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Beste leden van afdeling Breda e.o. 

Voorwoord Nieuwsbrief Groei en Bloei oktober 2020 

Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober met interessante informatie en leuke 

artikelen. Ga er even lekker voor zitten.  

De fotoclub, de rotstuinclub, de bloemschikkers en de tuinclub zijn het nieuwe 

seizoen begonnen met een alternatief programma of zijn daar nog druk mee 

bezig. De luchtcirculatie in het Curio (onze thuisbasis) voldoet weliswaar aan de 

bouweisen, maar is gedateerd. Het is daarom niet coronaproof en dus niet veilig voor al onze 

leden. De lezingen en lessen gaan om die reden niet door in de maand oktober. En de 

prognose is dat die situatie dit jaar niet plotseling in positieve zin verandert. Maandelijks doen 

we een update, waarbij we zowel de plaatselijke ontwikkelingen in de gaten houden, als de 

richtlijnen van het RIVM. Gelukkig zijn er al wel initiatieven om in de buitenlucht voorzichtig 

groepsactiviteiten te ontwikkelen. Zo is op 5 september een bomenwandeling in Wolfslaarpark 

geweest onder begeleiding van Cedric Bouché en is 26 september de Groenmarkt bij 

Wolfslaar Boerderij.  

Op zaterdag 24 oktober organiseert Kiemkracht in Drimmelen de Nacht van de Nacht, 

waarvoor u zich nog kan opgeven. Zie voor meer informatie: www.nachtvandenacht.nl/.  

We hebben gemerkt dat een gezamenlijke wandeling met een beperkt aantal deelnemers, 

navolging verdient. Als u zelf een leuk en/of interessant onderwerp weet, deel dat dan met 

ons. In het jaarprogrammaboekje 2020-2021 vindt u onze bereikbaarheid zowel telefonisch 

als via de e-mail.  

Zonder digitaal contact zou de coronaperiode wel heel erg saai zijn. De rotstuinclub en de 

tuinclub hebben een enquête onder de leden verspreid om de interesse voor activiteiten te 

peilen. En de tuinclub heeft een heel geslaagd zomerprogramma gedraaid, door met grote 

regelmaat prachtige foto’s van de tuinen aan de leden te sturen. Een soort digitaal tuinbezoek 

dus. De bloemschikkers krijgen een digitale opdracht om via WhatsApp of de e-mail respons 

op het ingestuurde werkstuk te krijgen. Het is beslist geen wedstrijd, maar zodoende blijft er 

wel onderling contact. De fotoclub is vooral naar buiten gegaan om daar een fotowedstrijd te 

houden. Wij zijn benieuwd naar de winnende foto(‘s)!!! 

En als ik het over ons heb, bedoel ik natuurlijk het dagelijks bestuur, dat nu uit vier 

personen bestaat. Zonder dat u dat misschien beseft, is het beter om een oneven aantal leden 

in een bestuur te hebben. Daar gaat het in 2021 wel naar toe, want Trees is dan 10 jaar 

bestuurslid en stopt er mee. Goed, dan blijven er drie over, dus een oneven aantal. Maar 

laten we eerlijk zijn, dat is toch wel weinig. Bovendien verlaat Plony in 2022 ook het bestuur. 

En, zeg nou zelf, twee bestuursleden is heel weinig voor zo’n grote vereniging en bovendien te 

kwetsbaar als er zich iets opdoet.  

Een dergelijke situatie verdient het actieve en sociale Groei en Bloei afdeling Breda e.o. niet. 

Het zou mooi zijn als vanuit de fotoclub, de tuinclub, de bloemschikkers en de rotstuinclub 

 

http://www.nachtvandenacht.nl/


een contactpersoon als lid in het bestuur plaats zou nemen en daar de belangen van zijn/haar 

achterban behartigt. Ik zeg niks over de hoeveelheid tijd die een bestuursfunctie in beslag 

neemt, want deels bepaalt u dat zelf. Wat ik wel weet is dat het met meerderen gezelliger is 

en Groei en Bloei afdeling Breda e.o. beter kan functioneren. En let wel, het is nu coronatijd, 

waarin minder activiteiten plaatsvinden. Dus echt een uitgelezen moment om eens in ons 

bestuur te komen praten. Wij kijken uit naar uw contact en willen graag tijd en energie 

stoppen om u te begeleiden. Stuur een e-mail naar info@breda.groei.nl of naar de secretaris: 

diny@ameroever.nl.  

