen: 

• notulen 2022 vaststellen 

• sociaal verslag 2022 

• financieel verslag 2022 en kascontrole 

• presentatie activiteiten 2023 

• Aandacht voor leden die 20 jaar lid zijn 

• Aandacht voor commissieleden die stoppen met werkzaamheden 

 

De definitieve agenda zal aan het begin van de avond worden uitgereikt.  

In 2022 werden we als bestuur verrast door een grote opkomst. 

We hopen dat u ook deze keer weer aanwezig zult zijn! 

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

Cursus  Zaaien en Stekken zaterdag 25 februari 

Bezoekerscentrum Wolfslaar    Wolfslaardreef 95   Breda 

Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur.       Gratis voor leden en niet-leden 



Nog even en de tuincentra staan weer vol bloeiende voorjaarsplanten.  

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het er vinden. 

Het ziet er allemaal heel kleurig en verleidelijk uit, maar bedenk wel dat het  onnatuurlijk is 

om eind maart al bloeiende afrikaantjes of vlijtig liesjes te kopen.  

Het is veel natuurlijker, veel leuker en stukken goedkoper om de voorjaars- of 

zomerbloemen zelf te zaaien en ze langzaam te zien opgroeien.  

Het duurt dan heel wat langer voordat ze volop in bloei staan, maar je hebt er zoveel meer 

voldoening van.  

Daarnaast is de opbrengst vaak zo groot, dat je heel veel mensen in je omgeving blij kunt 

maken met een vrolijke voorjaarsbloeier! 

Om de fijne kneepjes van het vak te leren geeft Nel Wens op zaterdagmiddag 25 februari 

een korte cursus zaaien en stekken.  

Nel laat zien hoe je met simpele middelen een mooi resultaat kunt bereiken.  

Je hebt helemaal geen dure zaaibakken of zaai- en stekgrond nodig! 

Naast de techniek van het zaaien komt ook het stekken van varens, struikgewas en vaste 

planten aan de orde.  

We bieden deze cursus gratis aan, zodat ook belangstellenden buiten Groei en Bloei het 

plezier van zelf zaaien en stekken kunnen ontdekken en op deze manier ook kennis kunnen 

maken met onze vereniging.  

Daarom een speciaal verzoek aan onze leden om kinderen, buren, vrienden of 

familieleden te wijzen op deze interessante gratis cursus.  

Hoewel de cursus dus vooral gericht zal zijn op de beginnende tuinliefhebber heeft Nel 

verzekerd, dat ook de meer ervaren tuinder nog genoeg interessante weetjes op kan doen.  

Opgave uiterlijk 18 februari via mail: laming.meggie@gmail.com 

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

Bloemschikken 

Allereerst willen wij iedereen nog een gezond en bloemrijk 2023 toewensen! 

 

Na de overdaad in december, nu weer wat “rust” in de bloemstukken, waarbij voorzichtig het 

voorjaar al in aantocht is…. 

Hierbij de resultaten van de eerste lessen in dit prille, nieuwe jaar.  

Er werd met verschillende thema’s gewerkt zoals: tulpenfestival, voorzichtig voorjaar, goede 

voornemens, stapelen 

en bekleden. 

 

Veel kijkplezier! 

 

Klik hier  

 

 

https://breda.groei.nl/fotos/februari-2023?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6245&cHash=409192d0baa620a3214178e1ef02bcd3


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

Rotstuinclub 

Lezing Gerard van Buiten,  dinsdag 7 februari 2023  aanvang 19.00 hr. 

"Indian Spring" 

Gerard heeft vaker lezingen gegeven voor G&B Breda en de RTC en is dus geen onbekende. 

Hij is hortulanus van de Botanische Tuinen van Utrecht. In die hoedanigheid maakt hij wel 

reizen en in het voorjaar van 2019 was hij in het Noord-Oosten van de VS. Dat gebied is 

bekend om het loofbos dat in de herfst vlammend rood-oranje kleurt, het verschijnsel dat 

men dan  “Indian Summer” noemt. Dat gebied trekt dan vele bezoekers uit de hele wereld.  

Veel minder bekend is de enorme rijkdom aan voorjaarsbloeiers die dan in die omgeving 

groeien. Op basis van die ervaring heeft Gerard dit dan “Indian Spring” genoemd: minder 

bekend, maar niet minder mooi.  

In deze lezing laat hij veel van die prachtige voorjaarsbloeiers als 

Trillium, Phlox en Akelei in hun natuurlijke omgeving zien. Tevens zal 

hij ook een aantal fraaie bostuinen in New England laten zien met 

fraaie voorbeelden hoe de planten te gebruiken en te combineren. 

