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Beste tuinliefhebbers.
Het einde van het jaar 2020 is alweer in zicht. Aan de temperatuur is dat nog niet
zo te merken, maar wel aan de harde wind en regen. In de tuin is de herfst
ingetreden en worden we getrakteerd op prachtige kleuren. De herfst is een mooi
moment om de laatste hand te leggen aan het opruimen van de tuin, het gras te
maaien, de bollen in de grond te doen en de compostberg voor een laatste keer te keren. Als
we weer meer binnen zijn kunnen we ook een tuinplan gaan maken voor het volgend
tuinseizoen. De Groei en Bloei maandbladen kunnen daarbij een nuttige rol spelen. Maar
schroom niet om je tuinvrienden om advies te vragen.
Het lijkt nu te vroeg om al terug te kijken op het jaar 2020. Maar de neiging is er wel. Want
we hebben veel gemist door corona. We zijn in maart volledig stilgevallen en hadden gehoopt
in september weer voluit aan de slag te gaan. Maar helaas stak de tweede golf in augustus
daar een stokje voor. Hopelijk komt er een vaccin snel op de markt en komen ook wij een
keer aan de beurt voor een prikje. Wat zal het fijn zijn om weer bij elkaar te kunnen en
mogen komen, hoewel dat niet hetzelfde zal worden als in 2019. De voorbereidingen voor ons
60 jarig jubileum waren al in volle gang en moesten abrupt afgebroken worden. Hopelijk is
alle moeite niet voor niets geweest en kunnen we in 2021 ons jubileum in aangepaste vorm
alsnog laten doorgaan.
Binnen de clubs zijn intussen meerdere initiatieven ontstaan om digitaal in contact te blijven
met elkaar en biedt dat ook voor de toekomst nieuwe inzichten.
In 2020 zijn er leden ziek geworden en zijn leden ons ontvallen. Graag hadden wij de familie
door onze aanwezigheid willen ondersteunen. Voor zover mogelijk betuigen wij nu onze
deelneming digitaal en via de telefoon. Dat is onwennig en onaangenaam. Maar het is helaas
niet anders. Er zijn dit jaar ook nieuwe leden bij onze afdeling van Groei en Bloei gekomen.
Wij hopen dat zij in 2021 kunnen deelnemen aan de leuke en aantrekkelijke activiteiten.
Als bestuur zijn we al aan het denken over de algemene ledenvergadering (ALV). Over hoe we
dat gaan aanpakken worden jullie tijdig geïnformeerd.
December is normaal gesproken een maand waarin
wij veel activiteiten organiseren. We moeten 2020 nu
op een geheel andere wijze afsluiten. Dat is geen
positief iets maar we gaan dit wel doen. Dus op naar
2021.
Ik wens namens het gehele bestuur ieder een
gezellige decembermaand toe en hopelijk weer volop
activiteiten in 2021.

Wijnand Romijn

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

Géén speciale kerstavond bij tuincentrum Princenbosch, Bavelseweg 143, in Gilze.
In samenspraak met het tuincentrum is er, ivm de covid-19 , geen speciale
avond voor Groei & Bloei leden.
Uiteraard is iedereen op de normale openingstijden welkom, al zult u het ook
dan zonder de koffie en bonbon moeten doen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van gemaakte bloemschikstukken die
in november gemaakt zijn
de opdrachten waren verschillend
gemaakt met de laatste bloemen uit eigen tuin
en met gedroogd blad
en hoewel we beperkt zijn in onze vrijheid,
blijft de creatieve geest actief!!
Voor meer bloemstukken klik hier

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

Tuinclub
Al meer dan vijf maanden sturen leden van de Tuinclub foto’s van planten naar een centraal
punt waardoor iedere week alle leden een fotocollage
ontvangen. Op die manier is het bijna net of we iedere
week een tuinbezoek bij een ander lid brengen – meer dan
we ooit hebben gedaan in het najaar. Ook in oktober
bloeide er nog veel in de tuin en die foto’s worden nu
gebruikt voor de fotocollages. Vanaf eind november zal dat
misschien minder worden, maar we streven ernaar dat we
dan middels andere bijdragen regelmatig iets naar de leden
van de Tuinclub kunnen sturen. Dat kunnen leuke stukjes
zijn met belevenissen of wetenswaardigheden, foto’s van
planten die ‘s winters bloeien, aanbiedingen, vragen en
dergelijke.

