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Beste tuinvrienden
Voorwoord nieuwsbrief oktober 2021
Het was weer fijn deze zomer met de zon en leuke dingen doen, daar word je blij
van, we houden dat gevoel nog even vast, nog even genieten van een lekkere
warme nazomerdag.
Deze maand klopt de herfst weer op de deur, oktober is een prima maand om te
planten en te verplanten en kom je plek te kort, tegel eruit en plant erin!!
In september zijn er weer veel activiteiten opgestart, de lezing van Cor Bras en de
lezing van de tuinclub over rozen, de Groenmarkt en het bezoek aan de
hortensiakwekerij hebben wellicht inspiratie opgeleverd om de tuin weer een
opfrisbeurt te geven.
In de moestuin valt nog wel wat te oogsten
voor de landelijke groente- en fruitdag op
14 oktober.
Trek je tuinoutfit dus maar vast aan en ga
aan de slag, heb je geen tuin, trek je laarzen
dan maar aan en ga de natuur in, het
herfstlicht laat in de natuur alles van zijn
mooiste kant zien, de herfstkleuren van de
bomen en struiken zijn prachtig.
Voor de mensen die weleens met de handen
in het haar zitten is er bij voldoende
deelname binnenkort een basiscursus tuinieren, sla je slag en geef je op bij Meggie Laming,
haar gegevens staan verderop in de nieuwsbrief.
De bloemschikcursussen zijn weer opgestart en ook de rotstuinclub, de tuinclub en de
fotoclub doen weer volop mee.
De binnenlandse tuinreis is goed verlopen en de deelnemers waren tevreden.
Een complimentje aan alle vrijwilligers die weer volop bezig zijn is hier wel op zijn plaats,
zonder al onze vrijwilligers kunnen wij als vereniging niet voortbestaan, dus hebt u zin en
tijd, vrijwilligers zijn altijd welkom. Wij zijn nu onder meer op zoek naar leden die mee willen
werken aan het programmaboekje voor het volgende seizoen.

In het programmaboekje vindt u weer alle activiteiten voor de maand oktober, zoals de
keramiekworkshop op 11 oktober, 20 oktober een lezing over schaduwplanten (kunnen nog
geplant worden!), de lezing van de rotstuinclub over bloembollen en de lezing van de
tuinclub over Hemerocallis en narcis.
Zoek maar uit welke activiteiten die we organiseren je aanspreken en geniet ervan.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je bent van harte welkom en breng gerust een vriend of
vriendin mee.
Nog even dit voor leden van de RABO Breda of Amerstreek: van 4 tot 25 oktober kun je je
stem uitbrengen op onze vereniging, je kunt gratis lid van de RABO bank worden, dan mag
je meestemmen.
Dit jaar trekt de RABO bank hier weer meer voor uit dan de afgelopen jaren, hoe meer
stemmen op onze vereniging worden uitgebracht hoe meer geld wij krijgen, daar kunnen we
weer leuke activiteiten voor de leden van organiseren.
Veel plezier,
Namens het bestuur,
Plony van der Ham
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep van de bestuurstafel,
Beste leden,
De activiteiten zijn inmiddels weer opgestart, niet gemakkelijk met al
de Covid-19-regels.
Wij als bestuur hebben hier veel energie en tijd ingestoken.
Er zijn heel veel ideeën en er is een mooi programmaboekje gemaakt.
Nu dreigt dit allemaal te stagneren.
We zijn nog steeds onvolledig als bestuur.
Wie wil ons komen helpen om de vereniging met ruim 600 leden aan een volledig bestuur te
helpen?
We hebben al 5 jaar geen voorzitter, de secretaris heeft onlangs afscheid genomen en ook de
penningmeester stopt in februari.
Een vereniging zonder bestuur kan niet functioneren.
Kortom, dit is een NOODKREET.
Meld je aan bij info@breda.groei.nl