Kortom: volop inspiratie voor bos- en schaduwtuin en een nieuwe 

wereld aan planten die voor ons opengaat; hij is verkocht aan de 

“Indian Spring”. 

Ook niet-leden van de RTC kunnen deze lezing bijwonen. 

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

Tuinclub 

Lezing op 14 februari 2023 door David Alkemade over zomerbloembollen 

Deze avond komt David Alkemade ons vertellen over (bijzondere) zomerbloembollen. 

Alkemade Bloembollen uit Mechelen bestaat al ruim 50 jaar en zij 

kweken bloembollen voor de professionele tuinarchitecten maar ook voor 

de tuinliefhebber.   

Voor de zomerbloembollen kun je denken aan Dahlia – Begonia – Calla – 

Gladiool – Trigidia enzovoort. Wij leren op deze avond meer over de 

standplaats, verzorging en vermeerdering van deze bollen.  

De lezing vangt aan om 19.15 uur in de aula van Curio, inloop vanaf 

19.00 uur. 

Introducés zijn 1x per seizoen welkom tegen betaling van € 4,=. Opgeven hiervoor kan bij 

Marian Ooijen via: marian_ooyen@hotmail.com 

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

Fotoclub 

 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/Rotstuinclub_foto_1_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_2142_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/IMG_1674.jpg


Uitslag en korte bespreking winnende themafoto’s van december 

In december gaat de fotoclub niet op pad, maar doen we altijd een foto-opdracht in en om 

ons eigen huis. Dit keer was de opdracht: maak een foto waarbij je een plaat in een boek als 

achtergrond gebruikt voor een verhalende foto. Plaats een voorwerp vóór de afbeelding en 

fotografeer het als één geheel, als één tafereel. Voor deze opdracht waren fantasie en 

creativiteit nodig.  

 

Op de eerste plaats werd de foto van Ton gekozen. We zien een niet zo 

vrolijke orgeldraaier en een vrolijke muzikant bij draaiorgel De Klok. De 

afbeelding uit het boek en het glimmende figuurtje vormen een mooi 

geheel. Ton heeft de foto omgezet in zwart-wit om het poppetje beter 

uit te laten komen.  

 

 

Op de tweede plaats werd de foto van Ad gekozen. Deze foto laat 

wel heel duidelijk een (triest) verhaal zien. Het is bijna een 

documentaire foto. Ad heeft een foto van zijn eigen kerststal ín een 

nieuwsfoto geplaatst en er zo één geheel van gemaakt. 

  

Op de gedeelde derde plaats kwam de foto van Anna. Wat gebeurt hier?! 

Schreeuwt de dierentemmer kwaad tegen de olifant? Schrikt de olifant 

hiervan, is hij bang voor die grote, boze man? Een intrigerende foto met 

een mooie lichtval op het hoofdonderwerp: de olifant. 

 

En ook op de derde plaats de foto van Richard v. C. Deze foto 

benadrukt de snelheid van de dieren en van de motorrijder die zelfs 

op zijn achterband rijdt. Hij drijft de dieren op zoals tegenwoordig de 

cowboys hun vee opdrijven. Klik op de foto’s voor vergroting 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gelezen op de website “In de buurt”, versie Breda 

 

Hoogste boom in Breda 

Van overige verenigingen 

IVN Mark en Donge organiseert in februari 2 wandelingen. Inschrijven is 

verplicht, deelname is in principe gratis. Voor meer informatie en 
inschrijving, zie de website van IVN Mark en Donge. 

1. Op 05-02 is er een landschapswandeling van ca. 6u, langs de lanen en 
dreven van de baronnen: Ulvenhoutse Bos, Chaamse Broek en 

Strijbeekse Hei. Er wordt stevig doorgelopen. 
2. Op 12-02 is er een natuurwandeling op de Galderse Hei van ca.2u in 

de middag. 
 
 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/fotoclub/Fotoclub_1ste_plaats_Ton_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_-_kopie_2146_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/fotoclub/Fotoclub_2ste_plaats_Ad_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_-_kopie_2147_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/fotoclub/Fotoclub_3de_plaats_Anna_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_-_kopie_2148_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrief_februari_2023/fotoclub/Fotoclub_3de_plaats_Richard_v._C_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2023_2149_.jpg


De hoogste boom in Breda staat in het Park Valkenberg. Hoge bomen vangen veel wind, en 

dat geldt zeker voor dit exemplaar. De Quercus robur (Zomereik) is 38,60 meter hoog. De 

meting werd in 2022 uitgevoerd. 

