
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Beste Groei en Bloei leden. 
Mei is de bloeimaand, als de heerlijke zonnige meimaand begint voel je 
dat de zomer er alweer aankomt. Vogels bouwen een nestje en de 

planten beginnen ook voor het nageslacht te zorgen, alles in de natuur 

komt tot leven, het wordt weer fris en groen, een feestje! Alles groeit 

snel, en een ideaal moment om aan de slag te gaan. Reikhalzend 
uitkijken naar de ijsheiligen, dan kunnen de voor gezaaide plantjes 

uitgeplant worden. 

De leden die deelnamen aan de workshops snoeien, zaaien, en 

plantenkennis kunnen hun opgedane kennis in de praktijk brengen. En 
na gedane arbeid is het heerlijk om alles van je af te laten vallen en 

lekker in een tuinstoel te kijken naar je eigen paradijsje. 

In mei is er binnen de vereniging nog een hoop te beleven, zoals de 

binnenlandse reis, de excursie naar Appeltern, open dag bij de Rith, en Gardenista, alles mede dankzij de grote 
inzet van onze groeiende groep vrijwilligers. Mocht u ook iets voor de vereniging willen doen, wij zoeken nog 

vrijwilligers voor o.a. de Nationale Tuinweek, het 60 jarig jubileum, het programmaboekje, de catering, en 

externe betrekkingen, het hoeft niet altijd heel veel tijd te kosten, en het is ook vaak gezellig. U kunt u 

aanmelden bij het secretariaat. 

Het bestuur werkt alweer aan het programma voor het volgende seizoen zodat het programmaboekje weer op 
tijd bij u in de bus kan vallen en u een keus kan maken uit de vele leuke activiteiten voor elk wat wils. 

Voor deze maand veel Groei & Bloei plezier toegewenst. 

Namens het bestuur, 

Plony van der Ham 
 

Bloemschikwedstrijd Gardenista 
 

Op dinsdag 14 mei, de dag voor de opening van de Gardenista, gaan de deelnemers 

aan de bloemschikwedstrijd aan de slag om hun creatie te plaatsen in de 

tentoonstellingsruimte. Na vertrek van de deelnemers zal een deskundige jury onder 
leiding van Marcel van Dijk de werkstukken kritisch beoordelen. Vanaf de 

openingsdag tot zondag 19 mei zijn deze werkstukken te bewonderen. 

Het thema van de wedstrijd is Fairytale met per categorie de volgende subthema’s; 

voor de amateurs Frogs, voor de studenten Fairy’s en voor de professionals Modern 
Fairy Tale. 

In de categorie amateurs nemen drie bloemschiksters uit Breda deel: Angela 

Snepvangers, Hélène Emmen en Simone Oosterwijk. Wie weet zien we een van deze 

dames op zondag 19 mei op het podium strijden om de eerste, tweede of derde 
plaats. We brengen u hiervan op de hoogte middels de Nieuwsflits. We wensen 

Angela, Hélène en Simone veel succes! 

 

Einde bloemschikseizoen 
De bloemschikkers hebben hun laatste avond van dit seizoen achter de 

rug. Het was weer een zeer inspirerend bloemschikjaar.  
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen waarbij 

we voornemens zijn om een inloopavond te plannen om 

geïnteresseerden te informeren over bloemschikken bij afdeling Breda. 

Tevens wordt er nagedacht over het realiseren van een thema-avond en 
een informatiebijeenkomst met de wedstrijdgroep. Uit de recent 

gehouden enquête bleek dat er is interesse voor deze activiteiten.  

 

Open tuindag gemeente Moerdijk 
Op 6 juli organiseert de gemeente Moerdijk twee tuinenroutes door de gemeente je kunt je tuin hier nog voor 

aanmelden, als je al gereageerd hebt dan hoeft dat natuurlijk niet meer. In de volgende nieuwsbrief komen wij 
hierop terug voor de mensen die de tuinenroutes willen fietsen. 

en omstreken 
www.breda.groei.nl 
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Workshop troggen maken. 
 

Op 31 mei en 13 juni staat de workshop troggen maken gepland. 

 

Net als vorig jaar zal Pierre van Herk de deelnemers stap voor stap het troggen 
maken uitleggen. 

