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Beste leden van afdeling Breda e.o. 

Ik val maar meteen met de deur in ‘jullie ‘huis … 

Het spijt ons als bestuur enorm, maar we kunnen met veel activiteiten nog niet 

starten in september.  

De tijd is zeer onzeker met weer meer corona gevallen in en rond Breda.  

De veiligheid en gezondheid van onze leden, die voor een groot percentage onder de 

risicogroep vallen blijven bij ons als bestuur altijd voorop staan.  

We moeten ons houden aan de richtlijnen van de RIVM.  

Daarbij zijn de extra richtlijnen, door Groei & Bloei Zoetermeer aangegeven, speciaal voor de 

bloemschikkers, maar deze gelden uiteraard voor al onze binnen-activiteiten, zie bijlage 

……op dit moment praktisch niet uitvoerbaar. 

 

• De meerdaagse binnenlandreis is al geannuleerd en de deelnemers zijn hiervan op de 

hoogte. Voorlopig is alles alweer vastgelegd in september 2021 

• Ook de workshops, inloopavond bloemschikken, bezoek hortensia kwekerij Peeters, die 

allen binnen plaatsvinden, kunnen tot eind 2020 geen doorgang hebben.  De leden die 

zich hadden aangemeld, zijn ondertussen ook op de hoogte gebracht. Hopelijk kunnen 

we deze activiteiten inhalen in het voorjaar van 2021. 

En we beseffen dat het bijzonder spijtig is voor alle leden die weer hard bezig zijn 

geweest met het plannen van het komend seizoen, maar het treft alle actieve leden! 

Om ondertussen toch op te starten, zijn wel alle clubs binnen onze afdeling aan het 

overleggen wat dan wel kan en we weten dat er al veel ideeën zijn. Nu worden deze getoetst 

op haalbaarheid. 

Bloemschik leidsters denken aan digitale opdrachten, fotoclub denkt aan digitale beoordeling 

van de gemaakte foto-opdrachten …de cursisten en leden van de clubs worden spoedig 

geïnformeerd. 

 

Ook de rotstuin- en tuinclubcommissies zullen hun leden op de hoogte houden. 

En wellicht een goed moment om aan te sluiten bij één van die clubs om zo toch de 

tuininformatie up-tp-date te houden nu ook de algemene lezingen wegvallen.  

Houdt vooral de agenda op onze website en de nieuwsbrieven in de gaten! 

Gelukkig hebben we voorlopig drie buiten activiteiten die wel kunnen doorgaan: 

 

https://www.curio.nl/locaties-curio/frankenthalerstraat-15/
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Nieuwsbrieven/Richtlijnen_bloemschikken_in_coronatijd.pdf


 

 

• 5 september: algemene bomen kennis 

• 26 september: de Groenmarkt 

• 1 november: alternatieve drive-thru ZNKB wedstrijd. 

We wensen u een goed nazomer en hopen elkaar toch snel weer te kunnen ontmoeten! 

Namens het bestuur 

Diny Linneman.  

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

Algemene inheemse bomenkennis, is mijn boom nog gezond en hoe hou 

ik mijn boom gezond door Cedric Bousché . 

Op 5 september 2020 is er een bijeenkomst die in het 

teken staat van Bomen.  

Plaats en tijd: In verband met de geldende 

Coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst volledig 

plaats in de buitenlucht in de vorm van een wandeling. 

De start is om 10 uur bij Boerderij Wolfslaar, 

Wolfslaardreef 95 in Breda. 

Aanmelden of afmelden bij Meggie Laming alleen via de 

mail: mailto:laming.meggie@gmail.com 

Houdt ook hier de richtlijnen van de RIVM, zoals die 

zullen zijn op 5 september, aan en meldt u af bij (ook 

milde) klachten als neusverkoudheid, keelpijn, 

hoesten en/of koorts. 

• Cedric Bousché, contactpersoon van Bomenstichting Nederland en Boomliefhebber zal 

de wandeling leiden en tijdens de wandeling stil staan bij bijzondere bomen en ingaan 

op ontwikkelingen als lokaal en landelijk boombeleid en recente publicaties Wat bomen 

ons vertellen van Valerie Trouet.   