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

Van de Fotoclub
Zijn we het nieuwe seizoen goed en wel begonnen, krijgen
we weer te maken met de nieuwe maatregelen voor Covid19. Onze eerste bijeenkomst hebben we gelukkig kunnen
houden, maar momenteel zit onze ontmoetingslocatie weer
op slot. In ieder geval tot 18 november.
In de tussentijd hebben we wel een fototocht georganiseerd
en wel naar de Loonse en Drunense Duinen. Op 31 oktober
verzamelden we bij De Roestelberg in Kaatsheuvel alwaar ik
gereed stond met verse koffie, thee en een heerlijke stroopwafel. Na een korte uitleg van het
gebied ging eenieder zijn eigen weg het natuurgebied in. Vlakbij het vertrekpunt was het
redelijk druk met mountainbikers, gezinnen die hun hond uitlieten, gezinnen met kinderen en
ook mensen te paard.
Daarom eerst even een klein stukje lopen om uit deze
drukte te komen, wel zo veilig in deze tijd. Vanuit het
vertrekpunt zijn verschillende natuurgebieden binnen
handbereik: bossen met loofbomen, bossen met
naaldbomen, duingebied en heidegebied. Keuze
genoeg om mooie foto’s te maken. In het begin van de
dag was het redelijk bewolkt. Hierdoor kwamen de
kleuren van het duingebied minder mooi over. Voor
het fotograferen van paddenstoelen, al dan niet met
een macrolens, maakt een bewolkte dag niet uit.
Nadat de meesten na 2 uur fotograferen genoeg mooie foto’s hadden gemaakt, ging men
weer huiswaarts. Enkelen bleven toch nog even wachten wat het weer zou gaan doen. Na een
extra kopje koffie werd het wachten beloond. Tegen twaalf uur brak de zon voorzichtig door
de wolken en kwam er veel meer kleur in het natuurgebied. Dus de fototas weer op de rug en
terug naar de mooie plekken om opnieuw foto’s te maken, maar nu met zonlicht erbij.
Werkelijk een wereld van verschil in uitstraling van de foto’s.
De winnende foto kan ik helaas nog niet laten zien aangezien iedereen nog druk bezig is zijn
of haar mooiste foto te selecteren en in te sturen voor de beoordeling. In de volgende
nieuwsbrief de winnende foto. Wel hierbij een aantal eigen foto’s voor de sfeer.
Daarnaast zijn we woensdag 11 november gestart
met ons jaarthema “Licht”, onder begeleiding van
Johan van der Wielen. Johan heeft van tevoren via
Youtube een tweetal presentaties doorgestuurd
over het thema Licht. Op de avond zelf konden we
volop vragen stellen en al een aantal foto’s laten
zien. Dit om te kijken of we al in de goede richting
zitten qua thema. Eind november vindt de fototocht
plaats, waarbij eenieder op eigen gelegenheid naar
een zelfgekozen locatie kan gaan om foto’s te
maken van de verschillende onderdelen van het
thema licht. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood

--------------------------------------------------------------------------------------------------------DANK U VOOR UW STEM OP RABO CLUB SUPPORT
Heel veel dank aan alle leden die dit jaar weer op ons hebben
gestemd bij de Rabo Club Support actie. Het bedrag is wat lager
dan vorig jaar, maar het is toch in totaal een bedrag van €
341,04.
Wij zullen het bedrag reserveren voor de jubileumviering in 2021.

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

KERSTARRANGEMENT BLOEMSCHIKKEN
Voor de niet-bloemschikcursisten onder u:

Helaas kan in de coronatijd geen Kerstworkshop bloemschikken
gegeven worden.
We hebben daarom deze oplossing gevonden zodat u toch met
de kerst een zelfgemaakt kerststuk in huis kunt hebben. Het is
beslist niet al te ingewikkeld om te maken!
Klik hier voor het bloemschikvoorbeeld en de beschrijving van
het kerstarrangement van december 2020 door Diana Verbrugh.
Alle bloemschikcursisten krijgen in hun groeps- WhatsApp nog een eigen
kerstopdracht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale opdracht van Marc Hellemons.
Ze hebben mij vanuit Groei & Bloei gevraagd om jullie een vrijblijvende digitale opdracht
te geven en inmiddels hebben ook al wat cursisten om een beetje actie gevraagd, omdat we
gewoon als bloemschikliefhebbers bezig willen zijn………..
Een gewone digitale opdracht leek me wat eenvoudig, dus ik heb voor jullie een opdracht op
film gezet, hieronder de link:
https://www.dropbox.com/s/rngmmwmd2hisk3n/20201111_201747.mp4?dl=0

Let op, het is een filmpje van ruim 8 minuten dus het
binnenhalen kan even duren, zorg in ieder geval dat je dit in
een goede wifi omgeving doet.
Aan het eind van het filmpje geef ik een tweede vrijblijvende
kerstopdracht, het is echt niet verplicht om een bloemstuk te
maken, maar gewoon als jullie willen, kun je misschien wat
met deze twee opdrachten doen.
Nou ik ben benieuwd van wie ik een resultaat ga zien,
laten we voor de kerstopdracht een deadline instellen
om uiterlijk vrijdag 18 december een foto van je
gemaakte stuk aan te leveren, via mail of Whatsapp,
dan kunnen ze van Groei & Bloei hier wellicht wat mee
doen in de nieuwsbrief.
Ik kijk zoals gewoonlijk uit naar jullie resultaten.
Groeten,
Marc
06-29435354
marchellemons@gmail.com

Instagram en Facebook.
Het staat iedereen vrij om het resultaat van de digitale opdracht van Marc of eigengemaakte
creaties naar Ursula van Dijk door te zetten: e-mailadres: ursula@juvw.nl
Zij kan ze dan op Facebook en Instagram plaatsen.
Let op: Alleen duidelijke foto’s kunnen geplaatst worden!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinagenda december
Inrichting en aanleg
• Vervang 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 een beschutte, overdekte plaats waar ook in de wintermaanden gebarbecued kan
worden.
• 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.
Planten
• 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.
• Spreid bij vorst vliesdoek over de wintersla.
• 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.
• Geef kuipplanten die binnen overwinteren water als de grond dreigt uit te drogen.
• 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 voor 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 kooimaaier, 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.
• Repareer schuttingen, schermen en poortjes en zet ze recht.
• 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
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