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Beste tuinliefhebbers. 

Op het moment dat ik dit schrijf gaat het niet goed met het aantal besmettingen 

en moeten we tot onze grote teleurstelling weer geplande activiteiten afzeggen.  

Laten we niet te somber worden, nu de blaadjes vallen en de dagen weer korter 

worden kunnen we genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft, de 

herfst in onze tuin en de natuur, de herfstkleuren, die goed zijn voor je mentale 

gezondheid, mooie paddenstoelen en spinnenwebben.  

Het kan soms al licht vriezen maar er zijn vast ook 

mooie nazomerse dagen. Het is de hoogste tijd om 

appeltjes en noten te plukken, groenten, vruchten en 

zaden te oogsten.  

De herfst is het meest interessante en afwisselende 

jaargetijde en het is ook de ideale tijd om bomen en 

struiken te planten en planten te scheuren of te 

verplanten.  

De bezoekers van de gezellige groenmarkt die 

gelukkig wel door kon gaan zullen hun hart kunnen 

ophalen met het planten en verzorgen van de nieuwe aanwinsten. 

Zelfvoorzienend, creatief en duurzaam: het is onbetaalbaar om in de tuin buiten bezig te zijn 

met je handen in de aarde, de vogels en de frisse lucht om je heen. 

De bloemschikcursisten kunnen hun vaardigheden op peil houden door mee te doen met 

digitale opdrachten en op 1 november is er een drive-thru van het ZNKB.  

Hartelijk dank aan alle leden die bij de Rabo ClubSupportactie op ons hebben gestemd. 

De uitslag van de RABO Breda verwachten we 13 november en van de RABO Amerstreek op 

16 november. We houden u op de hoogte.  

Wij wensen u veel tuinplezier en hopen op betere tijden, blijf gezond en heb zorg voor elkaar. 

 

Namens het bestuur,  

Plony van der Ham 

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

De Drive-Thru bloemschikwedstrijd wordt uitgesteld.  

Onderstaand bericht is verzonden naar alle deelnemers. 

 



Beste deelnemers, 

Nog twee weken en dan zouden we de bloemarrangementen 

van 32 deelnemers mogen bewonderen en 

via Facebook, Instagram en www.bloemschikken.groei.nl delen 

met bloemschikfans in Nederland. We hebben tijdens het 

opzetten van de drive-thru wedstrijd rekening gehouden met 

de te verwachte aanscherping van de Corona-maatregelen in 

het najaar. Maar ...  

De duidelijke oproep van de premier Rutte om niet de grenzen 

van wat mogelijk is op te zoeken, heeft geleid tot het besluit 

om de drive-thru bloemschikwedstrijd niet door te laten gaan 

op zondag 1 november. We gaan in overleg met Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder een 

nieuwe datum plannen in het voorjaar. De subthema's houden we aan zodat jullie 

voorbereidingen niet voor niets zijn geweest. Het woordje Halloween zal verdwijnen. 

We komen zo snel mogelijk terug met informatie over de nieuwe datum. 

Met vriendelijke groet, 

Hélène Emmen, wedstrijdadministratie 

Werkgroep ZNK Bloemschikken 

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

Van de fotoclub. 
 

In september hebben we onze eerste fototocht gehouden op de Strijbeekse Heide in Strijbeek. 

Van alle deelnemers hebben 14 leden een foto ingestuurd voor een beoordeling.  

De eerste plaats is voor Ria van Elteren. Zij maakte de volgende macrofoto van een 

heidestruik. De foto voldoet aan alle eisen qua compositie, techniek en aansluiting bij het 

thema van de tocht.   

 

Dit was voorlopig ook de laatste fototocht aangezien we door de 

verregaande maatregelen inzake Covid-19 geen noodzakelijke 

uitstapjes mogen maken. Qua groepsgrootte had het wel gekund, 

maar onnodige verplaatsingen moeten we niet willen. 

De clubavonden bij De Vlieren in Breda zouden gewoon doorgang 

kunnen vinden, echter zonder gebruik te maken van de bar voor 

consumpties. We zullen binnen de fotoclub gaan overleggen of we dit 

wel willen. Ook bij de fotoclubavonden zullen leden zich verplaatsen 

van huis naar De Vlieren en dat zijn weer niet-noodzakelijke 

verplaatsingen. 

De fotobespreking van de eerste fototocht hebben we dus ook niet 

gehouden op 14 oktober. De punten zijn wel via de mail doorgestuurd 

en op basis hiervan is de winnende foto van Ria uit de bus gekomen. 

De activiteitenplanning voor dit seizoen was al aardig gevuld met 

onder andere een drietal avonden in het kader van ons jaarthema 

Licht. Hiervoor waren ook al afspraken gemaakt met een deskundige fotograaf Johan van der 

Wielen. 

Daarnaast staat er een lezing gepland voor de maand december waarbij Reis fotografie het 

thema zal zijn. En in januari staat een lezing / presentatie op de agenda in het kader van 

Dieren(tuin)fotografie. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Community/Groei-Bloei-ZNK-Bloemschikken-993354514026277/
http://www.instagram.com/znk_bloemschikken
https://bloemschikken.groei.nl/zuid/


We moeten afwachten of dit allemaal door kan gaan. 

