
 

 
 

 

Oktober 

Oktober is de wijnmaand, zaaimaand, plantmaand en stormmaand, kies maar uit, voor elk wat 

wils, alles is nog mogelijk. De dagen worden korter maar er is een lichtpuntje: door de 
omschakeling naar de wintertijd duurt oktober een uur langer, dus u kunt langer genieten van 

het herfstzonnetje, het mooie licht van de lage zon en de mooie bladkleuren, de laatste 

bloemen en de wuivende siergrassen. Lekker om je heen kijken en de boel de boel laten. 

Niet te lang natuurlijk want oktober is een belangrijke tuinmaand: klaarmaken voor de winter, 
en voorbereiden van het nieuwe tuinseizoen. Als u in het voorjaar een bloeiende tuin wilt 

hebben is het nu tijd om bolletjes te planten, u kunt zaden en bessen verzamelen voordat de 

vogels ermee vandoor gaan. Goede voorbereiding is het halve werk. Het waren niet alleen de 

hoge temperaturen die opvielen deze zomer, er was nog meer 
dat opviel, bijvoorbeeld het succesvolle, gezellige 

zomerprogramma van de tuinclub, de rotstuinclub en de 

fotoclub en ook het bestuur heeft niet stil gezeten, het boekje 

is gemaakt, er is vergaderd, Rabo Clubsupport actie 
aangevraagd en er wordt nagedacht over het 60-jarig jubileum 

en we blijven zoeken naar bestuursleden. 

We hebben leerzame en leuke activiteiten voor u in petto. Er 

wordt gewerkt aan de conditie, niet alleen in de tuin, we gaan 

weer fietsen, de altijd al actieve bloemschikkunstenaars 
hebben het deze maand extra druk met het ZNKB in Waalwijk, 

kinder bloemschikken bij Life & Garden en workshop 

plantenkennis. Voor de creatievelingen onder ons is de workshop keramiek en als u uw kennis wat wilt 

bijspijkeren zijn er de avonden algemene tuin- en plantenkennis. 
Iedereen die op ons heeft gestemd bij de RABO support-actie hartelijk dank, 

In 2020 bestaat onze afdeling 60 jaar, u kunt zich nog opgeven voor de jubileumcommissie. 

Tevreden leden, daar doen we het allemaal voor! Maar daar hebben we u ook bij nodig. 

Ontmoeten, vragen en ontdekken, het kan bij Groei&Bloei! 
Wij verwelkomen u graag bij onze activiteiten en wensen u daarbij veel plezier! 

Namens het bestuur, 

Plony van der Ham 
 

algemene lezing van 9 oktober 2019 door Marc Vermeulen:  
'de plantenerfenis van Ernst Pagel'  

Marc Vermeulen is voorzitter van tuinpunt 

Oost-Vlaanderen-Gent. (Groei en Bloei België) 

In het actieve leven was hij werkzaam als 

tuinontwerper, maar is nu met pensioen. 

De hedendaags vrije en natuurlijke manier van 
tuinieren, heeft ook een voorgeschiedenis, die 

zelfs teruggaat tot de Impressionistische 

schilderkunst van Claude Monet. De Dutch 

Wave, of het tuinieren in een golvende 
beweging met vaste planten, heeft behoefte aan vaste planten met een natuurlijke uitstraling. 

Ernst Pagels, die zijn stiel geleerd heeft van Karl Foerster, heeft in grote mate bijgedragen tot de 

ontwikkeling van Vaste planten en grassen. Het selectiewerk van Ernst Pagels heeft zijn weg naar de 

tuin gevonden dankzij Henk Gerritsen, Rob Leopold, Ton ter Linden en Piet Oudolf. Een nieuwe 
stroming in de tuin is geboren, De Dutch Wave. De plantencombinaties leunen dicht aan bij het 

impressionisme, die gericht zijn op de beleving van het moment, en waar de lichteffecten en kleur heel 

belangrijk zijn. 

Deze avond gaan we ons verdiepen in 100 planten die door Ernst Pagels gekruist en geselecteerd 

werden, en gaan die combineren met andere vaste planten en grassen tot één geheel. 
Aanvang 19.30 uur 

Plaats, Prinsentuincollege Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda 
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https://1drv.ms/w/s!AgNH6hGr3veNrg0dApU6IGZ1yA20
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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  hebben wij bijna € 300,- opgehaald. 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 Groei&Bloei en u mag bij de RABO 

Breda ook nog 2 stemmen uitbrengen op Groen&Bloem!!! Dus in totaal 4 
stemmen!  

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, bijvoorbeeld in ons jubileumjaar 2020.   

