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Beste Groei en Bloei leden.  
De dagen beginnen te lengen. Het rustende leven wordt langzaamaan weer wakker. Met een 

beetje geluk kan deze maand al wat lentesfeer brengen. Als de grond niet bevroren is, kan het 

gazon beginnen te groeien. Er zijn al heel wat vroege bloeiende planten die hun eerste 

bloemen laten zien. Toverhazelaars staan te bloeien, samen met sneeuwklokjes, winterheide, 

winterakonieten, Camelia en vele andere. In februari is er weer een flink aantal soorten 

bloembollen dat het tijd vindt om boven de grond te komen.  

Deze maand is de workshop luizenpoppen maken en op 20 februari houden wij onze 

Algemene Ledenvergadering, waar het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar 

en vooruitkijkt naar alles wat weer op de planning staat.  

Wij hopen op een grote opkomst, het is de gelegenheid om uw stem te laten horen, de jubilarissen 

worden gehuldigd en na afloop krijgt u nog een leuke verrassing. Tot ziens op de Algemene Leden 

Vergadering op 20 februari. Namens het bestuur, Plony van der Ham 

 

Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2019.  
Aanvang: 19.30 uur Frankenthalerstraat 15 Breda.  

Woensdag 20 februari is het weer zover; geen lezing maar onze Algemene Ledenvergadering!  

Het is belangrijk voor de vereniging dat de leden komen; hier krijgt u rechtstreeks informatie over het 

toekomstige beleid van de vereniging en laat de penningmeester zien wat er zoal met uw geld is 

gedaan het afgelopen jaar.  

De agenda en de stukken zijn op de website te vinden en kunt u eventueel hier downloaden Agenda, 

Concept verslag, Sociaal verslag, Financieel verslag Er worden geen hard copies meer verstrekt bij 

binnenkomst. Wel staat er bij binnenkomst een lekker bakje koffie of thee met iets lekkers voor u klaar 

en na afloop wacht er nog een leuk presentje als dank voor uw komst. 
 
* Bepaling in ons huishoudelijk reglement: 
Tot 3 dagen vóór de datum van de algemene ledenvergadering kunnen leden schriftelijk andere kandidaten dan 
door het bestuur genoemd, voor de bestuursfuncties voordragen. Deze voordracht dient door tenminste 10 leden 
schriftelijk te worden ondersteund en vergezeld te gaan door een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken 

kandidaat/kandidaten. Als er slechts één kandidaat door het bestuur is voorgedragen en geen andere 
kandidaat/kandidaten zijn aangemeld, dan wordt deze kandidaat op de algemene ledenvergadering geacht 
rechtens te zijn gekozen. 
  

U als lid bent erg belangrijk om de vereniging levend te houden en uw stem mag gehoord worden. 
 

Dinsdag 5 febr. 2019 19.30 uur 
Zal de heer Aalt Musch ons bijzondere Campanulaceae laten zien. 

Aalt is reeds lang lid van de Nederlandse Rotsplanten Vereniging. Hier 

bleek dat Aalt een meer dan normale kennis van de Campanula heeft. 

We hebben hem leren kennen van zijn grote passie hiervoor en kan 

daar boeiend over vertellen. Als bioloog zal hij ons weten te 

betrekken bij de groei- en leefomstandigheden van die planten, 

waarvan velen van ons wel 

enkele en bekendere soorten in 

de (rots)tuin hebben staan. Aalt 

zal ons nog meer vertellen over de vele soorten met hun diverse 

groeiwijzen uit de diverse continenten. Hierbij zal hij ook tips 

geven waarop te letten hoe men deze Campanulaceae het 

gunstigste plant, hoe en wanneer het beste vermeerden. Kortom 

weer avond om iets bij te leren. Wilt u uw kennis van deze toch 

mooie planten uitbreiden dan is deze lezing een mogelijkheid om 

dit te doen en u zult er zeker geen spijt van hebben. Ook niet-

RTC-leden kunnen die lezing bijwonen in het Prinsentuincollege. 

Kosten hiervan zijn € 3.50 . 
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Deelnemers gezocht voor de Groei en Bloei Groenmarkt  

De Groenmarktcommissie is weer begonnen met de voorbereidingen voor de komende Groenmarkt op 

zaterdag 20 april van 10.00-14.00 uur.  