Hoewel er weinig lijkt te gebeuren en veel is afgeblazen is er minder geld uitgegeven en hebt 

u minder voor uw geld gehad. Daar wordt al rekening mee gehouden. Bij de algemene 

ledenvergadering (ALV) wordt u daar nader over geïnformeerd. Die ALV, houdt u daar 

rekening mee, zou wel eens digitaal kunnen/moeten plaatsvinden. Desondanks willen we geen 

gelegenheid ongebruikt voorbij laten gaan om subsidies, clubacties, sponsoring of donaties te 

ontvangen. Daarom vragen wij u om mee te doen met de Rabobank clubactie. Van 5 t/m 

25 oktober 2020 kunnen leden van de bank stemmen op de deelnemende clubs, 

waaronder Groei en Bloei Breda.  

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Namens het bestuur, Wijnand Romijn 

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

ZNKBloemschikken Drive-Thru zondag 1 november 

 

Beste bloemschikkers, 

 

De werkgroep ZNK Bloemschikken is zeer positief verrast over de grote interesse voor 

deelname aan de drive-thru-wedstrijd op zondag 1 november. 

 

De wedstrijd vindt plaats Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR 

Waspik. Het voldoet aan al onze wensen. Vanaf vele plaatsen in de regio's Zuid, Oost en West 

is Waspik al in een uur te bereiken. Het centrum ligt dicht bij de snelweg en niet te vergeten, 

we krijgen alle medewerking van de locatie om er een mooi evenement van te maken volgens 

de COVID-richtlijnen. 

 

Zoals aangekondigd is het hoofdthema van de wedstrijd Halloween en voor de vier 

subthema's hebben wij ons laten inspireren door de omgeving en de geschiedenis van Waspik. 

En ............  

Jij mag kiezen!  Lees de beschrijvingen in het wedstrijdreglement. Zie bijlage. 

 

Gezien het grote aantal geïnteresseerden gaan we de deelnemers verdelen in drie groepen 

met, om in de Halloween sfeer te blijven, de namen: Pompoen, Spinnenweb en 

Vogelverschrikker. De indeling in deze groepen vindt plaats op basis van jouw antwoorden op 

het inschrijfformulier. In elke groep zullen twee prijzen worden uitgereikt, de eerste prijs en 

een Uitblinkers/Originaliteit prijs. Voor iedereen is er natuurlijk een certificaat van deelname 

met daarop de beoordeling, tips en tops van de jury. 

 

Het inschrijven voor de wedstrijd is begonnen en de eerste 40 aanmeldingen zijn zeker van 

deelname aan de wedstrijd, de overige aanmeldingen komen op de reservelijst te staan.  

mailto:info@breda.groei.nl
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Hier een link: Inschrijfformulier Drive-Thru-Bloemschikwedstrijd 

Let op! Jouw aanmelding is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. Zodra wij het 

inschrijfformulier hebben ontvangen, krijg je binnen 2 dagen een reactie met daarin de 

gegevens om de inschrijfkosten €7,50 over te maken. De inschrijving sluit op maandag 12 

oktober. 

 

Het verloop van de wedstrijd:  

Per tijdslot worden er drie deelnemers ontvangen. Dit tijdslot duurt 40 minuten waarvan 5 

minuten zijn voor het opstellen van het werkstuk en 5 minuten voor het leegruimen van de 

presentatietafel. Elke deelnemer krijgt een eigen presentatietafel die op minimaal 1,5 m 

afstand van de andere tafels staat. Je krijgt een kopje koffie of thee met iets lekkers 

aangeboden en neemt vervolgens plaats naast je werkstuk. De jury komt langs en heeft per 

deelnemer 10 minuten om interactief het werkstuk te beoordelen. Er worden twee jureer 

ruimten ingericht waardoor we telkens in de gelegenheid zijn om de ruimten te ontsmetten. 