 

Tuinclub lezing 22 oktober Prinsentuin College, Frankenthalerstraat Breda,  

19.30 uur Gerrie Veenstra “De Botterhutte” 
Bij "De Botterhutte" in het Gelderse plaatsje Halle draait  alles om 

planten. "De Botterhutte" zelf is de naam van de woonboerderij (De 

Boterhut is de vertaling van deze Achterhoekse naam), waar in vroeger 
tijd boter werd gemaakt. Op dit moment is "De Botterhutte" het totaal 

van een aantal activiteiten:  
Om de woonboerderij heen ligt een prachtige sfeertuin die tijdens het 
seizoen gedurende enkele dagen in de week is opengesteld {de 

openingstijden vind u op de website www.debotterhutte.nl). 

Daarnaast is "De Botterhutte" een kleine kwekerij, die op enkele plaatsen 
in Nederland haar planten kweekt {niet aan huis}. 

Tevens is "De Botterhutte" dé webwinkel voor speciale planten van zowel 

eigen kwekerij als van andere, gerenommeerde kwekerijen. Naast een 

specialisatie in bijzondere vaste planten kunt u bij "De Botterhuttel' van 
alles te weten komen over Hosta's, waarvan de collectie heel erg uitgebreid is (zowel de privé collectie als die in de 

webshop). Uiteraard is het tijdens de dagen, die op de website genoemd worden, ook mogelijk planten "aan huis" 

te kopen. De planten uit de webshop worden verstuurd of zijn op te halen in Halle of Hoogeloon {Noord-Brabant) 

 

 

Foto van de maand is deze 

keer de foto van René gemaakt 
naar aanleiding van het 

vakantie thema we zijn er 

bijna. Voor meer info over de 

fotoclub lees de nieuwsbrief hieronder. 

Nieuwsbrief fotoclub 
 

 

Lees ook eens de nieuwsbrief van afdeling 
Roosendaal  
https://1drv.ms/b/s!AgNH6hGr3veNrhD40JSp8fOGHpzs 

 

Maaskeien 
Anneke ten Klooster heeft nog een partij maaskeien liggen intresse? 
Bel of mail Anneke: anneke235@ziggo.nl of 076-5876042 

 

Workshop Plantenkennis, 
Speciaal bedoeld voor bloemschikkers. 

Altijd al willen weten welke planten je zeker in je tuin moet hebben, als 
bloemschikken je hobby is? Die sterke bloem, dat mooie blad of de decoratieve 

zaaddozen, ze komen allemaal aan bod. Dan is deze workshop speciaal voor jou, 

om kennis op te doen. Kom gezellig deze leerzame avond bijwonen. 

Aanmelden is op de cursusavond. 

Locatie buurthuis ‘t Web Zuringveld 1 4847KS Teteringen 
Maandagavond 28 oktober 19.30 uur. 

Kosten € 10,- 

https://1drv.ms/b/s!AgNH6hGr3veNrg_voCjI4WP8Mna9
https://1drv.ms/b/s!AgNH6hGr3veNrhD40JSp8fOGHpzs
mailto:anneke235@ziggo.nl


Vernieuwde website. 
De aangekondigde wijziging van de website zal dit najaar doorgevoerd worden. Dit zal van de webmaster en 

webredactie wat acties vragen om gegevens over te zetten naar de nieuwe website. Binnenkort gaan zij , Hélène 

en Johan, naar een informatieavond. Zodra de nieuwe site in de lucht is, zullen zij u hierover verder berichten. 
 

Lezing rotstuinclub 8 oktober 19.30 uur.  
Lezing Arie Vermeer over zijn reizen door de Alpen: Dinsdag 8 oktober , 19.30 uur 
Arie fotografeert bijzonder graag, zo is hij met enige regelmaat te vinden op de Veluwe, maar uiteraard ook op 

meerdere plekken in ons land. Hij maakt graag natuuropnames van 

fauna en flora. 
Ook werd hij enthousiast van de Alpen waar hij regelmatig heen trok 

en dat leidde tot zijn uitspraak: “Wahres Leben beginnt in den Bergen” 

Hij heeft zijn ervaringen in een soort Tijdlijn verwerkt van het verleden 

naar het heden. Daarbij kan men genieten van de mooie tochten die 
hij gedurende een aantal jaren maakte in die bergen . Men ziet o.a. 

imposante vergezichten , magnifieke bergen, lokale cultuur, bijzondere 

alpiene planten in eigen habitat en niet te vergeten de prachtige 
bergweiden met hun mooie planten. 

In deze lezing neemt hij ons mee om van die prachtige beelden te 

genieten.  
Veel mensen trekken regelmatig naar de Alpen. Nu kunt u genieten - 

zonder fysieke inspanning van de intensieve tochten – van deze mooie een leerzame lezing. Ook niet-leden zijn 

van harte welkom, de kosten hiervan bedragen €3.50. 
 

