
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Beste tuinvrienden,  
 

Het was weer een hele mooie demonstratie van de bloemsierkunst, en de komende 
feestmaand is er op dit gebied weer veel te beleven, de kerstworkshop 

bloemschikken, dit jaar voor groot en klein, de ledenavond bij Princenbosch en kom 
vooral op 18 december naar de lezing, want we sluiten ons succesvolle 

verenigingsjaar op deze avond af met een interessante uitleg van Garden Tours over 
de buitenlandse reis, het is weer genieten, ook als je niet van plan bent om mee te gaan, er 
zijn heerlijke hapjes en drankjes en een gezellig samenzijn.  

 
Het is niet alleen feest wat de klok slaat, u hoeft niet te denken dat er in de tuin niets meer 

gedaan hoeft te worden, ik zal u uit de droom helpen. Alles wat u nu kunt doen betekent 
minder werk en meer plezier in het voorjaar, denk dan aan snoeien, bollen planten, beetje 

opruimen, denk ook aan gereedschap schoonmaken en haal met een paar mooie takken de 
lente in huis.  
Saai in de winter? nee hoor, er is genoeg te zien: mooie 

zaaddozen, bloemwijzen, vogels verwennen en genieten van 
hun capriolen. 

 
We wensen u en uw naasten een mooie decembermaand en 
een feestelijke overgang naar het nieuwe verenigingsjaar 

waarin wij ons 60-jarig jubileum gaan vieren. De 
voorbereidingen zijn al in gang gezet, het wordt vast leuk.  

Namens het bestuur,  
Plony van der Ham 

_______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

_______________________________________________________________ 
 
 
Terugblik, eerste cursusdag “Algemene Tuin- en 

plantenkennis” door Corry Lambregts 

december 2019, jaargang 60 nummer 4 
 

 

 

We weten dat er momenteel zieke leden zijn binnen onze vereniging. 
We wensen hen en hun familieleden veel kracht toe. 
Weet dat we aan jullie denken. 

 



 
Met elf cursisten was sprake van een mooie opkomst. 

Corry begon met een vragenblokje naar persoonlijke 
tuinervaringen van de deelnemers en startte daarna 

met een vertelling over bollen en knollen. Termen als 
lasagnelaagjes, bollenmaten, afwatering, de 

kievietsbloem mag wat natter en de cyclaambol wat 
schuiner en hoe bollen in vakken gezet worden in het 

Arboretum. Het kwam 
allemaal aan de orde.  

Over het winterklaar maken van de tuin werd onder 
andere uitleg gegeven over bladaarde, koe-, kippen-, 

geiten- en paardenmest en werd “vivimus” van DCM voor 

de grondverbetering bij verplanten en nieuwe planten 
genoemd. Immers als de plant eruit is verbeter je meteen 

de grond. Maar ook: wat te doen met grassen zoals 
plataargras, of met ipericum, sedums, zonnehoed, 

rudbeckia, vlinderstruiken. We wilde alles weten over hoe, wat en waar. Corry had 
takken en bloemen uit haar eigen tuin meegenomen, wat heel verhelderend was.  

Adressen voor bollen zijn o.a.: van Tubergen, Bakker, Peter Nijssen, Bloembollen 
Verberghe, bloembollen Nina de Ferm (afbeeldingen van wat je met bollen kan doen).  

Daarna kwamen de bodembedekkers aan de beurt. Er werden ruim 40 soorten 
genoemd waarmee je een bodem kan laten begroeien. Sommige zijn overloopbaar of 

schaduw minnend een andere soort houdt van de zon. We wilden zoveel als mogelijk 
leren van Corry. Want ze vertelde voor iedereen op een duidelijke wijze.   

We sloten af met het winterklaar maken van de tuin. 
Grassen, kuipplanten naar binnen, dahlia’s, vaste planten 

delen en verjongen, onkruid en zelfs de tuinstoelen 

kwamen onder de aandacht.  
Corry kreeg een complimentje: “Je hebt veel verteld. 