 

Eventuele begeleiders kunnen in het foyer plaats kunnen nemen. Zij kunnen koffie en thee 

bestellen bij de bar van het centrum. 

 

Aangezien sommige mensen van ver komen, zijn we in gesprek met Den Bolder over het 

bieden van een lunch. Tevens wordt er nagedacht over hoe wij deze dag tevens een 

inspiratiedag kunnen laten zijn voor de thuisblijvers. Deze informatie volgt nog. 

 

Alle informatie over de Drive-thru-bloemschikwedstrijd staat op de website 

www.bloemschikken.groei.nl/zuid  

 

(deze informatie is onlangs al naar alle bloemschikcursisten gemaild) 

 

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

Van de fotoclub 
 

Het heeft even geduurd maar afgelopen woensdag konden we weer een fotobespreking houden 

in De Vlieren in Breda. Niet in onze vertrouwde zaal, aangezien deze te klein was m.b.t. de 

Covid-19 maatregelen, maar in een ander gedeelte van het gebouw. Deze ruimte is groot 

genoeg om met ruim 20 personen bij elkaar te komen en waar een correcte ventilatie aanwezig 

is. Deze ruimte zullen we gebuiken tot eind december 2020. Eindelijk konden we de foto’s van 

het thema “zomer” bespreken. Er waren weer 

hele mooie foto’s bij en in deze nieuwsbrief ook 

de winnaar. 

De eerste plaats is voor Rene Schipperen. 

 

Rene heeft lange tijd op het strand 

doorgebracht alvorens het perfecte plaatje te 

kunnnen schieten. Het is volop zomer aan de 

Zeeuwse kust waar men volop geniet van het 

water. De vele kleurrijke kite-surfers zijn 

mooi in beeld gebracht. Er is volop actie te 

zien en als kers op de taart poseerde een 

voorgevlogen meeuw voor Rene. Echt een foto die typisch is voor Rene. 
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Helaas hebben een drietal leden van de fotoclub aangegeven dat ze er mee stoppen: Leen, 

Adrie en Monique. Daar tegenover was er afgelopen club avond  een nieuw lid (Elly) aanwezig. 

Hopelijk beviel het haar goed en zal zij zich definitief aansluiten bij de fotoclub. 

De bijeenkomst over 2 weken wordt in een ander vaatje gegoten. Aangezien ikzelf voor het 

werk in het buitenland zit en we nog geen lezing of presentatie hebben kunnen vastleggen, 

zullen we die middag of avond (30 september) naar BREDA PHOTO gaan. 

De eerste fototocht zit er ook al weer op: de Strijbeekse Heide is op de gevoelige plaat 

vastgelegd. Op zaterdag 5 september zijn we in de ochtend begonnen met een kopje koffie bij 

Het Smokkelaartje in Strijbeek. Nadat de vakantie ervaringen waren uitgewisseld zijn we met 

18 leden de hei op gegaan voor onze eerste fototocht van het seizoen. Al snel trok ieder zijn 

eigen pad en was het afstand houden geen probleem. Na een uurtje of 3 waren de 

geheugenkaartjes vol en trok iedereen huiswaarts om de foto’s te gaan bekijken en de mooiste 

foto in te sturen voor de beoordeling. De bespreking van deze foto’s is op 14 oktober en de 

winnaar zal de volgende keer worden gepresenteerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

 

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

RABO CLUB SUPPORT 

STEMT U OOK WEER MEE???? 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar je 

samenkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker 

maken. 

Rabo ClubSupport is dit jaar groter dan ooit. En onze club kan 

natuurlijk ook meedoen! De Rabobank Breda stelt dit jaar € 

100.000 van haar winst beschikbaar voor Rabo Club Support en 

Rabobank Amerstreek € 150.000. Hiervan willen wij als 

Groei&Bloei Breda e.o. graag een graantje meepikken.  

De leden kunnen van 5 t/m 25 oktober bepalen hoe die winst over 

de deelnemende clubs verdeeld wordt door hun stem uit te 

brengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart 

toedragen, en natuurlijk hoopt Groei&Bloei op uw stem.   