Nieuwe cursus algemene tuin- en plantenkennis 
Voor het seizoen 2019-2020 kan je deelnemen aan een 4-tal plant- en tuincursussen. De onderwerpen 

sluiten aan bij een actueel onderwerp en seizoen. Deelname is voor ieder lid van Groei & Bloei. Maar 
neem ook gerust een vriend(in) of familie mee. De kosten hebben we redelijk gehouden. Bij Groei en 

Bloei zijn mensen die heel veel weten van verschillende onderwerpen. Zo kent de één alle 

plantennamen uit het hoofd en een ander weet veel over tuinaanleg. Weer een ander experimenteert 

met compost maken of juist met een aparte plantensoort. Maar er zijn ook genoeg mensen die gewoon 
van tuinieren in de buitenlucht houden. Lekker met je handen bezig zijn en je hoofd leegmaken, 

genieten van het resultaat. 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 4 cursussen deel te nemen, maar 

dat mag natuurlijk wel. 

Waar: Middelbare land- en tuinbouwschool “Prinsentuincollege”, 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 

Wanneer en welke onderwerpen: 

30 oktober 2019 : bollen en knollen/winterklaar maken van de tuin/ houtgewassen/bodembedekkers 

27 november 2019 : de makkelijke tuin/natuurlijk tuinieren met o.a. grondverbetering/snoeien oftewel 

winterklaar maken 
11 maart 2020 : zaaien en stekken/zaailingen herkennen/kuipplanten 

8 april 2020 : snijbloemen/elk seizoen bloemen/ongedierte bestrijding 

elke cursusavond wordt de tuinagenda behandeld 

Hoe kan je aanmelden: Meggie Laming tel. 0161 434353 of mail: laming.meggie@gmail.com 
DOEL: aanwezige plantenkennis uitbreiden; informatie geven over plant- en grond verzorging; geen 

opsomming van plantennamen en/of behandeling van één bepaalde soort; ondersteunen van 

enthousiasme voor tuinieren in de eigen tuin. 
 

Opgelet fietsliefhebbers. 
Op zaterdag 5 oktober a.s. is het weer zover om met z’n allen een fietstochtje te maken. De fietstocht 

is door Ben van Peer, Johan Snoek, Jan Verwijmeren en Rien Koeken uitgezet. De tocht is deze keer 

uitgezet rondom Chaam. Door een stukje van Alphen en door een stukje van Riel en ook door Gilze 
komt de tocht. De tocht is ongeveer 36 km. We starten bij de Familie Zieleman, Kerkdreef 2, 4861 PW 

Chaam ( camping “ ’t Hofland “ ). Parkeerruimte is er voldoende. De inschrijving is ook bij de fam. 

Zieleman van 10.00 tot 10.30 uur. U ontvangt dan ook de fietsroute. Na de inschrijving is er koffie en 

thee voor de liefhebbers. Van 10.30 uur tot 11.00 uur kunt u beginnen aan de route, zoals deze op 
papier is uitgezet. Onderweg krijgt u nog een lunchpakket, het lunchadres staat op de route 

beschrijving. Het inschrijf bedrag is € 8,-- voor leden en € 10,-- voor niet leden. Telefonisch aanmelden 

voor 30 september 2019, niet vergeten, bij Ben en Riet van Peer, telefoon: 076- 5149404 of per e-mail 

bij Rien Koeken: mjkoeken@ casema.nl 



Deelnemers ZNK Bloemschikken 2019 
Tijdens het ZNK Bloemschikken wordt Breda dit jaar goed 

vertegenwoordigd.  In de ere-klasse strijden Anja de Graaf, 

Angela Snepvangers en Simone Oosterwijk om de titel Zuid-

Nederlands Kampioen.  In de nieuwe categorie introducee 
gaan Gonny van Fessum, Annemarie van Bergeijk, Corrij 

van Gastel-Hack en Jacqueline van Oosterhout ervaren wat 

het is om deel te nemen aan het ZNK Bloemschikken. 

Tevens mogen we het werk van twee nieuwe leden van de 
afdeling gaan bewonderen. Beiden hebben 

bloemschikervaring. Ria van Eekelen stapt in bij de 

categorie introducee en Sonja van Meer gaat de uitdaging 

aan binnen de categorie semi-prof/prof. 
 

Bezoek het Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 2019 
Zondag 6 oktober is het zo ver, het Zuid Nederlands Kampioenschap 

Bloemschikken in Waalwijk.  
Met bijna 60 deelnemers in diverse klassen wordt het vast een zeker een 

kleurig en zeker bloemrijk gebeuren in het Waalwijkse en je mag mee 

komen genieten.   