De wandeling van 1.5 uur zal door het park Wolfslaar en langs een stukje Ulvenhoutse 

Bos zijn. 

Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van het weer. Bij slecht weer is regenkleding en laarzen 

aan te raden. 

ER zijn geen kosten aan verbonden, alleen vraag Cedric een donatie te doen aan de 

Stichting AmerkantOp zie https://amerkantop.com/ 

Cedric is verbonden aan die Stichting 

Bankrekening nr : NL48TRIO0379548534 tnv Stichting AmerkantOp.  

Namens de Stichting hartelijk dank hiervoor!! 

 

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

mailto:laming.meggie@gmail.com
https://amerkantop.com/


 

 

Groenmarkt  

Op zaterdag 26 september organiseren wij onze 

gezellige najaars Groenmarkt. 

Van 10.00 – 14.00 uur is iedereen welkom op 

Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 Breda 

Er is weer een grote variëteit aan planten/struiken 

en aanverwante artikelen, zoals plantensteunen 

keramiek en tuincuriosa. Ook de heerlijke 

zelfgemaakte jam ontbreekt niet. 

Dus het ideale moment om te zoeken naar dat 

ene plantje wat al een tijdje op je verlanglijstje 

staat of zomaar gezellig kletsen met andere plant 

en tuinliefhebbers. 

Dit alles tegen leuke hobby prijsjes. 

  

Ivm met het coronavirus zijn er wel een aantal regels om u en de medebezoekers te 

beschermen. 

  

• We houden 1,5 meter afstand  
• Er is een looproute langs alle kramen 

• De bezoekers pakken zelf de planten, zorg voor een tas, doos of kratje om uw 
planten in te zetten. 

• Het geld kan op de tafel neergelegd worden, zodat er geen fysiek contact is. 

  

Houd de facebookpagina en of de website van groei en bloei Breda in de gaten. 

Indien er zich wijzigingen aandienen ivm met de corona en we genoodzaakt zijn de 

groenmarkt te annuleren zullen we dat daar bekend maken. 

  

Hopelijk zien we jullie zaterdag 26 september bij Wolfslaar in Breda 

De Groenmarktcommissie 

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

Unieke bloemschikwedstrijd op 1 november. 

Door de Corona-maatregelen gaat helaas het ZNK Bloemschikken op 11 oktober niet door en 

zo ook de kampioenschappen in de andere regio’s. Toch is het werkgroep ZNK Bloemschikken 

gelukt om een alternatieve wedstrijd te organiseren voor alle bloemschikkers in Nederland. 

 Als opvolger van het drive-thru-restaurant en de drive-thru-Corona-test-straat organiseren 

ze op zondag 1 november een drive-thru-wedstrijd in Cultureel Centrum Den Bolder te 

Waspik.  

 



 

 

In de afgelopen weken hebben ze de 

interesse gepeild bij de bloemschikkers en 

het animo is groot.  

Meer weten over deze wedstrijd, kijk dan 

op de website www.bloemschikken.groei.nl.  

Hier vind je het wedstrijdreglement, de 

thema’s (het zal een spookachtige zondag 

te worden), het inschrijfformulier en andere 

zaken die van belang zijn voor de deelnemers.  

Maar neem ook als bezoeker aan wedstrijdtentoonstellingen binnenkort een kijkje op deze 

website. Een van de doelen van een wedstrijddag is elkaar inspireren. Ook dit wil de 

werkgroep realiseren en nadere informatie hierover zal in de komende weken bekend 

gemaakt worden. 

Welke bloemschikkers uit Breda gaan de uitdaging aan om aan dit unieke evenement deel te 

nemen? 