Als je een rekening hebt en lid bent van de Rabobank Breda 

of de Rabobank Amerstreek mag je tijdens de stemperiode 

je stem uitbrengen. Alle leden van een van deze banken 

krijgen per post een persoonlijke stemcode. 

U krijgt 5 stemmen en mag via de website van de Rabobank  2 stemmen uitbrengen 

op Groei&Bloei en u mag bij de RABO Breda ook nog 2 stemmen uitbrengen op 

Groen&Bloem!!! Dus in totaal 4 stemmen! 

Wij hopen dat alle leden van onze vereniging die een rekening hebben bij een van 

deze twee banken zullen meestemmen.   

U moet dan wel ook LID zijn van de bank. U kunt lid worden door u aan te melden op 

de website van de bank. We kunnen de extra inkomsten goed gebruiken als steuntje 

in de rug om voor alle leden leuke activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld voor ons 

jubileum feest dat we hebben uitgesteld tot juni 2021.  

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



Terugblik bomenwandeling . 

Op 5 september hebben 11 Groei en Bloei-leden onder 

begeleiding van Cedric Bouché een bomenwandeling gemaakt in 

het bosgebied van Wolfslaar-Breda. Hier onder een 

samenvatting van de belevingen.  

Erg fijn dat deze wandeling georganiseerd is. Gezellig om met 

een voor mij onbekende groep mensen op pad te zijn. Lekker in 

de buitenlucht en ook coronaproof. Het zonnetje scheen heerlijk 

en het was een fijne groep en voldoende groot om elkaar te 

spreken. Cedric had vast een heel programma 

samengesteld. Kwam daar bijna niet aan toe omdat hij ons ook 

alle ruimte gaf. Cedric had een duidelijke uitleg en een goed 

verhaal over van alles wat er te zien was in het bosgebied van 

Wolfslaar. Alles in de keten kwam aan bod, van insecten, 

vogels, vlinders, waterstanden en gemeentelijk beleid. 

Cedric ging goed in op vragen die onderweg gesteld werden.  

Hij begon met het tonen van verschillende houtschijven en de 

ziektes die door insecten worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld over 

de mineermot op beuken en over de letterzetter. Maar ook de 

invloed van de klimaatverandering op de bomen en het 

gemeentelijk hakbeleid. Welke soorten overleven de 

klimaatverandering waarschijnlijk niet en welke nieuwe 

gewassen komen erbij. Wat is de invloed van het grondwaterpeil 

hierin. Hij is betrokken bij allerlei natuurorganisaties en -

werkgroepen die de natuur rondom Breda en in de provincie 

nauwlettend volgen en proberen nieuwe natuur aan te leggen. 

Wellicht dat we meer specifieke informatie hadden verwacht 

over soorten bomen of kenmerken om te herkennen. Maar aan 

de andere kant is het 

mooi om te horen dat er mensen zijn die zich 

inzetten én opkomen voor natuurbehoud. 

Tijdens de wandeling maakten we een kort uitstapje 

naar de Warmoezerij Wolfslaar dat op ons pad lag. 

Zeker de moeite waard om er apart nog eens langs 

te gaan.  

De tijd vloog om en het was een heerlijke wandeling 

met leuke feitjes en een andere manier van kijken 

naar bomen. Erg inspirerend en zeker voor herhaling 

vatbaar. Onderwerpen die genoemd zijn bij een 

eventuele vervolgwandeling: een wandeling langs 

monumentale bomen in Breda of een rondleiding bij 

het arboretum in Oudenbosch, of paddenstoelen 

zoeken en herkennen, of fruitbomen. Daar is al een 

excursie over geweest, maar als dit een 

buitenactiviteit is die meer kans heeft om wel door te 

kunnen gaan is het misschien toch te overwegen om 

zo’n excursie nogmaals te doen. 

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



De nieuwsflits van Groei & Bloei en het berichtje in de tuinclub 

nieuwsbrief hebben zeker effect gehad!  

Ik heb in de maand Augustus 30 personen op 

bezoek gehad en daarmee 229 euro verdiend 

voor Stichting Campagneteam Huntington. 