Dank je wel”.  
Het was een leuke lesavond, zeer de moeite waard, met 

veel informatie over planten en hun groeiwijze. Benieuwd 
naar les 2? Kom op 27 november. Eerst even aanmelden 

bij Meggie.  laming.meggie@gmail.com  
Wijnand  

_______________________________________________________________ 

27 november 2019 om 19:30 uur tweede 
cursusavond “algemene tuin- en plantenkennis” 

Groei & Bloei Breda organiseert al weer de 
tweede cursusavond. Corry Lambregts brengt 

meerdere tuinonderwerpen onder de aandacht. 
Zoals: rozenplanten en andere gewassen met 

kale wortel; klimplanten waaronder clematissen; 
houtige gewassen o.a. kleine struiken, 

bladverliezers en groenblijvers die ook geschikt 

zijn voor een natuurlijke beplanting en bomen 
voor een kleine tuin. Zij geeft tips over 

tuinonderhoud; vermeerdering; plantennamen;  
de makkelijke tuin; natuurlijk tuinieren met o.a. 

grondverbetering; snoeien; winterklusjes.  Corry werkt al vele jaren als vrijwilligster 
bij het Arboretum in Oudenbosch, 

 waar zijonderhoudswerkzaamheden en rondleidingen verzorgd. 
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Of je een grote of kleine tuin hebt, veel kennis hebt of zomaar een dotje doet, of iets 

daartussenin, de cursus kan je wel verder helpen. Behalve basiskennis wordt je als 
cursist aan het woord gelaten met jouw vragen. Een interactieve cursus dus waarbij 

je veel tips en tricks mee naar huis neemt. We gaan er van uit dat zowel jong als oud, 
beginnend of gevorderde tuinliefhebber hier wat aan heeft. Wat verder van belang is: 

je hoeft niet aan alle nog resterende cursusavonden deel te nemen, maar dat mag 
natuurlijk wel.  Neem ook gerust materiaal mee uit je eigen tuin, waarover je een 

vraag wilt stellen. 

Waar:  Middelbare land- en tuinbouwschool “Curio”,              

Frankenthalerstraat 15, 4816KA  Breda; 

Hoeveel deelnemers: minimaal 10 personen per cursusavond 

Wat kost het: € 15,00 per persoon per avond voor leden en € 17,50 voor niet leden, 

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 cursus algemene plant- en tuinkennis 

Aanmelden: kan tot en met uiterlijk 24 november 2019 bij: Meggie 

Laming                              tel. 0161 434353 of mail: laming.meggie@gmail.com 

Volgende cursusavonden: 

11 maart 2020 om 19:30uur onder andere met de volgende onderwerpen: zaaien en 
stekken/zaailingen herkennen/kuipplanten 

8 april 2020 om 19:30uur o.a. met de volgende onderwerpen: snijbloemen/elk 
seizoen bloemen/ongedierte bestrijding/…..en wat u verder nog wilt weten! 

 

 

_______________________________________________________________ 
 
Kerstavond bij tuincentrum 
Princenbosch, Bavelseweg 143, in 

Gilze. 
 
Maandagavond 9 december van 18.30 uur  tot 
20.30 uur  
 Speciaal voor onze leden zet Princenbosch van 18.30 tot 
20.30 uur haar deur open om te genieten van haar  

kerstsfeer.  
Op die avond krijgen leden, op vertoon van hun ledenpas,  

op alle aankopen   

20 % korting!  
De koffie / thee staat klaar, uiteraard met het bekende 

bonbonnetje!  
 

Vergeet dus niet uw ledenpas mee te nemen!! 

_______________________________________________________________ 
 

De tuinclub heeft in de maand december geen lezing 
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Rotstuinclub 10 december 
Lezing Wim van Kruijsbergen was in het Centraal Massief. 

Dinsdag 10 december, 19.30 uur  
Wim is een kenner en liefhebber van Rotsplanten. 

 

Met enige regelmaat bezoekt hij de landen en gebieden waar 
hij die plantjes ook aantreft van Iberisch Schiereilend, de 

Alpen, Noorwegen  en Zweden.Bij zijn reizen verdiept hij 
zich ook in omgeving waar hij dan komt, zoals wij hem 

kennen wil hij ook weten wat de geologie van de te 

bezoeken omgeving is. Dus hij geeft leerzame info 

waarom welke planten op sommige plaatsen wel groeien 
en anderen weer niet. 

Op een van zijn reizen bezocht het Massif Central in het 
zuiden van Frankrijk. Met zijn bijzondere landschap. Wat 

hij daar aantrof – en dat waren vele mooie alpiene planten 
- zal hij ons laten zien met nodige informatie. 

Beste mensen als u wilt genieten van een mooie en 
leerzame lezing kom dan naar deze lezing. Ook niet-leden zijn van harte welkom, de 

kosten hiervan bedragen €3.50. 
 

____________________________________ 
 
De kerstworkshop 14 december 
 

De dagen worden korter en de kerstperiode nadert snel. De tijd 
van de kerstboom en het decoreren van je huis.  

Doe met ons mee en laat je inspireren door het maken van een 
sfeervol kerstarrangement tijdens de kerstworkshop op zaterdag 

14 december. Neem ook de kinderen of kleinkinderen mee om 
een vrolijk kerststuk te maken. We hebben voor de kinderen een 

van team van ervaren begeleiders klaar staan en natuurlijk 
worden ook de volwassenen door ons begeleid. 

