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Beste tuinvrienden, 

 
Om te beginnen wensen wij u en uw dierbaren een heel gelukkig en gezond 2020 
met veel tuinplezier en mooie momenten om elkaar te ontmoeten.  

 
Eindelijk is het zover.  

 
Dit jaar vieren wij ons 60-jarig jubileum. De jubileum commissie heeft een leuk 

programma bedacht.  
We beginnen dit bijzondere jaar met een feestelijk aangeklede lezing op zondag 

12 januari, meer bijzonderheden leest u hierover in deze nieuwsbrief en hoort u op die dag. 
  

In januari is er ook een workshop bloemen vilten en een mooie wandeling door het Brabantse 

winterlandschap.  
Houd in uw agenda ook een plaatsje vrij voor onze Algemene Ledenvergadering op 12 

februari. Het wordt na alle verplichte nummertjes weer een gezellige avond waar u van harte 
welkom bent.  

 
Namens het bestuur,  

Plony van der Ham  

 

 

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

 

60 JAAR GROEI EN BLOEI AFDELING BREDA   
  

ZONDAG 12 januari 2020 is de start van ons jubileumjaar met een mooie lezing van Modeste 
Herwig: “Planten combineren”!  

  
Groei en Bloei afdeling Breda werd op 6 maart 1960 opgericht en dus bestaat onze vereniging 

in 2020 60 jaar.  
  

Zoals al eerder gemeld zal deze lezing niet op  
15 januari zijn   

maar op zondag 12 januari.  
  

De locatie is het vertrouwde Prinsentuin college, 
Frankenthalerstraat 15 in Breda  

We nodigen alle leden, dus ook u, van harte uit vanaf 

14.00 uur  in de hal van de school.  
Om 14:45uur zal de aula open gaan.   

Modeste Herwig start om 15:00 uur  haar lezing.  
  

Het is goed om je te realiseren dat een geslaagde beplanting geen samenraapsel is 
van allerlei planten, maar dat er van tevoren goed over nagedacht is. In boeken, 



tijdschriften en opengestelde tuinen zie je prachtige borders die je graag in je eigen 
tuin zou willen hebben. Maar hoe doe je dat?   

  
Fraaie combinaties maken met vaste planten, heesters en bol- en knolgewassen 

blijft een uitdaging voor elke tuinliefhebber. Laat je inspireren door de prachtige 
borders die Modeste ontdekte in opengestelde tuinen en privétuinen. Maar laat je 

vooral verleiden om zelf mooie plantcombinaties te bedenken.   
Modeste hoopt je te kunnen inspireren tot creaties van evenwichtige combinaties, 

waarin de planten elkaar versterken.   
  

Na de lezing zullen twee boeken van Modeste verloot worden!  
Daarna  brengen we graag met alle aanwezige leden een toast uit op 2020 en een korte uitleg 

van het voorlopige programma rondom het jubileum jaar !  
  

We hopen u in groten getale te mogen ontmoeten op 12 januari.  

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

 
Rotstuinclub 

 
Lezing : Peter Schrauwen geeft diepgang over het 
kweken van Coniferen. 

Dinsdag : 7 januari 2020, 19.30 uur  

    
We hebben Peter leren kennen tijdens een workshop “Troggen 
maken” in 2018. Hij had zelf bijzondere en mooi mini-coniferen 
voor de beplanting. Vervolgens gaf Peter aan lid te willen worden 

van de RTC. Later bleek ook dat Peter mede-eigenaar van een 
boomkwekerij was en dat niet alleen, hij had ook een heel grote 

kennis van  zowel mini- al gewone coniferen. Hij bleek ook met 
enige regelmaat met o.a. Henk v. Kempen, bekend van zijn ‘ontdekkingsreizen’ naar het buitenland 
zowel in Europa als de VS. Daar worden op een speciale wijze - waar hij in deze lezing een boekje 

open zal doen – gezocht naar nieuwe soorten.  
Met die heksenbezems en vergroeiingen wordt dan thuis geëxperimenteerd, 

dwz door te stekken en enten en op die wijze nieuwe cultivars te creëren. Deze 

worden binnen Europa en GB uitgezet bij de gespecialiseerde boomkwekerijen . 

In deze lezing zal Peter een uitgebreide toelichting geven hoe , hoelang het 

duurt en op welke wijze men dan met die mooie nieuwe soorten op de markt, 

m.a.w. de specialist maakt ons wijzer. 

Beste mensen en geïnteresseerde niet-leden, als u wilt genieten van een mooie en leerzame 

lezing kom dan naar deze lezing.  De niet-leden zijn van harte welkom, de kosten hiervan 

bedragen €3.50. 

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

Workshop bloemen vilten  

 

Maandag 20 januari 2020,  

Start 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Locatie: Maartje Ongering, Raakeindse Kerkweg 61 in 

Molenschot. 