Van 11.00 uur tot 17.00 uur ben je als bezoeker welkom in Praktijkschool 

MET-Pro, aan de Koetshuislaan 1, in Waalwijk-Driessen. ’s Morgens kun je 
de deelnemers aan het werk zien en hen aanmoedigen natuurlijk. In de 

middag geniet je van spectaculaire demonstraties bloemschikken die 

verzorgd worden door Jack van Schaik, plantaardig arrangeur uit Waalwijk 

en door Leo van den Hoven, jarenlang actief als bloemschikdocent van de 
groenopleidingen in Den Bosch. 

Maar er is nog meer te beleven: leuke aanschuifworkshops, gezellige 

kraampjes met lekkers en leuke hebbedingen en natuurlijk kun je het 

mooie bloemwerk dat de deelnemers gemaakt hebben nu van dichtbij 
bewonderen. In de middag wordt twee keer een verloting georganiseerd 

met mooie prijzen, want ja ook de werkstukken die gemaakt zijn tijdens 

de bloemschikdemonstraties  door Jack van Schaik en Leo van den Hoven 

doen allemaal mee in de prijzenpot. Je kunt dus zomaar naar huis gaan met zo’n bijzonder bloemwerk. 
Er is koffie/thee of een frisje verkrijgbaar en voor de liefhebbers zorgen de baktalenten van Groei & 

Bloei De Langstraat voor heerlijke taart. 

Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 

Locatie: Praktijkschool MET-Pro, Koetshuislaan 1, 5146 BA Waalwijk-Driessen 

Van 11.00 tot 17.00 uur 
Entree € 2,50 p.p. inclusief een consumptie.  
 

Keramiekworkshop 
Luizenpopjes, mutsen, kleine vaasjes, 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 eind resultaat. 

Maandagavond 7 oktober 2019 aanvang 19.30 uur Locatie gemeenschapshuis 

de Kievitslaar Rijsbergseweg 534, 4838EG Breda 

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 
 

Bloemschikken basiscursus 

Op de inloopavond 4 september j.l. hebben we een gezellige aanloop gehad van 

bloemschikliefhebbers. Ineke Lodders heeft de aspirant cursisten uitgebreid uitleg 

gegeven over de inhoud van de basiscursus en dit heeft geleid tot nieuwe 
aanmeldingen. Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij in de basiscursus die start op 

woensdag 9 oktober. Aanmelden bij Ineke Lodders 076-5650039 
 

Herfstarrangement voor kinderen 
Op woensdag 23 oktober verzorgt Groei&Bloei Breda de workshop 

herfstarrangement maken voor kinderen bij Life & Garden Etten-Leur. De kosten 

zijn €5,- en dit is incl. materialen. De workshop begint om 13.30 uur.  
Aanmelden bij Trees Koeken: 076-5613775  mjkoeken@cassema.nl 

mailto:mjkoeken@cassema.nl


Groenmarkt 
Op zaterdag 28 september van 10.00-14.00 uur zijn wij weer 

te gast bij Wolfslaar. 

Dat weekend viert Wolfslaar het 50 jarig bestaan, dus er 

wordt extra veel aandacht aan besteed. 
Adres: natuur en milieu educatieve boerderij Wolfslaar, 

Wolfslaardreef 95 te Breda. 

 

 
 
Rayon Oost Midden Brabant ( OMB), waartoe wij 

behoren, kiest haar leden voor de ledenraad. 

Hoewel het voor u als leden waarschijnlijk een wat “ver van 
mijn bed show “ is, staan er toch wat organisatorische 

veranderingen binnen de landelijke vereniging te gebeuren 

Op 9 november a.s. zal er tijdens de Algemene Vergadering in 

Amersfoort een besluit genomen worden over het al dan niet 

doorgaan van de reeds langere tijd in voorbereiding zijnde 
herstructurering van onze vereniging. Streefdatum hiervoor is 

1 januari 2020 

Vooruitlopend op het besluit zal er in de komende tijd e.e.a. 

aan voorbereiding moeten worden gedaan, zoals het 
daadwerkelijk opstarten van die ledenraad. 

Op hoofdlijnen zal de Rayonraad verdwijnen alsmede de invloed van de afdelingen tijdens de AV die tot 

heden elk halfjaar gehouden wordt als ontmoeting en vooral afstemming tussen landelijk bestuur en 

(vertegenwoordigers van) de afdelingen. Deze AV komt geheel te vervallen, behalve in zeer bijzondere 
gevallen, met veel gewicht. Velen beschouwen het schrappen van de AV als een stevig verlies van onze 

onderlinge samenhang. 

Er komt een ledenraad met maximaal 2 leden gekozen vanuit elk van de 14 rayons. 

Rayon OMB heeft momenteel een kandidatenlijst met 2 personen. 
Wordt vervolgd. 