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

Keramiekworkshop
Luizenpopjes, mutsen, uiltjes, schalen of muurmaskers boetseren onder leiding van Lia
Romijn.
Creatief bezig zijn met een mooi eindresultaat. Bedenk van tevoren wat je zou willen maken en
geef dit bij de opgave door. Als Lia weet wat bij iedereen de wensen zijn, kan zij alles goed

voorbereiden. Het is een ontspannen bezigheid en voor iedereen te
doen. Met een verrassend eindresultaat.
Maandagavond 11 oktober 2021 aanvang 19.30 uur.
Locatie gemeenschapshuis de Kievitslaar Rijsbergseweg 354,
4838EG Breda
Kosten zijn afhankelijk van uw keuze.
€ 15.50 voor muts, uiltje of luizen-pop. €17.50 voor muurmasker of schaal. Bij 10
deelnemers. (€2,- extra als u geen lid bent van Groei en Bloei) Opgave t/m woensdag 6
oktober. Aanmelden bij: Meggie Laming tel. 0161 431353. Betaling voor aanvang op
rekeningnr. NL 60 RABO 010 46 30 353 ten name van KMTP afd. Breda met uw naam en
lidmaatschapsnr.
Of mail: laming.meggie@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecologische natuurwandeling
Ecologische natuurwandeling in de Haagse Beemden onder begeleiding van Cedric Bousché op
zaterdag 16 oktober 2021 vanaf 14:00uur.
Het is bijna ondenkbaar dat er in de Haagse Beemden een zo groot natuurgebied ligt. Toch is
dat zo. We hebben een mooie wandeling uitstaan onder leiding van Cedric Bousché. Cedric
vertelt tijdens de wandeling gepassioneerd over het ontstaan, het beheer en de toekomst van
dit unieke natuurgebied en natuurlijk komen de bijzondere planten en bomen aan bod. We
kunnen een mooi aangelegde tuin bezoeken en er is tijd voor koffie en thee.
Verzamelen bij Cedric thuis, op het adres: Stormvogel 22, 4822RD Breda
Aanmelden bij Meggie Laming 0161431353 laming.meggie@gmail.com.
Ook hier geldt: bent u verkouden, blijf thuis en meldt u af bij Meggie.
Na aanmelding volgt uitgebreidere informatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene lezing Gerrie Veenstra, Schaduwplanten.
Woensdag 20 oktober 2021
Gerrie kocht jaren geleden een boerderij met de naam De
Botterhutte. In die tijd werkte hij als financieel specialist! Hij
nam eerst de tuin op de schop, de boerderij kon wachten. Wat
begon als hobby groeide geleidelijk uit tot een professioneel
bedrijf. Gerrie werd ook gestimuleerd om bijzondere planten
te gaan kweken, met name schaduwplanten. Op de kwekerij
heeft hij er een apart gedeelte voor ingeruimd.
Schaduwplanten hebben iets mystieks en zijn voor velen
onder ons nog een onbekend terrein. Het geeft Gerrie veel
plezier en inspiratie om mensen leuke dingen te laten zien en over planten te vertellen.
Plaats: Curio, Frankenthalerstraat 15 Breda
Tijd: 19.30 uur

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

Nacht van de Nacht
Zaterdagavond 30 oktober 2021 wordt landelijk “de nacht van de nacht” georganiseerd. Groei
en Bloei Breda doet mee in Drimmelen. Geef je op om samen met mij uitleg te geven over wat
te veel licht doet met planten. Voor meer informatie zie: https://www.nachtvandenacht.nl/
Doe je mee?
Wijnand Romijn 06 33989706 of wijnandromijn@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de bloemschikgroepen
Wat waren we blij dat we na lange tijd weer konden starten met de bloemschikcursussen!
Er waren een paar afmeldingen, wat wisselingen en gelukkig konden we ook weer nieuwe
deelnemers begroeten. Bovenal was het gezellig om alle bekenden weer te zien en te spreken.
Natuurlijk moest er ook “gewerkt” worden, wat weer resulteerde in mooie creaties!
Fijn om na anderhalf jaar weer een mooi bloemstuk in huis te hebben. Dat smaakt naar meer!
Dit keer wat foto’s uit de groep van Natasja. Zij hebben een stuk gemaakt waarin een
vakantieherinnering verwerkt werd.

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

Rotstuinclub
12 oktober lezing rotstuinclub, aanvang: 19.00 uur. Luc Scheldeman—"Bloembollen,
een kroniek van 30 jaar hobby" Hierin beschrijft Luc hoe zijn liefde voor bloeiende planten
begon in de rotstuin van zijn toenmalige buurman en hoe zijn rotstuintje van toen is
uitgegroeid naar meer dan 300 m2. Zijn uitspraak is: " Zoals elke gedreven hobbyist zijn
grenzen wil verleggen, ging hij ook steeds weer op zoek naar nieuwe planten, maar ook naar
nieuwe planten die meer specifieke eisen stelden". Hiermee verklaart hij hoe zijn fascinatie
voor bloembollen is ontstaan.
Die fascinatie voor deze
bloembollen zal centraal
staan in deze lezing van Luc,
waarbij alle aspecten aan bod
zullen komen van zaaien tot
en met de bloei.