Dit jaar zal hij weer een andere methode hanteren en de afmetingen zullen 70 

bij 40 cm zijn, maar door het gebruikte materiaal is de trog na het vullen met 

planten nog steeds te verplaatsen. 
Tijd: 31 mei om 18.oo uur voor het maken van de trog 

13 juni om 18.00 uur voor het vullen van de trog.  
Locatie : Ameroever 75 in Lage Zwaluwe 

Kosten : € 40,00 Aanmelden bij: Meggie Laming tel. 0161 434353 of mail: 

laming.meggie@gmail.com 
 
 

De tuinpoorten zijn weer geopend! 
 

Voorjaarsexcursie 25 mei 2019 naar Appeltern 
Van De Tuinen van Appeltern! ….. Dus dat leek ons een leuke en mooie 

bestemming voor onze voorjaars excursie. 
Er is weer het nodige veranderd in het park, om de tuinliefhebbers naast informeren en inspireren ook te blijven 

verrassen. Zo zijn er tienduizenden bloembollen geplant, 20 nieuwe ‘schilderijen met planten’ en er zijn acht 

compleet nieuwe inspiratietuinen te bewonderen. 

Door nauwe samenwerking tussen medewerkers van de plantenmarkt en de tuindienst vind je vele bijzondere 
planten uit de tuinen terug op de plantenmarkt. Zij proberen zoveel mogelijk, in de tuin bloeiende, soorten aan 

te bieden. Daarnaast ook soorten die sterk zijn en lang in jouw tuin zullen verblijven. 

Liever op zoek naar een ander origineel cadeau? Loop dan eens binnen in de winkel waar je originele kadootjes 

aan zult treffen. 
Lijkt het je wel wat om hier eens een kijkje te nemen? Boek dan snel een plekje in de bus bij Ria van Kalmthout. 

Op de website Appeltern.nl vind je meer informatie van alles wat je in het park ziet. 

Vertrek: 0830 uur vanaf Indoor Skydive Roosendaal, De Stok 24, Roosendaal 

Vertrek: 0900 uur vanaf parkeerplaats Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15, Breda 

Gelieve plaats van vertrek op te geven bij boeking. 
Kosten: euro 35,00 p.p. 

Aanmelden kan tot 12 mei 2019 bij Ria van Kalmthout: 076-

5962234 of riavankalmthout@hotmail.com 

(als tuinvereniging hebben wij korting op de entree en deze is al bij 
de prijs verrekend) 

Anders dan u gewend bent van ons vragen wij u de kosten voor 

deze dagexcursie voor 12 mei over te maken op rekening nr.: NL 60 

RABO 010 46 30 353 van KMTP afd. Breda e.o. met 
vermelding van naam en bus excursie Appeltern. 

Bij afmelding na 12 mei zal de helft van het bedrag in rekening 

worden gebracht! 

 

Cursus fruitbomen snoeien bij Jan en Jos Dilven. 
Op zondag 24 maart jl. hebben mijn broer en ik onder deskundige leiding van Jos en Jan Dilven de fijne 
kneepjes van het snoeien van fruitbomen in de praktijk kunnen oefenen in de mooie tuin van Jan Dilven en zijn 

vrouw. De zon scheen volop, overal bloesem, kortom het voelde als vakantie. Na een rondleiding over het 

terrein met uitleg bij de verschillende fruitbomen en -struiken, zijn we in twee groepjes aan de slag gegaan. 

Door zelf te proberen, in overleg met de medecursisten van ons groepje en met Jos (in ons geval) zijn we o.a. 
een hoogstam perenboom gaan snoeien. Door met elkaar van mening te verschillen en/of het met elkaar eens 

te zijn welke takken te snoeien of juist niet, werd de boom weer voorzien van een mooie structuur. De middag 

vloog om en onder het genot van koffie en thee en zelfgemaakte lekkernijen hebben we nog nagepraat. 

Dank aan de familie Dilven voor hun deskundigheid en hun enthousiasme! Een aanrader! 
 

Lilian 

 

Verzoek van Coby 
Ik ga weer jam koken en kan daarvoor de kleinste maat Hak potjes ca. 175 gr. met onbeschadigd deksel 

gebruiken. 