 

 

ZONDAG 29 SEPTEMBER NAZOMERFAIR BIJ LANDGOED DE HERTGANG 

Op een mooie locatie op de Brabantse Wal bent u van harte welkom op de Nazomerfair met meer dan 
dertig deelnemers en veel muziek! Over de tuin Het landgoed (5,5 ha) werd eind vijftiger jaren van de 

vorige eeuw aangelegd op de steilrand van de Brabantse Wal in Halsteren. De terreinen waren deels 

woest, deels in gebruik voor de teelt van asperges, deels afgegraven voor zandwinning na de 

overstromingsramp in 1953 om dijken in Zeeland te dichten. De Brabantse Wal is hier zo’n 12 meter 
hoog; boven is het lichte zandgrond, die makkelijk stuift (het ‘smoort’ zeggen ze hier), beneden zorgt 

het kwelwater van de Brabantse Wal voor drassige weilanden overgaand in landbouwgebied van 

zeeklei. Het landhuis en bijgebouw werden in 1958 gebouwd onder architectuur van Bedaux. De tuinen 

werden ontworpen door het tuinarchitect Van Koolwijk in Engelse landschapsstijl met gazons, borders, 

vijvers, een ommuurde tuin en bosaanplant. Na bemesting van de arme zandgronden werd het terrein 
aangeplant met een grote verscheidenheid aan in- en uitheemse bomen, struiken en vaste planten. In 

1983 werd het landgoed overgenomen door de huidige bewoners. Het bos werd uitgedund, nieuwe 

borders werden ingeplant, de Lage Tuin en de Nieuwe Tuin werden gecreëerd met extra paden en 

nieuwe aanplant. De schapenwei werd in 1998 aangekocht en rond de millenniumwisseling werd daarin 
een aantal bijzondere bomen ingeplant. De collectie bomen en struiken werd van 200 soorten 

uitgebreid naar meer dan 600 soorten. Meer informatie over de Nazomerfair vindt u op de website: 
https://www.dehertgang.nl/index.php/nazomerfair 

Bezoekers zijn tussen 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom. 
De toegang bedraagt € 2 per persoon. 

Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang. 

Landgoed De Hertgang Klaverblokken 18, 4661 HJ Halster 

 

OPROEP VRIJWILLIGE TOPPERS VOOR 

GARDENISTA 2020 

Wil jij helpen om Nederland een stukje duurzamer en 

groener te maken? Kom dan het team van Gardenista 

helpen en laat daarmee je eigen footprint achter. Wij 



zoeken nog vrijwillige toppers voor 3 verschillende functies. 

Secretariële ondersteuning Elke week op maandagavond vanaf 20.00 uur zitten we samen in een 

videocall om elkaar te zien en te spreken. En één keer in de maand op maandagavond maken we dit 

live en zien we elkaar in Bunnik. Het zou fijn zijn wanneer jij bijhoudt wat er besproken wordt tijdens 
deze overleggen en de acties uitzet en bewaakt onder de teamleden. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het leukste en meest uitdagende onderdeel van Gardenista en dat is het 

programma. Denk hierbij aan het verzamelen en indelen van lectoren, artiesten, demonstrateurs etc. 

Samen met het team maak je een spannende timetable. Deze functie kost je, ongeveer, een dag per 
week. Er is een goede onkostenvergoeding beschikbaar! Het is wel belangrijk dat je een pc, 

smartphone of laptop hebt met goede microfoon, camera en internet. En als laatste dat je ook tijdens 

het evenement beschikbaar bent, bij voorkeur op locatie. 

Redactionele ondersteuning Elke week op maandagavond vanaf 20.00 uur zitten we samen in een 
videocall om elkaar te zien en te spreken. En één keer in de maand op maandagavond maken we dit 

live en zien we elkaar in Bunnik. Het zou fijn zijn wanneer jij bijhoudt wat er besproken en bedacht 

wordt en hier de nieuwswaarde uithaalt. Jij maakt hier leuke en vlotte teksten van die je kunt 

gebruiken voor nieuwsberichten, posts op socials, website, advertenties en campagnes. Taal moet je 

ding zijn. Jij bent verantwoordelijk voor één van de belangrijkste taken binnen Gardenista, een paar 
kerntaken zijn: · Schrijven van nieuwsbrieven voor vrijwilligers, exposanten en bezoekers · Bewaken 

van teksten op de website www.gardenista.nl · Uitzetten van persberichten naar o.a. vakbladen, 

kranten e.o. · Teksten maken voor advertenties en het zoeken naar openingen om deze geplaatst te 

krijgen · Je onderhoudt Facebook, Instagram en LinkedIn en maakt hiervoor een agenda Uiteraard sta 
je niet alleen in deze functie en word je professioneel ondersteund vanuit het bureau en vanuit het 

Gardenista-team. Deze functie kost je, ongeveer, een dag per week. Er is een goede 

onkostenvergoeding beschikbaar! Het is wel belangrijk dat je een pc, smartphone of laptop hebt met 

goede microfoon, camera en internet. En als laatste dat je ook tijdens het evenement beschikbaar 
bent, bij voorkeur op locatie om verslag te doen en de pers te ontvangen/te woord te staan. 