 

Groetjes, Hélène  

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

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

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

Fotoclub Groei & Bloei Breda 

 

De fotoclub maakt al 9 jaar deel uit van Groei & Bloei Breda en bestaat uit 23 fanatieke 

fotografen die zich niet allen interesseren in het fotograferen van bloemen en planten. De 

fotoclub is een fanatieke club. Eén keer per maand houden we een fototocht, deze kan binnen 

Nederland zijn maar bijv ook in België. Hoewel de natuur een sterke voorkeur heeft onder de 

leden fotograferen we ook architectuur, portretten, landschappen, stillevens en nog veel 

Hartelijk dank. 
 

Inmiddels hebben bijna alle leden en donateurs van 
onze afdeling het Jaarprogrammaboekje van Groei 

en Bloei Breda 2020-2021 in de brievenbus 
gekregen.  

Dit jaar hebben 45 vrijwilligers ongeveer 750 
jaarprogrammaboekjes rondgebracht. 

 

Voor jullie hulp, leuke reacties en 
enthousiasme, hartelijk dank! 

 
Willian de Hoon 

Ledenadministratie Groei en Bloei Breda 
 

http://www.bloemschikken.groei.nl/


 

 

meer. Daarnaast proberen wij ons 

kennisniveau te verbeteren door het 

houden van lezingen en workshops. Deze 

lezingen en workshops worden ook 

maandelijks gehouden door externe 

genodigden (meestal fotografen die al 

jaren in het vak zitten) of door de eigen 

leden. De resultaten van de fototochten 

worden maandelijks besproken en de 

beste 3 foto's komen in ons eigen 

maandelijkse nieuwsbrief. Vanaf dit 

seizoen zal ik proberen om met regelmaat 

ook een stukje te plaatsen in jullie 

nieuwsbrief met daarbij natuurlijk de winnende foto. 

Afgelopen jaar was ook voor ons een vreemd jaar. Ineens konen we geen bijeenkomsten 

meer houden en ook de fototochten kregen een ander karakter. In plaats van op pad gaan 

met (een deel van) de leden kregen we een wekelijkse opdracht en werden foto's ingestuurd, 

zonder verder te beoordelen. We hebben wel een keer geprobeerd met behulp van videobellen 

een beoordeling te houden maar met ruim 20 personen was niet geen succes. In juni konden 

we gelukkig weer terecht in ons vaste ontmoetingsplek De Vlieren in Breda, echter wel in een 

grote zaal en op ruime afstand van elkaar. Zo hebben we in ieder geval onze Algemene 

Ledenvergadering gehouden. Misschien is het een idee om tijdens de eerstvolgende ALV van 

Groei & Bloei Breda een deel van onze ALV te laten zien zodat jullie nog meer vertrouwd 

raken met de fotoclub. 

Wat er komend seizoen gaat gebeuren is nog niet zeker. We kunnen fototochten blijven 

organiseren omdat tijdens de fototocht de 1,5 m afstand altijd kan worden nageleefd. Voor de 

beoordeling van de foto's, de workshops en de lezingen zijn we afhankelijk van de 

maatregelen die door de overheid worden genomen en van de mogelijkheden die De Vlieren 

ons biedt. Deze maand komen we met de Fotoclub commissie nog bijeen om de agenda voor 

komend seizoen in elkaar te zetten. 

We staan in ieder geval klaar om bij een eventuele jubileum activiteit van Groei & Bloei Breda 

ons steentje bij te dragen. Ons draaiboek is zo goed als af. Ik wil nog niet te veel verklappen 

maar we zullen proberen het kennisniveau van fotografie te verhogen voor degene die dat 

willen. Het wordt interactief. 

Daarnaast hebben wij in september 2021 ons eigen jubileum, dan bestaat de fotoclub 10 jaar. 

Tijdens dit jubileum hopen we iets groters te kunnen gaan uitvoeren met de fotoclub. 

Gelukkig hebben we nog ruim een jaar om dit verder vorm te geven. 