 
Alle materialen zijn aanwezig om een mooi werkstuk te maken. 

Zelf neem je een draagtangetje, snoeischaar, mesje en schaar mee. 
 

De kosten voor de workshop bedragen voor de volwassenen € 25,00. Dit is inclusief 

koffie/thee met een versnapering bij binnenkomst en tijdens de pauze. Voor de 
kinderen €5,- en zij krijgen ranja met iets lekkers. De kosten betaal je contant op 

zaterdag 14 december bij binnenkomst. 
 

Opgave liefst zo spoedig mogelijk, uiterlijk woensdag 4 december dit in verband met 
het bestellen van de materialen. Aanmelden na deze datum opgave op aanvraag. 

 
Aanmelden bij Trees Koeken 076-5613775 of mjkoeken@casema.nl 

 
De workshop vindt plaats op het Prinsentuin college, Frankenthalerstraat 15 te Breda. 

De zaal is open vanaf 9.30u.  
Aanvang workshop om 10.00  Einde workshop 12.00 
____________________________________ 

 

Woensdag 18 december presentatie buitenlandse 
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tuinenreis 2020 
 

Prinsentuincollege Frankenthalerstraat 15 Breda , aanvang 19.30 uur 

Beste tuinvrienden, 

De 6-daagse reis naar Shropshire Engeland vind plaats van zaterdag 18 juni 

t/m donderdag 23 juni 2020. 
De presentatie wordt gedaan door GARDEN TOURS. 

Bij interesse zijn er op die avond Flyer- en 
aanmeldingsformulier aanwezig. 

 
Na afloop een gezellige kerstborrel  !  

Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn.  
 

Met vriendelijke groet, 

Reiscommissie Groei & Bloei 

Contactpersoon Corry Weterings, GSM 0653168171  

___________________________________ 

 

 
 
 
 

___________________________________ 

 
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 

Wat hebben wij in januari 2020 voor u in petto: 
15 januari : lezing door Modeste Herwig met aansluitend opening 

jubileumjaar en toast op dit bijzondere jaar, zie verder informatie in de 
nieuwsbrief januari 2020 

19 januari : wandeling zie bijgaande tekst.  
20 januari : bloemen vilten bij Maartje Ongering. Informatie volgt in de 

nieuwsbrief van januari 
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___________________________________ 

 

13, 14 EN 15 DECEMBER KERSTSPECIAL BIJ 

KASTEEL GROENEVELD IN BAARN  
 De eerlijkste, puurste en verrassendste Kerstmarkt van Nederland vindt plaats van 

13 t/m 15 december in en rond Kasteel Groeneveld in Baarn. Hier vind je de mooiste 
en lekkerste producten voor onder de kerstboom en op tafel. Natuurlijk kun je op de 

markt ook genieten van heerlijke hapjes en drankjes. Zo is er bijvoorbeeld een 
prijswinnende witte en rode glühwein te verkrijgen of een heerlijke portie poffertjes, 

oliebol of Frankfurter. Zangkoren, solisten, workshops en gekkigheid maken deze 

kerstmarkt tot een grandioze belevenis. Ook de kinderen kunnen hun hart ophalen, 
met onder andere eindeloos knutselen en broodjes roosteren.  

 De prachtige en rustieke omgeving van Kasteel Groeneveld zorgt ieder jaar voor een 
sprookjesachtig effect op de Trots Kerst Special, waarvan dit jaar de zesde editie 

wordt gehouden. Bovendien is de special gratis toegankelijk. Hij is nog intiemer van 
opzet dan de andere jaren. Een energiek gilde van ondernemers laat de bezoekers 

meedelen in hun passie en kennis, terwijl de beroemde ontspannen sfeer van de Trots 
markten voor een rustpuntje in de hectiek rond de kerstdagen zorgt.  

De Trots kerst special is geopend op 
vrijdag 13 december van 15 tot 21 uur 

(tussen 17 en 19 happy Glühwein toost op 
2020), zaterdag 14 en zondag 15 

december van 10 tot 18 uur. Entree is dus 
gratis maar uw fooi voor deze editie en de 

andere Trotsmarkten wordt zeer 

gewaardeerd. Let op de dames met de 
kerstmuts. Parkeren is tevens gratis, 

maar de ruimte is beperkt  
Voor meer informatie kijkt u op https://trotsmarkt.nl/trots-kerst-special-13-t-m-15-

december-2019kasteel-groeneveld/  
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