Coördinator duurzaamheid Veel mensen hebben het over duurzaamheid, maar er zijn er maar weinig 

die hier ook echt iets mee doen. Dit is een nieuwe en belangrijke functie binnen Gardenista die je voor 

een groot gedeelte zelf kunt invullen. Maar in de basis bewaak jij de duurzaamheid van het festival. 
Elke week op maandagavond vanaf 20.00 uur zitten we samen in een videocall om elkaar te zien en te 

spreken. En één keer in de maand op maandagavond maken we dit live en zien we elkaar in Bunnik. 

Het zou fijn zijn wanneer je zoveel mogelijk betrokken bent bij deze meetings en in de gaten houdt wat 

we doen en welke kant we opgaan. Probeer elk idee en initiatief tegen het licht van duurzaamheid te 

houden en help zo mee om van Gardenista het meest duurzame festival te maken. Deze functie houdt 
daarom ook in het (samen met het kernteam) zoeken/vinden van sponsoren en subsidiënten die willen 

(onder)steunen op het gebied van duurzaamheid. Een uitdagende functie waarbij jij het grote verschil 

kunt maken als je niet bang bent om nieuwe dingen te proberen en nieuwe bronnen aan te boren. 

Omdat dit een nieuwe functie is, is het lastig in te schatten hoe veel tijd het in beslag zal nemen. Wij 
verwachten dat dit tenminste 1 dag per week zal 

zijn, maar je kunt er van maken wat je wilt! Er is een goede onkostenvergoeding beschikbaar! Het is 

wel belangrijk dat je een pc, smartphone of laptop hebt met goede microfoon, camera en internet. En 

als laatste dat je ook tijdens het evenement beschikbaar bent, zodat je met trots kunt laten zien wat je 
voor elkaar gekregen hebt. 

Toelichting 

Vrijwilliger met commerciële verantwoordelijkheden, hoe kan dat nou? Binnen het team zeggen we wel 

eens tegen elkaar ‘het is net werk’. En zo is het ook. Je mag het meedraaien binnen Gardenista ook 

gerust zien als werk. Samen maken we Nederland gezonder, duurzamer en groener. We houden elkaar 
op de hoogte en geven tijdig aan wanneer je blokkades ervaart en/of hulp nodig hebt. En je neemt je 

verantwoordelijkheid om je taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het Landelijk Bestuur draagt te allen 

tijde de eindverantwoordelijkheid. Vrijwillig is niet vrijblijvend en er wordt op je gerekend. Wanneer je 

besluit mee te doen, doe je mee tot aan het eind en kunnen we op je rekenen. Mocht je verhinderd zijn 
geef je dit tijdig aan en/of zoek je zelf een vervanger. Uiteraard bewaken we met elkaar de vrijwillige 

werkdruk en moet het bovenal leuk en behapbaar blijven want we doen het notabene vrijwillig. 

Interesse? Neem dan contact op met Frits Hoogers, liefst per mail naar hoogers@gardenista.nl of bel 

06-51602861. Kom je erbij? We zullen je met open armen ontvangen. 
Namens het team Gardenista Frits Hoogers, Jan Schravesande, Wilma Walenberg, Adri Out, Doenja 

Zwaan, Saskia Breebaart, Sharon van Eunen, Anneke Athmer, Betsy Grondman en Janne Ouwekerk 

 

 

 
 
 
 



 “Einde Seizoen Dag” in De Dijkgaerd zaterdag 
28 september 2019 
Voor een laatste keer dit jaar nodigen we tuinliefhebbers uit om mee te 

komen genieten in De Dijkgaerd in Kaatsheuvel, tijdens de “Einde 

Seizoen Dag” op zaterdag 28 september van 10.00 tot 16.00 uur. 
Deze dag gratis entree en 20 % korting op de planten in de 

hobbykwekerij. Natuurlijk staat er ook een kopje koffie of thee klaar. 