Wie wil ze voor mij bewaren en meenemen naar de tuinclub of een andere activiteit? 

Bij voorbaat dank! 
Coby Posthumus 

info@deschansedijktuin.nl 

0168-404274 

mailto:info@deschansedijktuin.nl


Aanbieding: prachtige, heel grote, pollen Irissen, de meeste afkomstig van 

Joosten in Rutten. In mei/juni staan ze in bloei en wie wil kan dan een afspraak 

maken om uit te zoeken welke je in jouw tuin wil zetten. Ze zijn te koop voor € 3,00 

en daarvoor krijg je een heel grote plant. Waarom uitzoeken? Omdat bij een storm 

alle kaartjes van de planten zijn weggewaaid en de namen door het zien van de bloem 
is te achterhalen. Ze kunnen direct worden mee genomen of later worden opgehaald. 

Tot ziens in mei, Irma Hendriks, 06 51900724 of himcbv@yahoo.com 

 

 

Open tuin 
 
Wat maakt de natuur- en beleeftuin van Shakkei zo bijzonder? 

De tuin van Shakkei is volledig dier-, vogel- en vlindervriendelijk. De aanwezige bomen, bessendragende 

beplanting, waterdrinkschalen voor vogels en een grote hoeveelheid bloeiende nectar- en waardplanten zijn hier 

dan ook speciaal op afgestemd. Dit aantrekkelijke groene paradijs levert een bijdrage aan de biodiversiteit en 
voor de natuurliefhebber is in dit tuinreservaat dan ook voldoende te beleven. 

Zo hangen er naast de vele verschillende nestkasten en (half)holen-broederkasten ook speciale broedkasten 

voor bijvoorbeeld uilen, vleermuizen, spechten etc. en is er ook een zwaluwhotel aanwezig. 

In de tuin staat ook een volière die ook weer wild(zang)vogels aantrekt. 

 
Verder is er een egelhuis en zijn er volop vlinderkasten en insectenhotels geplaatst. 

Tuinontwerp en inrichting 
Uniek is het bijzondere architectonische tuinontwerp en inrichting. Overigens is het tuinontwerp gemaakt door 

de eigenaar zelf, die tuinarchitect is. Een strak en speels lijnenspel met een natuurlijk en landelijk karakter. De 

basis bestaat uit duurzame materialen, het zijn een combinatie van aardse (circulaire) betonproducten en 

onbehandelde houten natuurlijke kunstwerken. In de tuin is zo min mogelijk oppervlakte bestraat en gebruik 
gemaakt van waterdoorlatend grauwacke split. Minder verhard oppervlakte betekent meer plaats voor planten, 

een beter vruchtbaarder bodemleven en natuurlijke waterhuishouding en berging. De tuin heeft een warme en 

sfeervolle uitstraling. 

Beplanting 
De beplanting heeft een exotische, kleurige, spannende en natuurlijke uitstraling. Zo zijn er bamboesoorten, 

siergrassen, vele varens en diverse bloeiende plantengroepen met aparte gemengde pastelkleur combinaties. 

Deze aan elkaar grenzende kleurschakeringen in dezelfde tint zorgen naast verrassende effecten vooral voor 

rust en harmonie en zijn alle gericht op zintuigelijke prikkels. 

Natuurkunst en belevenissen 
De tuin is voorzien van unieke massieve houten en stenen beelden en sculpturen (boomkunst), een totempaal 

en grote zwerfkeien. 

Oase van rust en ontspanning 

Er zijn verschillende terrassen aanwezig in de zon en schaduw. Bezoekers kunnen hier in alle rust ontspannen 
en genieten van de sfeer, geluiden, de oase van rust en bezinning. 

Bezoekers zijn bij ons van harte welkom! Gratis toegang en koffie/thee! 

Meer info? 

Locatie: Shakkei - Galgendijk 3 – 4671 RH in Dinteloord. 
Datum: zaterdag 15 juni 2019 – 10.00 – 16.00 uur. 

Contactpersoon: Jack Legierse www.shakkei.nl/open-dag-natuur-en-beleeftuin/ Email: info@shakkei.nl 

Telnr: 0610609890 

 
 

mailto:himcbv@yahoo.com


Tuinkalender 
Snoeien 

Planten zijn net mensen, ze houden niet van inspanning in de volle zon. Snoei dus op een bewolkte dag, anders 

heb je kans op gele verbrande randjes aan de bladeren. 