Tot zover mijn eerste bijdrage. Mochten er vragen zijn of opmerkingen dan kunnen jullie altijd 

een mailtje sturen naar fotoclubbreda@gmail.com 

 

Groetjes, 

Richard Rood 

Voorzitter Fotoclub Groei & Bloei Breda 

 

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

 

mailto:fotoclubbreda@gmail.com
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Tuinagenda september 

 
Inrichting en aanleg 

• Maak een beplantingsplan voor volgend jaar, 
wat je gebruikt voor het verplanten en het 

bestellen van bloembollen. 
Stekken en delen 

• Deel vaste planten die al jaren op dezelfde 
plaats staan om ze te verjongen. Gebruik de 

buitenste, jongste delen om uit te planten.  
Snoeien 

• Verwijder wekelijks uitgebloeide bloemen van 

dahlia, roos en eenjarige zomerbloeiers. 
• Knip aangevreten, opgerolde en door meeldauw 

aangetaste bladeren uit bomen en struiken en 
gooi ze weg (niet bij de compost!). 

• Blijf camelia en rododendron water geven, ze vormen nu de knoppen voor volgend jaar. 
• Snoei, indien nodig, kuipplanten bij. Dit klusje kun je het beste doen nu ze nog buiten 

staan. Snoeiplekken herstellen in de buitenlucht het snelst. 
• Knip lavendel rondom ongeveer 10 cm terug om de vorm compact te houden. 

• De groei is nu wel uit de hagen. Daarom is september een goede maand om ze nog 
eens te knippen. Dan gaan ze goed strak de winter in. Begin met de zijkanten, werk van 

boven naar beneden en laat de haag taps toelopen, zodat ook de onderste takken licht 
vangen.  

• Snoei de takken van de braam, framboos en Japanse wijnbes die vrucht hebben 
gedragen tot de grond af. 

Planten verzorgen 

• Zet plantensteunen bij monnikskap (ACPNITUM), leverkruid (EUPATORIUM) en asters. 
• Plaats ook plantensteunen bij zonnebloemen, dahlia’s, asters en andere laatbloeiers die 

wel een steuntje kunnen gebruiken. 
Gazon 

Omroep Drimmelen ‘altijd in de buurt’ … zo ook bij Margo en Leen Kalkman. 

zie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OEuj-RlCUw&list=UUuC_cwEUtJ6Y426y39rVCRg 

 

 

Gevraagd: 
Wie heeft een aantal grote kunststof potten over van ongeveer van 10, 15, 20 of 

25 liter? Graag dan een e-mailtje nar Irma Hendriks. 
Irma kan ze heel goed gebruiken. Haar emailadres is  himcbv@yahoo.com 

 
 
 

 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/lavendel-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/plant
https://www.youtube.com/watch?v=9OEuj-RlCUw&list=UUuC_cwEUtJ6Y426y39rVCRg
mailto:himcbv@yahoo.com


 

 

• Zaai gras, want dat kan nu nog. Weinig zon? Koop dan speciaal graszaad voor schaduw. 
Zaai ook nu kale plekken in het gazon bij en werk kuiltjes weg.  

• Bemest het gazon als dat vorige maand niet is gebeurd. 
• Maai het gras in september en oktober minder kort. 

Vijver 
• Knip de bruine bladeren van waterplanten af. Haal af en toe met een schepnet het 

ingewaaide blad uit de vijver. 

• Haal een stok door het water en draai deze rond om draadwieren uit de vijver te halen. 
• Span een net over de vijver zodra eerste bladeren vallen. 

• Verwijder afgestorven waterplanten uit de vijver voor ze naar de bodem zinken en gaan 
rotten. 

Dieren 
• Haal oud nestmateriaal uit nestkastjes en schrob ze schoon met heet water en groene 

zeep. 
• Maak het nestkastje schoon. De vogels gebruiken het als slaapplaats. 

Terras 
• Schrob of spuit bestrating en vlonders algenvrij. 

• Trek met een voegenmes onkruid en mos uit de terras voegen. 
Overig 

• Zet vaste planten die niet naar je zin staan, op een andere plek. 

Bron: vtwonen.nl 

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

  

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-maaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/sierbestrating/tegels-schoonmaken
https://www.vtwonen.nl/tag/vaste-planten/


 

 

 