Na een lange en voor wat het weer betreft uitdagende zomer met de 
ene hittegolf na de andere valt nu langzaam de herfst in. Tijd om het 

tuinseizoen af te sluiten en aan de slag te gaan met de voorbereidingen 

voor de winter en natuurlijk het volgende tuinjaar. Want zoals Rita van 

der Zalm, groot bloembollenkenner en tuinierster zegt: “Genieten is 
vooruitzien”. En om ervoor te zorgen dat er ook volgend jaar weer volop 

te genieten zal zijn in de tuin moet er nog van alles gepoot en geplant 

gaan worden. 
Er bloeit nog heel veel in de tuin, al is de herfst onmiskenbaar begonnen. Met het langzaam verkleurende blad van 

de bomen en struiken op de achtergrond geniet je nu van de bloei van de aster in paars en roze en van Dahlia’s in 

alle kleuren. Dat allemaal gecombineerd met luchtige grassen en kleurige bessen. Zo lijkt de hele tuin lijkt wel een 
prachtig herfstboeket. Je bent van harte welkom in De Dijkgaerd. 

Open Tuin De Dijkgaerd, Zuidhollandsedijk 1, Kaatsheuvel Voor meer info kijk op www.dedijkgaerd.nl tel. 0416-

272936 

 
 

Agenda 
 

PLANTENDAG NAJAAR KALMTHOUT 

Wanneer zondag 6 oktober 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Waar Arboretum Kalmthout  

Adres Kalmthout 

Prijs € 8,50 (kinderen -12 jaar en jaarkaarthouders gratis) 

Als oudste plantenbeurs van België is de plantendag van 
Arboretum Kalmthout een niet te missen evenement voor elke 

bloem- en plantenliefhebber.  

Bezoek in één keer de allerbeste kwekerijen van de lage landen! 

De zorgvuldig geselecteerde meesterkwekers en verzamelaars uit 
binnen- en buitenland bieden een ongekende variatie van 

bijzondere, nieuwe en zeldzame tuinplanten. Elk zijn ze specialist 

binnen hun aangeboden sortiment. Ze brengen bijzondere 

tuinplanten mee en geven praktisch en professioneel advies. 

Rondleidingen 
Geniet van een wandeling door de arboretumtuin, volop in herfstkleuren. Tussen 11 en 16 uur zijn er 

elk uur gratis rondleidingen met gids, ze duren ongeveer één uur. Natuurlijk kun je ook op eigen 

gelegenheid een wandeling maken door de tuin. 

Extra parkeergelegenheid 
Er zijn 180 extra parkeerplaatsen aan het station op slechts 5 minuten stappen van de ingang van 

Arboretum Kalmthout. Op het marktplein zijn ook voldoende plaatsen. Van hieruit rijdt een gratis 

pendelbus tussen 10.00 en 16.30 uur. 

Speciale plantencrèche 
Voor wie veel planten koopt, is er een speciale gratis plantencrèche. 

Kassaverkoop 

Van 9.30 tot 16.45 uur 

Arboretum Kalmthout 
E-mail 

info@arboretumkalmthout.be 

Telefoon +32 (0)3 666 67 41 

 
 

              Beervelde, het feest van de tuin! 

De herfsteditie van de Tuindagen in 2019 zal plaatsvinden op 11, 
12 en 13 oktober van 10 tot 17 uur. 
Voor liefhebbers van tuinbeurzen is 'Beervelde' een begrip geworden.  
De Tuindagen in het Park van Beervelde, een grafelijk kasteeldomein in het 

hart van de Oost-Vlaamse Bloemenstreek, zijn met haar 230 exposanten en 

http://www.arboretumkalmthout.be/Bereikbaarheid.html/nl/entiteiten/provinciaal/dvt/arboretum-kalmthout/arboretum-kalmthout.html
http://www.arboretumkalmthout.be/Bereikbaarheid.html/nl/entiteiten/provinciaal/dvt/arboretum-kalmthout/arboretum-kalmthout.html
mailto:info@arboretumkalmthout.be


meer dan 20.000 bezoekers, op Europees niveau, een begrip geworden. Een schatkamer voor de meest 

veeleisende plantenliefhebber. 

Beervelde biedt tevens aan zijn bezoekers, samen met een muzikale omlijsting, een ruime keuze op 

gebied van decoratie en antiek voor de tuin en zijn omgeving, ambachten, kinderanimatie, workshops 
en culinaire streekproducten die voor een harmonieuze totaalbeleving zorgen. Beervelde: een 

atmosfeer, een gezellige uitstap met vrienden of familie, een plaats waar twee keer per jaar 

tuinvrienden elkaar in een natuurlijke omgeving ontmoeten. 

De Tuindagen in het Park van Beervelde, een grafelijk kasteeldomein in het hart van de Oost-Vlaamse 
Bloemenstreek, zijn met haar 230 exposanten en meer dan 20.000 bezoekers, op Europees niveau, 

een begrip geworden. Een schatkamer voor de meest veeleisende plantenliefhebber. 