Het afgelopen jaar waren de markten een groot succes, wij hopen dat we deze keer ook weer op veel 

deelnemers mogen rekenen. We zoeken dan ook weer leden die groen en tuingerelateerde artikelen 

willen aanbieden tegen hobbyprijsjes. Te denken valt aan opgepotte tuinplanten, zelfgemaakte 

jam/chutneys/taart, creatieve groenartikelen zoals bijv. tuindecoraties van keramiek, mozaiek, nog in 

goede staat zijnde tuinboeken en tuingereedschap, potteriën, brocante etc …  

We zijn weer te gast bij de natuur en milieu educatieve boerderij Wolfslaar,  

Wolfslaardreef 95 te Breda. Op deze mooie locatie kunnen we veel deelnemers maar ook veel 

bezoekers ontvangen.  

Dus doe gezellig mee en meld je aan bij Coby Posthumus, cobydewit@planet.nl of tel. 0168- 404274 

(na 18.00 uur). De Groenmarktcommissie. 

 

Bloemschikinspiratie  
Een creatieve uitdaging gekregen voor de volgende bloemschikavond of thuis zelf 

aan de slag met bloemen. Waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Hier wat tips. 

Op de landelijk website www.groei.nl vind je video’s met voor elk seizoen leuke 

doe-het-zelf voorbeelden voor beginners en gevorderden. De meeste video's 

worden gepresenteerd door Birgit Davids en Frits Hoogers. Tevens vind je op 

website voorbeelden met werkbeschrijvingen en is er aandacht voor trends en 

technieken. De door Pim van den Akker opgerichte www.flowerfactor.nl heeft tot 

doel bloemisten over de hele wereld te inspireren. Samen met collega designers 

maakt hij inspirerende video’s waarin zij bijzondere creaties maken of handige 

stap voor stap instructies. Nieuw is de Online Floral Design cursus die is 

gebaseerd op de boek 'Floral Design Manual’ van Pim van den Akker. Niveau 1 is 

klaar en beoogt het geheugen op te frissen met betrekking tot de 

basisvaardigheden en het leren van wat handige tips en tricks. Een grote bron 

van inspiratie zijn de social media websites als pinterest, you tube, facebook, en instagram. 

Groei&Bloei is op alle vier genoemde website vertegenwoordigd. Het bloemschiktijdschrift Fleur Creatief 

heeft een Facebook en Instagram pagina en de Special Bloemschikken is te volgen op Facebook. 

 

Keramiekworkshop op dinsdagavond 26 februari 2019 aanvang 19.30 uur 

Prinsentuincollege  Nieuw: Vaasjes boetseren voor een ikebana werkstuk. 

En natuurlijk blijven de  luizenpopjes, mutsen en muurmaskers boetseren onder 

leiding van Lia Romijn ook tot de mogelijkheid. 

Creatief bezig zijn met een mooi eindresultaat. Bedenk van tevoren wat je zou willen 

maken en geef dit bij de opgave door. Dan kan Lia alles goed voorbereiden, als zij 

weet wat bij iedereen de wensen zijn. Het is een ontspannen bezigheid en voor 

iedereen te doen.  

Kosten zijn afhankelijk van uw keuze. ( worden van tevoren nog bekend gemaakt)  

Aanmelden bij: Meggie Laming tel. 0161 434353. Of mail: laming.meggie@gmail.com 

 

Tuinclub lezing Dutch Wave door Hans 

van Horssen  
Tijdens de lezing zal er uitleg worden gegeven over 

het complexe beplantingsplan en over de werkwijze 

bij de aanplant. De presentatie heeft betrekking op 

de plantstijl ‘Dutch Wave’. Aan de hand van veel 

foto’s laat Hans zien hoe mooi deze dynamische 

plantstijl kan zijn gedurende het gehele seizoen. 

Niet alleen de hoofdbloei is boeiend, maar ook de 

herfsttooi en schoonheid van het verval. 

Op deze avond laat hij ook zijn eigen werk zien, 

hetgeen geïnspireerd is op de plantstijl ‘Dutch Wave’. Hans haalt zijn inspiratie voornamelijk uit de 

natuur. Aan de hand van prachtige natuurfoto’s laat hij zien hoe de opgedane inspiratie vertaald  

kan worden naar de tuin. 

 

Wat hebben wij in maart voor u in petto:  

13 maart lezing De zintuigen tuin.  