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

Tuinclubavond Guy Windels van Happy Garden – Hemerocallis en Narcis
19 oktober
Guy Windels werkt fulltime als tuinman in de tuin van Beervelde,
bij ons allemaal wel bekend. Daarnaast is hij als hobbytuinier
gespecialiseerd in een paar plantengroepen o.a. Hosta, Pioen,
Papaver, Iris. Maar vanavond komt hij ons iets vertellen over
Hemerocallis en Narcis. Guy brengt ook planten mee voor de
verkoop, dat is misschien iets om rekening mee te houden. Kijk
ook eens op zijn website : www.happygarden.tk

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

Van de Fotoclub
Het vakantiethema dit jaar was het getal 10. Alles wat te maken had met het getal 10 kwam in
aanmerking om te fotograferen. Dat werd goed opgevat door de leden want er kwamen veel
verschillende inzendingen binnen.
De eerste plaats was voor Ton de Jongh. Ton heeft gebruik gemaakt van het
Droste-effect. Dit houdt in dat de foto in de foto terugkomt. In deze foto zie je
de foto terugkomen in het schilderij. Ton heeft de foto in totaal 10 keer laten
terugkomen in de foto. De foto is afgedrukt in zwart-wit, waarbij het briefgeld in
kleur is teruggebracht.

De tweede plaats was voor Els Straathof. Een zeer smakelijke foto met een
lekkere taart in een kruisvorm (het romeinse teken voor het getal 10). Op de
taart 10 brandende kaarsen.