• De buxus, maar ook andere struiken en planten, in model knippen? Dat kan heel gemakkelijk met een 
snoerloze en oplaadbare gras- en buxusschaar. Leuk cadeau! 

• Bamboe kan flink teruggesnoeid worden, maar heeft na het snoeien wel extra voedsel nodig 

Het gazon 

Geniet van je gazon, er gaat niets boven een mals groen tapijtje onder je voeten. 
• Leg de witte was er eens op te drogen, net als vroeger 

• De geur van gemaaid gras, heerlijk! Mooi klusje voor de kinderen op zaterdag? 

• Eenmaal per mand bijmesten is heel heilzaam 

• Als je veel last hebt van mossen, kun je overwegen een keer grondig te verticuteren. Maar let op: nooit 

met de machine in nat gras, dat werkt averechts 
De vijver 

Vergeet je vissen niet! Ze hebben honger, maar geef ze liever een paar keer per dag te eten dan in één keer te 

veel. 

• Kattenstaart of lisdodde passen mooi in een moerasje 
• Filters nakijken en schoonmaken 

• Algen bederven het klimaat van je vijver, je kunt ze op een natuurlijke manier bestrijden met een 

apparaatje dat elektrische pulsen afgeeft 

• Zorg voor voldoende waterplanten, drijfplanten en oeverbeplanting, dat is ook fijn voor kikkers en 
salamanders 

De moestuin 

De beste maand van het jaar voor de moestuin. Je kunt nu nog bijna alles planten, geen stress! 

• En als je niet veel tijd hebt en toch groenten uit eigen tuin wil? Dan ga je over op bijvoorbeeld bieslook, 

dille, knoflook, laurier, lavendel, munt, prei, sperzieboon en vijg 
• De eerste bietjes en worteltjes zijn halverwege de maand klaar voor de oogst 

• De kiwi’s kunnen nu geplant worden. Om zeker te zijn van vruchten hebben we het ‘kiwi-huwelijk’ voor 

je: een mannetje en vrouwtje in een pot, vraag ernaar in de winkel! 

• Controleer de appelboom regelmatig op meeldauw. Verwijder de nabloei bij perenbomen om een infectie 
van perenvuur te voorkomen 

• Check de aardbeien wekelijks op ongedierte en leg ze op stro 

De border 

Mei wordt ook wel bloeimaand genoemd en dat is geen wonder. Wat een overweldigende kleuren! 
• Mesten blijft belangrijk, doe het met regelmaat 

• Potplanten kunnen het voorlopig op eigen kracht: potaarde heeft al veel voedingsstoffen in zich. Zeker 

die van ons! 

• Vul de bloembakken en je potten aan met de meest prachtige zomerbloeiers, een nieuwe aanwinst frist 
je terras snel op 

• Speciaal voor Intratuin worden door een select gezelschap van kwekers de allerbeste soorten 

zomerbloeiers gekweekt: je herkent ze aan het “Beste keus” etiketje! 

• Onthoud de namen van de potplanten door ze op een ijslollystokje of wasknijper te schrijven. Staat nog 

leuk ook 
• Zaden van een- of tweejarigen mogen direct de grond in. Denk aan vlijtige liesjes, leeuwenbekjes, 

papavers 

Balkon en terras 

Tover je buitenkamer om tot een paradijsje, zo moeilijk is dat niet. Geef een stukje muur een oranjeroze kleur, 
zet er wat terracotta potten tegenaan en zoek er bloeiende planten in dezelfde kleurstelling bij. 

• Een paar kussens, een plastic matje op de grond en wat kaarsen en potten in een warme kleur maken 

van je balkon al snel een Italiaanse loggia 

• Als je een hangmand samenstelt, leg dan een stuk plastic of een schotel onderin , zodat er wat water in 
kan blijven staan. Dan verdroogt zo’n mand lang niet zo snel 

• Stylingtip: zet meerdere planten dicht tegen elkaar aan of kies voor één grote plant voor een ruimtelijk 

effect. 
Bron: Intratuin 