30 maart Voorjaars snoei van planten en  

zaaien in de volle grond  

Fruitbomen snoeien, datum nog te bepalen 

• Enquête 2019 
Alle clubs en commissies hebben ondertussen 

hun vragen voor de enquête aangeleverd. Het 

wordt nu verwerkt en we hopen in week 6 de 

enquête op onze website geplaatst te hebben. 

Voor een snelle verwerking van uw reacties zal 

de enquête alleen digitaal aangeleverd worden.  
 



 

Agenda  
 

Dé inspiratiebron voor prinsheerlijk buitenleven 

21 t/m 24 februari Brabanthallen ’s-Hertogenbosch 
Kom de lente voorproeven! 
 

Openingstijden  

Donderdag 

10.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 

10.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 

10.00 - 18.00 uur 

Zondag 

10.00 - 18.00 uur 

Toegangsprijs  

 

€ 16,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar gratis 

(mits onder begeleiding van een volwassene).   

 

Via de voorverkoop € 12,00 p.p. https://tuinidee.nl/bezoeker/tickets/ (t/m 21 februari mogelijk) 

TuinIdee is het grootste tuinevent 

van Nederland en biedt jaarlijks tienduizenden bezoekers volop inspiratie voor de tuin van hun 

dromen en een prinsheerlijk buitenleven. Een bezoek aan TuinIdee is ook gewoon een dagje 

genieten. 

 

Groen Welkom is de tuin in de grote entreehal. Als je hier doorheen wandelt krijg je direct een 

vakantiegevoel. In deze hal bevindt zich ook de Moestuinwereld; waar je tips en advies kan inwinnen 

over het kweken van groente en fruit. In de andere hallen ontdek je de Gezonde tuin, 

de Onderhoudsvriendelijke tuin, de Kindertuin en de Postzegeltuin met volop ideeën voor 

vierkantemetertuintjes. 

 

Tuinkalender Februari 
De dagen beginnen terug te lengen en op sommige zonnige dagen kan het al eens flink beginnen te 

kriebelen. De planten nemen ook een aanloop naar het nieuwe seizoen en de knoppen verdikken, klaar 

om uit te breken bij de eerste periode van goed weer. Toch kan het in februari nog flink koud zijn. 

Desondanks zijn er al enkele bloeiers die de tuin opvrolijken. Vroegbloeiende heesters zoals Viburnum 

tinus, Chaenomeles en Daphne en tegen het einde van de maand kunnen al enkele vroegbloeiende 

bloembollen een explosie van kleur leveren. 

In februari kan het dikwijls nog kouder zijn als in januari, met sneeuwbuien, strenge vorst en veel 

regen. Bij natte omstandigheden loopt men best niet over de grond. Door betreding wordt de grond 

aangetrapt en verdwijnt de lucht eruit. Hierdoor wordt de grondstructuur vernield en neemt de grond 

geen water meer op. Om daarna de grond terug in orde te krijgen is zeer moeilijk en vraagt veel werk. 

Bij periodes van mild weer is er werk genoeg in de tuin. Het plantseizoen voor heesters en bomen met 

blote wortels loopt nog een tijdje door en men kan volop heesters en bomen snoeien. 

Naargelang februari vordert kan men soms al periodes van mild weer hebben. Laat u echter niet 

misleiden want de winter kan nog altijd terug komen. U zult merken dat de tijdstippen van zaaien en 

planten alle jaren sterk kunnen verschillen afhankelijk van de weersomstandigheden. Jaag u niet op, 

het seizoen is bijna begonnen. 

 

Bijzondere planten voor februari 

  
  

https://tuinidee.nl/bezoeker/tickets/


Cornus mas Helleborus orientalis Viburnum tinus 

  

Wat te doen in februari? 

Zorg dat vogels water en voedsel hebben 

In februari is er weinig voedsel voor de vogels. Indien u wilt dat ze van uw knoppen en bloembollen 

afblijven, kan u ze best voorzien van eten. 

Hang nestkastjes op 

Nestkastjes moeten al even in wind en weer hangen zodat het ‘nieuwe’ eraf is. Pas dan worden ze 

effectief gebruikt door de vogels. 