De derde plaats is voor ondergetekende Richard Rood. De foto toont
ook ons jubileum met fotoapparatuur, slingers, een verjaardagskaart
en een tiental brandende kaarsen.
Op zaterdag 11 september hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd met
een dagje Middelburg. Om 9 uur vertrokken we met de bus naar Zeeland
om daar om 11 uur te beginnen met koffie met gebak (namens de leden
van de fotoclub: het was heerlijk, hartelijk dank voor dit aanbod). Daarna
ruim 2,5 uur foto’s maken van het gezellige centrum van Middelburg.
Regelmatig kwam men elkaar tegen en werden de
mooie fotolocaties met elkaar gedeeld. In de volgende nieuwsbrief de
foto’s. In deze Nieuwsbrief vast een foto van de lunch waarmee we de
dag afsloten.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik fietstocht
De jaarlijkse fietstocht was deze keer op de laatste zaterdag in
augustus. Met ruim 60 anderen waren we benieuwd welke leuke
weggetjes en bospaadjes men nu weer had weten te vinden, zodat
de tocht zoals ieder jaar weer iets wordt om niet te vergeten. Nou
het werd weer een fantastische tocht.
Dit keer was de start aan de Hellegatweg in Rijsbergen bij de familie Bastiaansen. We werden
daar ontvangen met koffie en thee plus natuurlijk de gebruikelijke ontbijtkoek. Die dag
dreigde er af en toe een buitje, maar uiteindelijk viel dat allemaal mee. Meer dan een klein
spatje heb ik niet gevoeld.
Door en langs verschillende natuurgebieden, deels met hele leuke
bospaden, fietsten we naar de Krochten, waar bij Maria en Stan
Vorsselmans gestopt werd voor de lunch. Na de broodjes, krentenbol
en appel mochten we hun tuin bewonderen. Niet alleen de borders
zijn prachtig, maar ook de groente- en fruittuin moet je echt een keer
gezien hebben.
Terug via Wernhout, Zundert, Klein Zundert, langs de Pannenhoef, via de Klappenberg en
Zandspui weer naar het punt waar we gestart waren. Daar nog even wat drinken en bijpraten
met andere leden van Groei & Bloei. We kijken terug op een zeer leuke geslaagde dag en
danken Ben, Johan, Anton, Rien, Ria, Trees, Meggie en Riet daarvoor.
Jan de Lint
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik bezoek aan hortensiakwekerij Peeters
Op zaterdag 18 september is er een rondleiding gegeven door Erik en Suzan van Peeters
Hortensia’s in Zevenbergen. Met 11 personen was het een overzichtelijke groep.
Van oorsprong teelde het bedrijf paprika’s, maar zo’n 4 jaar geleden zijn ze overgegaan op de
teelt van snijhortensia’s. Het verschil met de hortensia’s in onze tuinen zit hem in de lengte
van de steel van de bloem.
Een jonge plant heeft zo’n 4 jaar nodig om op haar top
bloemen te geven en zodoende hebben we kunnen
genieten van een indrukwekkend aantal planten
(64.000) die in alle pracht hun bloemen toonden. Wit,
roze, blauw, groen en in alle nuances van deze
kleuren. Een lust voor het oog.
Dagelijks gaat er een transport naar de bloemenveiling
en de bloemen worden over de hele wereld verder
verhandeld.
Al met al leerzaam én mooi en voor de liefhebbers onder ons was er gelegenheid om de
prachtige bloemen te kopen.
Overigens is het mogelijk om in een verkoopstalletje op het erf alle dagen van de week
bloemen te kopen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat te doen in oktober?
Voorbereiden
• Koop vliesdoek en noppenfolie om planten tegen vorst te beschermen.
• Laat de tuinslang leeglopen en goed drogen voor hij de berging in gaat.
• Sluit de buitenkraan af.
• Maak een inventarisatie van de planten die volgend jaar mogen blijven en van de planten die wat jou betreft
weg mogen.
Planten
• Plant rozen de komende maanden.
• Plant bollen bij vaste planten die er qua bladkleur en bloei mooi bij passen.
• Beplant hangmanden met klimop, bollen en winterviolen.
• Plant tulpen die niet in de grond kunnen blijven in speciale bollenbakken. Na de bloei haal je de bakken met
bollen uit de grond; dan krijgen ze de kans om af te sterven zonder in de weg te staan.
• Plant winterbloeiende struiken zoals winterjasmijn.
• Plant groenblijvende borderplanten voor een mooi winterbeeld.
• Plant sneeuwklok, winterakoniet, bosanemoon en kievitsbloem (Fritillaria) zo snel mogelijk na aankoop, omdat
de bolletjes snel uitdrogen.
Verzorgen
• Breng na het planten een laag bladeren aan.
• Strooi organische meststoffen en compost aan de voet van rozen, struiken en hagen.
• Bewaar bollen op een droge plek waar de verwarming uitstaat.
Onderhouden
• Spit vrijgekomen bedden op zware grond een spade diep om.
• Strooi kalk in de border en moestuin indien nodig.
• Haal plantensteunen uit de border, maak schoon en bind op maat bij elkaar.
• Rooi de bollen en knollen van bloemriet (Canna), dahlia, Abessijnse gladiool (Gladiolus callianthus ‘Murielae’)
en andere zomerbollen na de eerste nachtvorst.
• Maak de pomp van het waterornament schoon en zet deze in de berging.
• Koppel het bovengrondse watergeefsysteem los, maak schoon en berg op.
• Controleer de afvoergaten van potten en bakken. Maak verstopte gaten weer vrij van wortels zodat het water
snel weg kan.
• Maak boomband dat te strak rond de stam zit wat losser.
Gazon
• Verticuteer het gazon om het meer lucht te geven en het viltige laagje van dood gras en mos te verwijderen.
• Maai het gras deze maand voor de laatste keer.
• Breng de motormaaier weg voor de ‘apk’.
• Hark bladeren van het gazon om gele plekken te voorkomen.
• Steek de graskanten nog een keer bij, zodat het gazon strak de winter ingaat.
Overig
• Wacht met het snoeien van siergrassen tot maart. Ze zijn ’s winters nog te mooi om af te knippen.
• Deel bij zacht weer vaste planten die al een paar jaar staan en niet goed meer bloeien.
• Span een net over de vijver om bladeren uit het water te houden.
• Check of de kasverwarming nog werkt.
• Maak ruimte voor de kuipplanten die straks in de kas of binnen in een vorstvrije ruimte moeten overwinteren.

•
•
•

Haal de kalk van de kasramen voor meer lichtinval.
Plaats een vogelvoertafel op een plek die vanuit huis goed te zien is.
Koop vogelvoer.

Bron: vtwonen.nl

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

www.gardentours.nl

www.tuincentrumoosterhout.nl

www.braatgroenbeleving.nl

Graszoden zijn via de webshop te bestellen en kunnen thuisbezorgd worden.

Zie: https://www.avri-tuincentrum.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

