
 

 
 

 
 
 

 

 

Er is weer heel wat te vertellen, daarom sturen 
wij u deze extra nieuwsbrief. 

We blikken terug op het succesvolle 
activiteitenseizoen van onze vereniging in mei 

en juni en ook in juli zijn er nog de nodige 

activiteiten geweest, zoals bijvoorbeeld de 

open tuinen route Moerdijk en Hooge Zwaluwe, het 
zomerprogramma van de tuinclub, rotstuinclub en de 

fotoclub. De buitenlandse reis was weer een mooie 

belevenis en bij Sonneveld was Groei & Bloei weer 

aanwezig met de PR, insectenhotels en m2 tuintjes. Er 

zijn weer mooie troggen gemaakt, onder leiding van de 
rotstuinclub. 

We vragen uw aandacht voor de RABO clubsupport actie, we hopen dat u helpt onze kas te spekken, 

zodat we dit geld kunnen gebruiken voor onze activiteiten. Wil je je stem uitbrengen? Wordt lid van de 

bank! In augustus, de oogstmaand is het nog steeds genieten in de tuin, er kunnen alweer zaden 
geoogst worden en kruiden gedroogd. De eerste helft van augustus zijn de hondsdagen, de heetste 

periode van het jaar. Dan maar lekker relaxen op een schaduwrijk plekje. Als het wat minder heet is 

kan er weer lekker onkruid gewied worden. De eerste bloembollen zijn alweer te koop, dus U hoeft zich 

niet te vervelen. Ik wens u nogmaals een mooie zomer met mooi tuinweer en zo nu en dan een buitje 
en we zien u graag weer terug bij het begin van het nieuwe seizoen in september, kijk vooral goed in 

het programmaboekje voor de data van de activiteiten. 

Namens het bestuur, 

Plony van der Ham 

 

Buitenlandse reis 
Zaterdag 15 Juni 2019 Zijn wij vertrokken met 37 

personen 

Reisleidster Claudia Stold Chauffeur Stefan 

Richting Duitsland voor de 6- daagse tuin en cultuurreis 
langs de Rijn. Onderweg naar onze bestemming 

Aboretum Härle bezocht (de moeite waard) waar ons een 

lunch werd geserveerd, erg gezellig, vervolgens nog een 

tuin bezocht voor dat wij naar onze plaats van 
bestemming rijden. Geisenheim is de plaats waar 

Waldhotel Rheingau ligt een prachtig hotel midden in de 

natuur. Een heerlijk ontbijtbuffet en een goed diner in de avond waar gezellig geklets en gelachen werd 

en een borreltje op het terras in de avond. In die 5 dagen hebben wij een museum, een wijnproeverij 

en er zijn verschillende wijnen mee genomen, Schlos Schwetzingen bezocht met een prachtige 
kasteeltuin, daar was weer een heerlijke lunch. Rosenstadt Eltville am Rhein is een aanrader prachtig 

jammer dat het zo warm was. De tuinen die wij bezocht hebben zoals Hermannshof en verschillende 

andere waren de moeite waard, hoewel de ene wat meer aanspraak dan de ander in de bus werden wij 

goed verzorgd door Claudia met koffie en een drankje, dank voor je goede zorgen. 
De laatste dag was er een afscheidslunch en daarna richting Breda. 

Het was een gezellige reis met een leuk gezelschap. 

Tot volgend jaar misschien Corry en Tineke 

 
Helaas kon ik niet met de Duitsland reis mee. Maar nu heb ik een hele leuke/mooie kaart gekregen. 

Met groeten/liefs en sterkte  van alle vakantie gangers.  

Agaath Hendrikman 

 

en omstreken 
www.breda.groei.nl 
 

Zomer editie 

http://www.breda.groei.nl/


 

Terugblik workshop troggen maken. 
Onder de bezielende leiding van Pierre van de rotstuinclub is er weer een 

cursus ‘Troggen Maken’ gegeven in een grote achtertuin in Lage Zwaluwe. 