Voor wat betreft de fototochten zullen we waarschijnlijk weer wekelijkse thuisopdrachten gaan 

uitvoeren. De resultaten hiervan worden in een online fotoalbum geplaatst. In de volgende 

nieuwsbrief zal ik er een aantal van laten zien. 

 

Blijf gezond allemaal. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

 

Terugblik Groenmarkt 

  

Nadat het de voorafgaande vrijdagavond en begin 

van de nacht leek of de herfst in alle hevigheid was 

losgebarsten met hevige windstoten en slagregens, 

startte de zaterdagmorgen met rustig en zonnig 

weer. 

Wie had dat kunnen denken.  

Bij elke pingel op mijn tablet vrijdagavond 

vermoedde ik dat het een afmelding van één van 

onze deelnemers/standhouders zou zijn. 

Maar niets van dat al, iedereen bleek moedig 

genoeg om de eventuele heftigheid te weerstaan, eventueel voorzien van regenpakken en 

laarzen. 

Nou moed werd dus beloond. Het bleef tijdens onze Groenmarkt stralend weer, zonovergoten 

en 19 graden. 

  

Ook onze bezoekers, zowel Groei en Bloei leden als gasten van boerderij Wolfslaar, lieten 

merken dat ze zin hadden in een gezellige Groenmarkt. 

Er was de hele tijd zelfs tot aan het eind voldoende toeloop, maar niet zo extreem druk dat 

iedereen elkaar in de weg liep. 

Geen last gehad met afstand houden vanwege corona, iedereen hield er wel rekening mee. 

 Fijne gesprekken en spontane reacties, de bezoekers 

waren enthousiast, blij dat er iets leuks werd 

georganiseerd. 

De deelnemers waren blij, zo te horen was er veel 

van eigenaar gewisseld.  

Dat was een enorme opsteker nadat in de zomer 

tijdens de hitte kosten nog moeite zijn gespaard om 

de planten in leven te houden. 

Niet voor niets gedaan dus. 

Wat heel bijzonder was dat om 15.00 uur, toen wij huiswaarts reden, de regen soms weer 

met bakken uit de lucht viel. 

De weergoden waren ons echt heel goed gezind. 

 We kijken terug op een fijne dag en hopelijk op naar volgend voorjaar! 



Hartelijke groet, 

Coby Posthumus namens de Groenmarktcommissie 

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

Terugblik Groenmarkt PR-commissie 

Groenmarktcommissie: ten eerste bedankt voor 

jullie inzet voor de plantjesmarkt. 

 Na een stormachtige en natte avond en nacht 

tevoren kwam de stralende zon tevoorschijn. 

Mede doordat de deelnemers en de bezoekers 

heel erg blij waren elkaar na zo'n lange tijd te 

ontmoeten en bij te praten is het een hele 

geslaagde dag geworden. 

Helaas heb ik geen nieuwe leden kunnen 

inschrijven.  

Een dame nam het nog mee voor een Sintcadeautje, een 

ander hield het in gedachte. 

Er waren nog wel vragen over de lezingen, cursussen en 

workshops. Helaas heb ik ze moeten teleurstellen. Maar ik 

heb ze wel een programmaboekje overhandigd, mocht het 

tij keren. 

De RIVM regels waren duidelijk en werden goed nageleefd. 

Ik kijk al uit naar de voorjaarsmarkt! 

 Groeten van Gonny, namens de PR-commissie 

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

Vogelvriendelijk tuinieren en help vogel de winter door  
 

Voedselhulp bieden aan vogels in de tuin kan 
het hele jaar, maar vooral in de herfst en 

winter kunnen vogels wel wat voedselhulp 
gebruiken. Besdragende bomen en heesters 

(b.v. een wild appelboompje) bieden een 
voedselbron voor koude periodes. Naast 

bessen zijn ook uitgebloeide planten, 
graszaden en herfstbladeren nuttig voor 

vogels. Groenblijvende heesters en hagen zijn 
ideaal als beschutte slaapplaats. Wist u dat 

mussen en kool- en pimpelmezen ‘s winters 
vaak in nestkasten slapen, soms met meerdere bij elkaar! Vogels zullen het  

waarderen als u zo min mogelijk aan tuinonderhoud doet in herfst en winter. 
Ruim geen blad op maar verspreid het tussen de planten. Een dek van bladeren op de grond is 

tevens prima bescherming tegen de vorst voor bollen, knollen en andere wortels.  

Door meer te laten zullen veel soorten vogels in de winterperiode nog voedsel kunnen vinden in 
uw tuin.  

 
Enkele tips: 

• Hang fruit in een boom 
• Maak een vijver met boomstam of strandje, een drinkbak om te drinken en badderen.  

• Zorg voor enkele nestkasten aan muur of boom.  



• Verterende bladeren bieden een uitstekende plaats aan allerlei bodemdiertjes. Merels, 
zanglijster, vink, roodborst, heggemus en winterkoning scharrelen er graag tussen, op zoek 

naar insecten en vette regenwormen.  
• Gooi dode takken en afgesnoeid hout op een hoop, bijvoorbeeld ergens achter in de tuin. 