Kosten 20,= ; dit is inclusief de materialen. 

Uiterlijk 1 week vooraf overmaken naar bankrekeningnummer   

NL60 RABO 0104 6303 53 t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van naam, adres, 

lidmaatschapsnummer en vermelding workshop bloemen vilten 

Deze avond  ontdek je  de wonderen van de natte vilttechniek  

Lontwol, in diverse kleuren, wordt in een bepaalde verhouding gemengd met water en zeep. 

Vervolgens ga je wrijven, kneden en rollen.  Indien de juiste stapjes gevolgd worden, ga je aan   het 

eind van de avond naar huis met een bloem die nooit verwelkt!  

Het is de bedoeling om allemaal dezelfde soort bloem te maken, natuurlijk in kleuren naar keuze. 

Het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is 14 en het minimale aantal is 6 personen. 

Aanmelden Meggie Laming tel 0161-431353 laming.meggie@gmail.com  

Deadline aanmelden : dinsdag 14 januari 

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

‘Kerstactie nieuwe leden’ ook voor bestaande leden :  

de Mussenvilla 

Zoals al eerder gemeld,  kunnen via de afdeling het kerstgeschenk 

bestellen met flinke korting. Doordat de villa’s bij  één adres 

afgeleverd worden,  zijn er geen verzendkosten!  

Voor de mussenvilla wordt € 17,- in rekening gebracht. De 

gemiddelde prijs waarvoor de villa op internet te koop wordt aangeboden, is € 27,50 (inclusief 

verzendkosten). De adviesprijs van de fabrikant ligt nog hoger, op € 32,50. 

Uw bestelling graag via de mail aan info@breda.groei., met vermelding van uw naam 

en adresgegevens. 

De deadline is 20 december 2019. 

De bestelling is pas definitief als u € 17,- hebt overgemaakt op bankrekeningnummer  

NL60 RABO 0104 6303 53 t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van naam, 

adres,lidmaatschapsnummer en vermelding mussenvilla 

Uw bestelde mussenvilla zal bij de lezing van Modeste 

Herwig op  12 januari 2020 voor u klaarliggen. Tevens 

een mooie gelegenheid om er bij te zijn om te luisteren 

naar de mooie lezing van Modeste en daarna te toosten 

op het jubileumjaar!  

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

Tuinclub 
Lezing door Nel Wens 21 januari. 

 
We weten nog niet welk onderwerp door Nel deze keer zal worden 

gekozen. Haar kennis van planten staat er echter borg voor dat we 
weer een leerzame avond tegemoet kunnen zien, met mooie beelden van de planten. 
 

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

mailto:laming.meggie@gmail.com
mailto:info@breda.groei


OPGELET WANDEL  LIEFHEBBERS VAN GROEI EN BLOEI.  

Op zondag 19 januari 2020 is het zover dat we gaan 

wandelen met Groei en Bloei.  De wandeling is deze keer in 

de  “ Krochten “  uitgezet en is ongeveer 6 tot 8 km lang 

met de mogelijkheid om de route in te korten. Bekend, 

hier, is ook het kasteel “ Maxburg “  dat in 1869 is 

gebouwd door de Antwerpse jeneverstoker en vrijgezel 

Maximillian (Max) van den Bergh.  

Het kasteel met de boerderij en landerijen er omheen was 

in totaal 1200 hectaren groot. Voornamelijk werd er graan verbouwd voor de jeneverstokerij.  

Bij de Familie Roovers-van Hooijdonk  (boerderij), Krochtenweg 6, 4884 MZ   

Wernhout zijn we te gast.  

Vanuit hier vertrekken we en komen we terug om  erwtensoep met brood en spek te nuttigen. 

Vanaf 10.15 tot 10.45 uur is bij de fam. Roovers de inschrijving. U krijgt dan de route 

beschrijving met daarbij een kop koffie of thee met wat erbij.  

 De bijdrage is € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet leden te voldoen bij de inschrijving.   

Let op: tijdig opgeven als u meedoet aan de wandeltocht. Graag 

vóór 14 januari 2020 telefonisch of per mail  bij:  

Ben en Riet van Peer, tel.: 076-5149404  

of bij Rien en Trees Koeken, tel.: 076-5613775 of via de 

email: mjkoeken@casema.nl 

 De wandelcommissie, Ben, Jan, Johan en Rien 

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

Vooraankondiging Binnenlandse tuinreis 2020  

Groei en Bloei afdeling Breda 

Enthousiast geworden door de positieve reacties van de deelnemers van de voorjaarsreis 2019 naar 

Noord-Holland, hebben we besloten ook in 2020 weer een Binnenlandse reis te organiseren. 

Het wordt weer een 2 daagse reis met 1 overnachting, dit 

keer wordt het een najaar reis op vrijdag 11 en 12 

september 2020.  