De eerste avond in mei werd door de 9 deelnemers de trog gemaakt rond 
een frame van isolatiemateriaal en een paar weken later, toen de beton 

goed droog was, werd de trog gevuld met kleikorrels, potgrond en 

rotsplantjes, afgestrooid met fijn grint en belegd met lei- en tufsteen. Het 

waren weer leerzame avonden, waar de gezelligheid en gastvrijheid van 
Diny en Henri centraal stonden en waar iedereen met een prachtige trog 

naar huis ging. 

Groeten Carolien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 6 juli Open tuinen 
dag in gemeente Moerdijk 
Een mooie zomerse dag vandaag. 

Marian en Wim deden mee aan deze voor de eerste keer 

georganiseerde open tuindag. 
Wat een prachtige, kleurige, geurende en goed verzorgde tuin liet 

Marian ons zien. 

Zowel aan de voor-, zij- en achterkant een plaatje. 

Meer dan 90 belangstellenden zelfs vanuit Kinderdijk, Zeeland, 

België van alle leeftijden kwamen een kijkje nemen. Marian 
vertelde honderduit, voor iedereen nam ze de tijd. Dit met veel kennis van planten, bloemen en 

verzorging die ze graag deelt. Wim zorgt voor het grotere werk. 

Velen hadden het gelezen in De Bode, via Groei en Bloei, gewoon gehoord of waren toevallige 

passanten. 
Tussen de middag een lekker lunch gekregen. 

De PR is door mij verzorgd en Groei en Bloei heeft weer belangstellenden kunnen noteren voor de 

Nieuwsbrief, die zeer gewaardeerd wordt.  
Kortom een geslaagde dag. 
Gonny van Fessem 

 

Beste nieuwsbrieflezers, 
Sinds een jaar neem ik honneurs waar van de PR Groei en Bloei Breda. 

Dit lukt me goed mede dankzij een aantal vaste leden, die me daarbij ondersteunen. 

Mijn vraag aan jullie is, heb je het volgend seizoen PR materialen nodig bij een Groei en Bloei 
manifestatie, zoals bv. vlag, tijdschriften, aanmeldformulieren, 

laat me dit tijdig weten, zeker een week van tevoren, zodat ik tijd heb om een tas gereed kan maken 

en we kunnen bespreken hoe deze ter plaatse- en terug komt. 

Gonny van Fessem, 
gonny.van.fessem@kpnplanet.nl 

 

STEMT U OOK WEER MEE???? 
De RABO bank heeft een nieuwe campagne, de Clubkas actie is vervangen 

door RABO Clubsupport. Bij Rabo Breda van 27 september t/m 6 oktober 

en bij de RABO Amerstreek van 27 september t/m 22 oktober. 
Afgelopen jaar heeft deze actie voor onze vereniging bijna € 300,- 

opgeleverd. Maar het kan nog altijd beter. 

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 onze vereniging. 
Rabo Clubsupport is een niet te missen kans! 

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. 

 

 

mailto:gonny.van.fessem@kpnplanet.nl


 

Opentuin dag Moerdijk 6 juli 2019 Aantal opentuinen: 8 
De samenwerking met de gemeente Moerdijk was prima en de berichtgeving in de media was 

uitgebreid en positief. Het belang van een duurzame wereld werd benadrukt in dagblad BN/DeStem en 

door het bezoek van wethouder Desirée Brummans aan twee tuinen. Hieronder een greep uit de 
reacties van de mensen die hun tuin hadden opengesteld: 

“Alle ingrediënten voor een positieve dag waren aanwezig. 

Mooi weer dat wil zeggen niet te warm maar een perfect weertje voor deze opentuin dag. Op 

verschillende manieren kenbaar maken, dat 8 mooie locaties te bezichtigen waren. En dan maar 
afwachten of er belangstelling zou zijn. 

Nou in een woord fantastisch. 