Hoogste boom in provincie Brabant 

In Brabant staan heel wat hoge bomen, maar de allerhoogste vind je in Eindhoven. Op het 

terrein van De Grote Beek staat een dougglasspar met een hoogte van 42,2 meter. Deze 

meting werd in 2021 gedaan. 

Dikste boom in Breda 

Bomen groeien niet alleen in de hoogte, maar ook in de breedte. Dat kun je ook wel zien aan 

de Pterocarya fraxinifolia (Kaukasische vleugelnoot), die in het Park Valkenberg staat. Deze 

boom is 5,94 meter breed en is daarmee de dikste boom van de stad. De meting werd in 

2022 uitgevoerd. 

Dikste boom in provincie Brabant 

Wil jij de dikste boom van Brabant bewonderen? Dan moet je naar Sambeek, want daar 

staat een Hollandse linde met een omtrek van 8,17 meter. De boom staat in de Grotestraat 

en de meting dateert van 2022. 

Oudste boom in Breda 

Na de hoogste en de dikste boom van Breda is het nu tijd voor de oudste. Met 272 jaar is 

deze Morus nigra (Zwarte moerbei) de oudste van onze stad en vind je op het binnenplein 

van de bibliotheek. Hoeveel vogels hebben hun nestjes al gebouwd in deze ouwe knoest? 

Oudste boom in provincie Brabant 

De oudste boom van Brabant staat in Oosterhout. De zomereik met de bijnaam ‘De Heilige 

Eik’, staat op het kruispunt van de Achterstraat en Vrachelsestraat. Hoe lang de boom daar 

al staat? Ruim 652 jaar, wat een leeftijd! 

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

Tuinagenda 
 

Aanleg en inrichten 

• Vervang de verrotte paal van het tuinhek. 

• Wil je een watergeefsysteem installeren en elektriciteitskabels ingraven? Realiseer 

deze plannen dan vóór alle planten weer volop groeien. Op die manier hebben 

beplanting en gras er minder van te lijden. 

Voorbereiden 

• Bestel zomerbollen, zaaigoed en planten online. De keuze is nu nog groot en de 

voorpret kan beginnen. 

• Zorg voor voldoende steeketiketten, touw en raffia voor het seizoen losbarst. 

Zaaien 

• Start met het zaaien van planten die binnen voorgezaaid kunnen worden. Begin deze 

maand binnen of in de kas al met het zaaien van eenjarige planten en gewassen voor 

de moestuin. 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinverlichting/tuinverlichting-aanleggen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-bomen/bloembollen-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/moestuin


• Zaai binnen alvast de eerste eenjarige zomerbloemen in kweekbakjes en -potjes. 

• Gooi kartonnen kokertjes van toiletpapier en keukenrollen niet weg. Zet ze in een 

bakje, vul met zaaigrond en zaai er eenjarige zomerbloeiers in. 

Verzorgen 

• Strooi vóór half februari kalk in de border, de moestuin en over het gazon. 

• Verspreid goed verteerde compost al door de tuin. Geef rozen een extra portie en 

voorzie ook het gazon van een dun laagje compost. Dit is een klus voor een mooie 

februarimiddag. 

• Geef kuipplanten die binnen overwinteren weer wat meer water. 

• Leg bij vorst vliesdoek over de bloeiende bollen in pot en bak. 

• Knip het oude blad van de Helleborus, maar knip pas alles pas weg als het nieuwe blad 

verschijnt. 

• Bevrijd sneeuwklokjes (Galanthus), winterakonieten (Eranthis) en krokussen (Crocus) 

van hun winterdek. 

• Blijf onkruid wieden. 

Onderhouden 

• Slijp de snoeischaar, heggenschaar en spade 

• Strooi zand op pad en terras en schrob het groene, glibberige laagje weg met de 

bezem. 

Gazon 

• Verspreid de grond van molshopen met een bezem over het gazon. 

• Steek tijdens een droge, vorstvrije periode de kantjes van het gazon 

• Breng de grasmaaier weg voor een onderhoudsbeurt. 

Snoeien  

• Snoei de leilinde: dat kan deze maand nog door de takken tot op een paar centimeter 

vanaf de hoofdtakken terug te knippen. 

• Eind deze maand, begin volgende maand kun je ook de blauweregen (Wisteria) snoeien. 

• Knip dorre restanten van planten met de heggenschaar in stukjes en laat ze in de border 

liggen, ze verteren vanzelf wel. 

Bronnen: vtwonen.nl en groei.nl 
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https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/wanneer-eenjarigen-voorzaaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/kalk-strooien-gazon
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/?searchp=onkruid%20wieden
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/sierbestrating/tegels-schoonmaken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/graskanten-steken-en-knippen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/leilinde-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/blauwe-regen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gereedschap/heggenscharen


 

 

 

 