Ook hier komen allerlei insecten op af, wat weer als voedsel dient voor vogels. De takken 
kunnen ook als schuil- en slaapgelegenheid dienen. Bovendien zijn takkenbossen in het 

voorjaar weer ideale nestgelegenheden.  
• Groenlingen zijn dol op rozenbottels. Plaats enkele ’bottel’rozen. 

• Laat uitgebloeide bloemen staan. Insecten kunnen dan overwinteren in de stengels en 
mezen, putters, mussen, vinken en groenlingen komen af op de zaden en de insecten die 

zich tussen de stengels en bladeren bevinden. 

 
Als u een dode of bijna dode boom in de tuin heeft, kunt u 

overwegen om alleen de gevaarlijke takken weg te snoeien. 
Of laat de stam staan. Dood hout bevat veel insecten en is 

een geweldige voedselbron en biedt nestmogelijkheid voor 
spechten, mezen en boomkruipers.  

 
Maak gaten in een grote boomtak en zet hem in de tuin. 

Verstop er vogelvoer in en/of verstop (pel) pinda’s in 
holtes in een oude boom in de tuin. 

Succes verzekerd 😊 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
Tuinagenda 

 

Dahlia’s zijn niet winterhard. Als je ze wilt overhouden, moet je de knollen voor de winter 
uit de grond halen. Wacht daarmee tot na de eerste nachtvorst. Een vorst van enkele 

graden maakt ze namelijk sterker, waardoor ze bewaring in de winter beter doorstaan. Graaf 
de knollen op en knip de stengels af tot ongeveer 7 centimeter boven de knol. Schud 

vervolgens alle grond eraf of spoel ze schoon. Leg de schone knollen enkele dagen te drogen 
op een krant. Berg ze daarna op in een kartonnen doos en zet deze op een droge, vorstvrije 

plek. Vergeet niet een labeltje met naam of kleur eraan hangen. Haal de knollen vanaf half 
mei weer tevoorschijn; als er geen kans meer is op nachtvorst, mogen ze de grond in. 

 
Rozen planten 

 
De beste tijd om rozen met kale wortels te planten is eind oktober, november of februari-

maart, mits het niet vriest! Rozen in pot kun je het hele jaar planten. Zet rozen met kale 
wortels eerst een uur in een emmer water en plant de struik zo snel mogelijk na aanschaf. 

Maak een flink plantgat, 2x zo diep en breed als de kluit. Bij arme en slechte grond kun je het 

plantgat beter nog groter maken. Als de wortels langer zijn, maak het gat dan dieper. 
Verbeter voor het planten de grond met rozengrond en voeg eventueel mycorrhiza-schimmels 

toe voor een gezonde groei. Maak de grond los en meng alles goed door elkaar. Plant de roos 

 
Ook de bloemschiklessen konden niet doorgaan op school maar de cursisten 

kregen een digitale opdracht die ze thuis op vrijwillige basis konden maken. 
De foto's van de bloemstukken zijn door de cursisten zelf gemaakt. 

 
Hierbij de foto's van de groepen klik hier       
 

https://breda.groei.nl/index.php?id=13699


zo diep dat het oculatiepunt (de verdikking boven de wortels) ongeveer 3 centimeter onder de 
grond komt. Vul het gat aan met de verbeterde grond en druk goed aan. Geef meteen ruim 

water. 
Plant je een stamroos, plaats dan een stevige stok en bind het stammetje hieraan vast. 

 
Verplaats blad 

 
Veel blad is al van de bomen gewaaid. Houd de paden in de tuin vrij van bladeren; bij vochtig 

weer kan het anders spekglad worden. Laat ook geen blad op het gazon liggen. 
Ook groenblijvende vaste planten houden niet van zo’n verstikkende, vaak natte, laag 

bladeren.  

Strooi de opgeruimde bladeren uit tussen de planten. Het blad beschermt de planten tegen 
de vorst; de grond tegen uitdroging, en vormt een schuilplaats voor allerlei nuttige diertjes. 

En alsof dat allemaal niet genoeg is, voegt het na vertering voedsel toe aan de grond en 
verbetert het de structuur. 

 
Beplanting  

• Zolang het niet vriest kun je vaste planten blijven planten. Om de tuin een beetje op te 
fleuren kun je kleurrijke winterviooltjes in de border of in balkon- en terrasbakken 

planten. Ook gekleurde herfstasters en winterjasmijn misstaan de tuin niet! 
• Zet de vorstgevoelige planten alvast binnen op bijvoorbeeld de zolder of in een 

schuurtje. 
• Je kun nog steeds jonge fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond planten zolang 

het niet vriest. 
 

Meer tuintips voor november 

• Sluit de buitenkraan af om bevriezing van de leidingen te voorkomen. 
• Wil je meer vogels in de tuin lokken? Hang dan een nestkastje en bolletjes voer op. 

• Breng meer sfeer in de tuin door een vrolijke tuinposter aan de schutting of muur op te 
hangen. 

 
Bronnen: Groei & Bloei, tuinen.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