Ruim voor 10 uur mochten wij de eerste mensen al verwelkomen en rond elf uur hadden wij reeds 35 

bezoekers geteld. Daarna zijn wij maar gestopt met tellen. De gehele dag was er een komen en gaan 

van bezoekers. De aantallen waren precies genoeg om elkaar niet in de weg te lopen. Wat ons opviel 
was dat er niet alleen oudere tuinbezitters zijn gekomen maar dat er een groot aantal jonge stelletjes 

met zeer gerichte vragen over het inrichten van tuinen zijn gekomen. Dat vinden wij een positief 

signaal voor de toekomst. ( weg met de betonnen tuinen).” 

“Wij vonden het vandaag echt heel leuk. Vanaf iets voor 10 uur was er een constante toeloop van 
mensen, met een kleine piek rond 14.00 uur. Maar ik heb iedereen welkom kunnen heten en met 

iedereen een praatje kunnen maken. Erg leuke gesprekken gevoerd en ik vond het erg leuk om mijn 

tuin te kunnen showen aan mensen die er ook echt interesse in hebben. Er zijn totaal ruim 90 mensen 

op bezoek geweest. “ 
“De opentuinen dag was een groot succes met veel enthousiaste bezoekers, zowel bekenden als 

mensen die voor het eerst kwamen. 

Prachtig weer, gezellige mensen, leuke reacties en mooie herinneringen, wat wil je als tuinmensen nog 

meer. Volgend jaar weer?!” 

“Mijn ervaring met de open tuinen dag zijn positief gelijk aan de vorige open tuin dagen in het 
verleden. Ik mocht veel bezoek verwelkomen in de tuin, waarbij de papierboom veel belangstelling trok 

evenals de grote koivijver met de grote koi. Ook de verschillende Acers trokken de aandacht en moest 

hier veel vragen over beantwoorden. Veel interesse was er ook in de Bamboe met nadruk op/over 

woekerende soorten. Het is de hele dag doorlopend druk geweest waarbij het veelal leek of er een bus 

met belangstellenden gearriveerd was. De laatste bezoekers vertrokken rond 18:00uur net op tijd voor 
de regen. Zoals ook in de vorige jaren is de open tuinen dag hier een succes geweest. Zeker voor 

herhaling vatbaar.” 

Tot zover de positieve reacties. 
Er was ook belangstelling van anderen, zoals het vlas- en suikermuseum in Klundert en “De 

Prullenkast” in Willemstad, die graag in de folder en media hadden “meegelift”. Maar ja, het was een 

opentuinen dag en geen kunst en cultuur route. Maar, misschien toch een idee voor volgend jaar. 

Met vriendelijke groet,  

Wijnand Romijn 
 

Kom d’r bij dagen 
Op 22 juni 2019 hebben de vrijwilligers van Groei en Bloei Breda 

meegeholpen aan een zeer geslaagd evenement bij tuincentrum Sonneveld 

te Made. Het evenement bij Sonneveld had als thema: “Kom d’r bij dagen”. 
Voor kinderen was er een rondleiding bijenkasten, bijenkaarsen rollen, 

verkoop honingproducten, tentoonstelling imkerpak en overige spullen, 

schminken, speurtocht, honingsnoepproeverij. 

Het was een drukke dag en in de kas liep de 

temperatuur soms op naar tropische waarden. 
Maar er was voldoende drinken voorhanden 

en de blije kindergezichten vergoede dit leed 

volledig. Tuincentrum Sonneveld heeft drie 

heel mooie prijzen ter beschikking gesteld 
voor de m2 tuintjes en we hebben drie 

prijswinnaars in de leeftijdsklasse tot 5jr; van 

6 t/m 8jr. en van 9 t/m 15jr. De PR stond pontificaal op een 

strategische plek Groei & Bloei te promoten en kinderen konden 
meedoen aan de wedstrijd wie de mooiste m2-tuin kon maken. Veel 

kinderen gingen daarna een eigen insectenhotel maken onder 

deskundige begeleiding van Nico, Ad, Anton, Johan en Lia. Ik ga niet 

alle Groei en Bloeiers benoemen, maar ondanks dat er een verlate 
oproep nodig was, was er een sterke bezetting, waar ik erg blij van 

werd. Jongens en meisjes heel erg bedankt. Wijnand Romijn 

 

 



 
 

Deelnemers gezocht voor de Groei en Bloei Groenmarkt in september. 
  