De reis gaat naar tuinen in midden en west Gelderland. 

Gelderland levert je niet alleen mooie streken, maar ook 

mooie tuinen die in het najaar prachtig zijn met vele soorten 

(nu verkleurende) hortensia’s, asters, rudbeckia’s, 

zonnehoeden etc. en natuurlijk grassen. 

Wij hebben er al van kunnen genieten bij het in elkaar 

zetten van de reis, ook in september! 

 De Reisprogramma’s en inschrijfformulieren zullen vanaf de 

eerstvolgende lezing op  

12 januari 2020 (let op NIET 15 januari!)  a.s. 

in papieren vorm liggen om mee te nemen en zullen vanaf 

12 januari 2020 vanaf de website van Groei & Bloei 

mailto:mjkoeken@casema.nl


afdeling Breda te downloaden zijn.  

Dat is ‘tot de reisbus vol is’, dus wees er snel bij      . 

 Een tuinreis vol 2020 

Lia Klijs en Mathilde Marijnissen 

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

Workshop fruitbomen enten 3 maart 2020. 

Afgelopen september zijn we bij Jos Dilven in de Fruitboogerd 

geweest en hebben zijn appel- en perenbomen  bekeken en het 

fruit geproefd. Jos heeft ons alle voor en nadelen, de ras 

eigenschappen en dergelijke weetjes uitgelegd.  

Velen van ons hadden aangegeven wel een keer een cursus enten 

te willen volgen.  

Dan zou het fijn zijn als  je je nu zou opgeven en laat weten welk 

ras je zou willen gaan gebruiken, om een boompje mee te enten, 

want in januari moeten deze ent materialen bekend zijn. Zodat 

Jos en Jan alles kunnen voorbereiden.  

Dus geef je nu op!!en geef meteen door welk ras dat je wil enten.  

Kosten voor deze cursus is  €25,-  

Locatie : Curio 

Aanvang is 19.30 uur  

Aanmelden bij: Meggie Laming  0161-431353 laming.meggie@gmail.com  

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

Tot slot 

Tuinplant van de maand december: Helleborus 

door Eddy Geers. 

De kerstroos (Helleborus) staat in december als Tuinplant van de maand in de spotlights. Als 

de meeste tuinplanten in winterslaap zijn, zorgt de kerstroos met haar diepgroene blad en 
stralende bloemen voor kleur in de wintertuin. Paars, wit, roze, zachtgeel, zwart of 

gespikkeld… kerstrozen zijn de musthaves van deze winter. 

  

Kerstroos  

Het blijft spectaculair, een plant die bloeit in de 

winter. Kerstroos (Helleborus niger) trakteert je van 
november tot en met maart op grote witte bloemen. 

In het hart zit een prachtige kroon van meeldraden. 
Sneeuw of vorst doen de kerstroos nauwelijks wat. De 

tuinplant gaat weliswaar wat hangen, maar zodra de 

http://www.defruitboogerd.nl/
mailto:laming.meggie@gmail.com
https://www.mijntuin.org/users/eddygeers


temperaturen omhoog gaan, richt kerstroos zich weer op. 

Oosters 

Het ‘zusje’ van de witte kerstroos is de Oosterse kerstroos (Helleborus orientalis). Deze 

tuinplant heeft bloemen in geel, roze en donkerpaars en er zijn ook soorten met gespikkelde 
bloemen. De Oosterse kerstroos is verkrijgbaar in verschillende formaten, van klein genoeg 

om in een hangmand te worden verwerkt tot een hoge struik die een flinke pot nodig heeft of 

een plek in de border. 

Pioniersplant  

In het wild groeit kerstroos in bergachtige gebieden van Centraal en Zuid-Europa en Klein-
Azië. De eerste bekende vermelding van de plant stamt uit 1400 voor Christus, toen de arts 

Melampus erover schreef. De plant reisde mee naar Amerika, waar de winterbloeier inmiddels 

symbool staat voor pionieren en overleven. 

Verzorgingstips 

Zet de kerstroos op een beschut en zonnig plekje. Hoe meer de plant in de schaduw staat, 

hoe minder bloemen de kerstroos produceert. 

Hangen de bladeren er wat slapjes bij? Tijd om water te geven! Na een paar uur staat de 
kerstroos weer te stralen. Als het vriest geen water geven. Verwen de kerstroos ook eens per 

twee weken met wat plantenvoeding. Je wordt beloond met een extra lange en rijke bloei. 

Bepaalde Helleborussoorten kunnen als kamerplant gebruikt worden tijdens de 

wintermaanden. Helleborus 'Candy Love', 'Snow Love' en 'Amalia' kunnen gedurende twee 
maanden de huiskamer opfleuren met hun prachtige bloemen. Daarna kunnen ze in de tuin 

worden uitgeplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