Breng organische meststof aan in alle borders 

Organische meststoffen hebben een tragere, langdurigere werking dan chemische meststoffen. Breng 

deze dan ook al aan eind februari zodat ze beschikbaar zijn zodra de planten beginnen te groeien. Bij 

deze meststoffen kan men wat kalk, beendermeel of kippenmestkorrels strooien en deze dan samen 

licht onderharken. De planten knappen dan direct op na de lange winter. 

Bomen en heesters planten 

Bomen en heesters kunnen op elk moment van de rustperiode tussen november en april worden 

geplant. Onderzoek heeft echter aangetoond dat februari de voorkeur verdient. Nieuwe planten krijgen 

een prima start in deze maand. De voornaamste reden is dat de planten niet de hele winter in koude, 

natte grond staan, terwijl de nieuwe wortels toch nauwelijks groeien. Als u ze in deze maand plant, zal 

het niet lang duren voor de grond opwarmt zodat de planten weldra aanslaan. Houd nieuwe planten 

wel goed in de gaten en vergeet niet van ze, zeker het eerste jaar, water te geven in droge periodes. 

Snoeien en leiden 

U zult veel moeten snoeien als dat door weersomstandigheden hiervoor nog niet is gelukt. Vogels gaan 

binnenkort op zoek naar een plekje om te nestelen dus moet het snoeiwerk nu gebeuren om hen later 

niet te storen. Te grote of slecht gevormde bladverliezende heesters en bomen kunnen allemaal 

gesnoeid worden om hun vorm en gezondheid te verbeteren. 

Ook rozen op beschutte plaatsen kunnen nu al gesnoeid worden. Veel mensen snoeien rozen al in 

november. De kans dat ze daarna nog invriezen is vrij groot. Beter kun je rozen tot ongeveer 30 cm 

terugsnoeien in november en pas eind februari, begin maart tot op 2 à 3 ogen. Groenblijvende 

heesters kunnen nu ook worden gesnoeid, als ze tenminste winterhard zijn. Scheuten die te dicht op 

elkaar of in verkeerde richtingen groeien kunnen tot de hoofdstengel worden ingekort. 

Tot de grond terugsnoeien kan enkel bij planten die zware snoei verdragen zoals Aucuba japonica en 

Viburnum tinus. Geef na het snoeien altijd een beetje organische mest. 

Ook winterheide moet gesnoeid worden na de bloei. Indien u dit niet doet gaan de planten openvallen 

lelijk worden. Best is gewoon met een hegeschaar net onder de bloemstelen te knippen. Hierdoor lopen 

ze compact terug uit. 

Op jonge scheuten bloeiende heesters kunnen ook best nu worden gesnoeid. Caryopteris, Buddleja 

davidii, Ceanothus burkwoodii, ... Zulke heesters bloeien het best op nieuw hout. Deze planten kan je 

terugknippen tot op de grond, maar laat per stengel 2 knoppen over. Het lijkt heel drastisch maar het 

is een ideale manier om zeer veel bloem te krijgen in het voorjaar. Geef voldoende organische 

bemesting na het snoeien. 

Bij de snoei van coniferen moet men oppassen dat men niet te diep terugsnoeid. Enkel taxus mag zeer 

ver teruggesnoeid worden. Andere coniferen mag men nooit tot op kaal hout snoeien. Deze kan men 

best regelmatig licht snoeien zodat ze niet te breed worden. 

Loop niet op bevroren gras 

Doordat de grashalmen bevroren zijn, gaan de cellen kapot bij betreding. Er is geen direct effect maar 

na de dooi komen er gele plekken op het gazon waar het gras afsterft 

 

Onderzoek appelbomen op tekenen van kanker 

De symptomen zijn afgeplatte stukken schors die beginnen te splijten, waardoor de schors afschilferd. 

De tak kan ook opgezwollen zijn rond het aangetaste gebied. In de winter zijn ook rode vruchtlichamen 

zichtbaar. Kanker wordt veroorzaakt door een schimmel die Nectria galligena heet en wordt verspreid 

door windgecragen sporen en tast de boom aan via open wonden of snoeiwonden. 

Om kanker te bestrijden zult u wellicht hele takken moeten wegsnoeien. Snoei altijd tot in gezond hout 

en tot boven een gezonde knop, zijtak of tot de hoofdtak. Kijk naar de snede, indien het hout wit is, is 

het gezond en zal het snel genezen. Indien u nog bruine vlekken ziet, moet u nog dieper insnoeien. 

 

 