Op zaterdag 28 september van 10.00-14.00 uur zijn wij weer te gast bij Wolfslaar. 

We zoeken dan ook weer leden  die groen en tuin gerelateerde 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 en andere spullen die in de tuin gebruikt kunnen worden. 

Adres: 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. 

 

Programmaboekje 2019-2020 
  

U kunt het nieuwe programmaboekje 2019-2020 begin augustus in uw brievenbus 

verwachten. 
 

 



Stralende open tuindag in Hooge Zwaluwe en Helkant. 
 
Hooge Zwaluwe/ Helkant-Een stralende zon, fleurige bloemen en planten, enthousiaste bezoekers en 

trotse tuineigenaren, dat waren de ingrediënten van de open tuindag in Hooge Zwaluwe en Helkant. 

Maar liefst 11 tuineigenaren stelden hun tuin open voor het publiek op zaterdag 29 juni. Ook dit jaar 
trok deze dag weer meer dan 100 bezoekers. De open tuindag inmiddels een begrip geworden in 

Hooge Zwaluwe en omgeving. Een evenement waar zowel tuineigenaren als bezoekers reikhalzend 

naar uitkijken, met dit jaar enkele nieuwe deelnemers en voor het eerst twee tuinen in Helkant. Heeft 

de hitte invloed op het aantal bezoekers? Dat was de priemende vraag voor deze editie. De 

tuineigenaren hadden alles in gereedheid gebracht 
voor een mooie dag: tuinen waren geharkt, planten 

gesnoeid, parasols en koffie stonden klaar. Ondanks 

de temperatuur van meer dan 30 graden was het de 

hele dag een gezellige aanloop van dorpsbewoners 
die graag die ene tuin een keer wilden zien of ideeën 

wilden opdoen. Ook belangstellenden uit de omgeving 

maakten een rondje langs de tuinen, evenals leden 

van tuinclubs uit Dordrecht, Groningen en Ulvenhout. 
Kortom weer een gezellige open tuindag volgens 

deelnemers en bezoekers. 
Bron Marie-Jose Mol, weekblad ‘t Carillon 

 
 

Rozen snoeien in de zomer. Uitleg met foto's 

 
Ben je ook de trotse eigenaar van statige rozenstruiken, gekocht of geadopteerd: dan zal volgend 

artikel helpen er zoveel mogelijk uit te halen: veel bloemen, gezonde struiken,…  
 

Normaal gezien bloeien rozen tijdens 2 periodes in de zomer: op de ontstane scheuten van de 

wintersnoei (juni-juli) en op de zogezegde augustusscheuten (bloei augustus) die onderaan diep in de 

struik ontstaan. 
Door de rozen een snoeibeurt in de zomer te geven krijgen we een extra bloeiperiode, de snoei doet 

nieuwe scheuten ontstaan die deze zomer en nazomer nog bloemen geven. 

De zomersnoei is niet zo bekend. Het grote verschil met de wintersnoei is dat bij de zomersnoei de 

takken ingesnoeid worden tijdens de groeiperiode dit in tegenstelling tot de wintersnoei: deze 
gebeurt tijdens de rustperiode.  

  

Waarom? 

Wanneer uitgebloeide bloeitakken blijven staan gaat al het voedsel naar de zaadvorming in de 

rozenbottels en dit ten nadele van de bloei. 
Planten groeien steeds in functie van voortplanting, wanneer de zaadvorming onderbroken wordt door 

het terugsnoeien gaat de plant opnieuw bloeiende scheuten ontwikkelen om zo hun nageslacht te 

verzekeren. 