Behalve geld bij elkaar gebracht, hebben we 

ook een heleboel leuke tuingesprekken gehad, 

veel tips, en ook zaadjes en stekjes 

uitgewisseld. Zelf heb ik ook het nodige geleerd 

van alle aanwezige kennis en ervaring van de 

groei & bloei leden. Erg inspirerend. 

Ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken! 

De actie loopt nog steeds door, er zijn nog 

mooie herfstbloeiers en steeds meer 

herfstkleuren in de tuin. Het plantseizoen is 

aanstaande, dus mogelijk kunt u nog stekjes 

gebruiken. Mocht het te koud worden voor de 

koffie of thee buiten, dan is er ook het 

tuinhuisje waar ook de kachel aan kan. Tuinbezoek is nog steeds welkom. Voor een afspraak 

graag even mailen naar lia@scb-brabant.nl of 06-51703909. 

Ik heb inmiddels ook een actie pagina aangemaakt op de site van Stichting Campagneteam 

Huntington. Dit is de link naar de pagina met alle acties: 

https://campagneteamhuntington.nl/campagneteam 

Mijn actie staat nu nog boven aan. De link naar mijn eigen actie pagina is: 

https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/LIXgjkLrxho/lia-klijs-hereijgers 

Het bedrag dat we bijeengebracht hebben in augustus is inmiddels gedoneerd, zoals u op mijn 

actiepagina kunt zien 

Zou fijn zijn als bovenstaand bericht weer bij de leden terecht komt. 

Alvast bedankt! 

Groetjes  

Lia Klijs. 

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

Plantjes aangeboden! 

Bij het opnieuw aanleggen van onze voortuin in 2016 heb ik gekozen voor een rand met een 

plant die ik zelf altijd polygonum noem.  

Maar als ik nu google kom ik op de naam: Persicaria amplexicaulis 'Taurus' (duizendknoop). 

Ik ben nog steeds heel blij met deze plant: 

- Bloeit erg lang van voorjaar tot de herfst 

- Blad heeft mooie herfstkleur 

- Geen onkruid, en dus geen werk in dit stukje tuin 

mailto:lia@scb-brabant.nl
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Nu na 4 jaar is het tijd om deze eens flink te verjongen, want hij stoelt wel wat uit en het 

plantvak staat nu helemaal vol. 

Daar ga ik in oktober/ november aan beginnen. Dus wilt u ook zo’n mooie en praktische rand 

met planten zonder werk, bel of mail dan even. Dan steken we ze voor u uit en hoef ik ze niet 

weg te gooien. Natuurlijk gratis mee te nemen. Of doe als dat goed voelt een kleine donatie 

voor stichting campagneteam Huntington. Ook diverse andere vast planten beschikbaar. 

Bel of mail naar Lia Klijs; 06-51703909; lia@scb-brabant.nl 

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

Tuinagenda oktober. 
 

Border: 

Veel werkzaamheden in de tuin in de maanden oktober en 
november hebben betrekking op wat we volgend voorjaar en zomer 

in onze tuin willen hebben. Zo zijn dit de maanden voor: 
• Het planten van bloembollen 

• Verplanten van vaste planten, heesters en bomen 
• Rozen planten 

Daarom is het nu een geschikt moment om te bepalen wat we 

willen gaan veranderen, zodat we een goed plan hebben bij het 
selecteren van de gewenste bloembollen en wat we willen 

(ver)planten. 
Ga gewoon door met je planten water te geven tot het echt een 

keer weer goed gaat regenen.  
 

Vijver: 
Span een net over de vijver om vervuiling door vallende bladeren te voorkomen. 

 
Snoeien: 

• Na het vallen van de walnoten kan je de boom al gaan snoeien. Wacht daarmee niet tot 
het einde van het jaar. 

• Snoei de zomerbloeiende hei. 
• Nu is de tijd om stamrozen en klimrozen te snoeien. 

 

Gazon: 
• Blijf het gras maaien, maar wat hoger dan eerder dit jaar. Verwijder ook het 

grasmaaisel omdat dit in het najaar minder goed verteert. 
• Verwijder het blad van het gazon en van wintergroene bodembekkende vast planten. 

Gooi het blad in de border als voeding en bescherming van de planten.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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