Wanneer wij de uitgebloeide takken insnoeien geven we deze extra prikkels om tijdens de zomer of het 
najaar een bijkomende bloei te bekomen. Hier telt zeker de leuze “snoei geeft groei (bloei)”. 

De nieuwe bloeischeuten ontstaan in de oksel van een blad. Hier is de keuze van het blad zeer 

belangrijk voor het beste resultaat. Rozen bestaan uit samengestelde bladeren.  Men heeft bladeren die 

5-tallig (5-blad) zijn en andere die 3-tallig (3-blad) zijn. 
  

Wanneer? 

Als de eerste scheuten uitgebloeid zijn kunnen we aan de zomersnoei beginnen. Het begin van de snoei 

zal vooral afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Normaal gezien begint de zomersnoei rond 

eind juni en zal eindigen rond 15 augustus. Na deze periode zijn de weersomstandigheden minder 
gunstig (koudere nachten, kortere dagen), er zullen zich dan nog wel scheuten ontwikkelen maar deze 

hebben te weinig kracht om nog bloemen te geven. 

  

Hoe gaan we te werk? 
1.     Zoek op de rozenstruik sterke en gezonde uitgebloeide 

scheuten uit die ontstaan zijn uit de voorjaarssnoei (zie: 

voorjaarssnoei) 

 
uitgebloeide tak 

2.     Kijk aandachtig naar die scheuten en zoek op de bloemstengel 

naar een vijftallig blad op de tak (ongeveer 2/3 van de hoogte bij 

sterke soorten en op ½ bij zwakker groeiende rassen). De scheut 



die uit een oksel van een  5-tallig blad ontstaat is veel sterker dan een uit een 3-tallig blad en zal 

de mooiste bloemen geven. 
 

Vijftallig blad en drietallig 
rozenblad 

3.     Snoei de uitgebloeide 

scheuten 1 à 2 cm boven het 

gekozen 5 blad in en ook op de 
gepaste en gekozen hoogte ¼ tot 

de ½  van de scheut afhankelijk 

van de sterkte van de variëteit. 

 

snoeien boven vijfblad 
4.     Gedurende de komende 

weken zal er zich een nieuwe scheut ontwikkelen in het oksel van het 

blad en door de optimale groeiomstandigheden (warmte, lange 

dagen, zon en vochtigheid) de rozenstruik voorzien van nieuwe 

bloemen. 

 

nieuwe scheut 
Deze zomersnoei bij de rozen is 

zowel geldig bij struikrozen, 

stamrozen als klimrozen al komen 

bij deze laatste enkel de 
doorbloeiende soorten in 

aanmerking . 

Rozen verdienen een tweede jeugd,  

we kunnen er een hele zomer lang 
van genieten  en hebben zo twee 

vliegen in één klap: mooi gesnoeide 

struiken en een 

kleurrijke bloemenpracht.  

 
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de 

rozen ook na het snoeien preventief 

behandeld moeten worden met een 

passende fungicide. Vooral de 
typische schimmelziekten op rozen 

zoals: “witziekte” en “sterreroetdauw” kunnen de jonge scheuten aantasten. 

 

sterroetdauw 
Onderstamscheuten dienen ook verwijderd te worden om alzo de groei van de gekweekte roos niet te 

belemmeren. Wilde rozenscheuten kan men duidelijk herkennen aan de sterkere groei en  aan de 

blaadjes die 7  tallig zijn. Gekweekte rozen hebben daarentegen 3 of 5 tallige bladeren en zijn ook 

meestal groter. Bij kleine trosroosjes ( vb “ The Fairy”) kunnen de bladeren ook  7 tallig zijn , maar 
toch verschillen ze in kleur en vorm van de wilde rozenblaadjes. 

 
 