Beervelde biedt tevens aan zijn bezoekers, samen met een muzikale omlijsting, een ruime keuze op 

gebied van decoratie en antiek voor de tuin en zijn omgeving, ambachten, kinderanimatie, workshops 
en culinaire streekproducten die voor een harmonieuze totaalbeleving zorgen. Beervelde: een 

atmosfeer, een gezellige uitstap met vrienden of familie, een plaats waar twee keer per jaar 

tuinvrienden elkaar in een natuurlijke omgeving ontmoeten. 

https://parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-oktober-2019/thema 

 
 

 

 

 

Breng een bezoek aan Mystery Gardens in Lights in Appeltern! 
Eens per jaar, als het eerder donker wordt en de natuur zich opmaakt voor de herfst, wordt het licht in 

ons tuininspiratiepark. Duizenden twinkelende lichtjes, herfstige taferelen, spectaculaire lichtshows, 

mysterieuze muziek en warme vreugdevuren zijn de ingrediënten voor een romantische avond in De 

Tuinen van Appeltern! 
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september zijn De Tuinen van Appeltern voor de 6e keer 
het decor voor Mystery Gardens in Lights 2019. Een sprookjesachtige wandeling met mooie 

achtergrondmuziek door het prachtige uitgelichte tuininspiratiepark. 

Kijk Hier voor de Nieuwsbrief: Appeltern 
 
 

Tuinagenda 
 

ROZEN PLANTEN 
De beste tijd om rozen met kale wortels te planten is eind oktober, november of februari-maart, mits 
het niet vriest! Rozen in pot kun je het hele jaar planten. 

Zet rozen met kale wortels eerst een uur in een emmer water en plant de struik zo snel mogelijk na 

aanschaf. Maak een flink plantgat, 2x zo diep en breed al de kluit. Bij arme en slechte grond kun je het 

plantgat beter nog groter maken. Als de wortels langer zijn, maak het gat dan dieper. Verbeter voor 
het planten de grond met rozengrond en voeg eventueel mycorrhiza-schimmels toe voor een gezonde 

groei. Maak de grond los en meng alles goed door elkaar. Plant de roos zo diep dat het oculatiepunt 

(de verdikking boven de wortels) ongeveer 3 centimeter onder de grond komt. Vul het gat aan met de 

verbeterde grond en druk goed aan. Geef meteen ruim water. Plant je een stamroos, plaats dan een 
stevige stok en bind het stammetje hier aan vast. 
 

MOSTERDZAAD TEGEN ONKRUID 
Die kale plekken in de moestuin, laat je die leeg? Gezien de eeuwige drang van onkruid om vakken te 

vullen, valt het zaaien van een groenbemester te overwegen. 
Neem het geelbloeiende mosterdzaad. Dat kiemt vlot en bedekt de grond snel, zodat het onkruid 

weinig kans krijgt. Eind winter spit je de doodgevroren resten onder en daarmee verrijk je de bodem 

met humus en organisch materiaal. En je biedt de eerstvolgende aanplant een onkruidvrije en 

voedzame start. 
  

BOSBES IN BAK 
De blauwe bosbes of Vaccinium corymbosus is smakelijk, gezond en zit vol anti-oxidanten. De 

bladverliezende plant wordt ruim een meter hoog en mag er wezen met zijn witte bloemen, apart 

gekleurde bessen en mooi rode herfstkleur. 

Hij is winterhard, dus prima te telen in ons klimaat, mits je zurige, kalkarme zandgrond hebt. Wie vette 
klei heeft kweekt de bes in een kuip of bak, met gelijke delen potgrond, zand en tuinaarde plus wat 

turf. Er is keus uit diverse rassen, met variërende besgrootte en oogsttijd. 

  

 

 

https://parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-oktober-2019/thema
https://appeltern.nl/server/mailing_tracklink/?instance_id=1926988&url_id=33102&hash=ukAlyZB8SFBJSiJKXB0wE7q08o8QoLwZv0ra2Y4woZY%3D
https://appeltern.nl/server/mailing_view/?instance_id=1926988&hash=%B8%CBO%21H%FAt%9D%B3_%DA%D9%A5%DAav%F25%D1Zrv%E8%B0r%10A%0C%06%A0%B3B


NU BLOEMKOOL ZAAIEN 
Weeuwen(= weduwen)teelt is een methode om al in de late lente bijvoorbeeld bloemkool te kunnen 

oogsten. 

Zaai de kolen eind september/begin oktober en laat de kiemplantjes opgroeien in stenen potten met 
tuingrond. Het is de bedoeling dat ze afgedekt - onder glas of noppenfolie en bij vorst zelfs met 

rietmatten - de winter doorkomen om ze half maart in de moestuin uit te planten. Voor deze teeltwijze 

zijn bloemkoolrassen als ’Alpha’ en ’Record’ heel geschikt. 

 

BOLLETJES IN HET GRAS 
Door voorjaarsbolletjes, zoals krokussen, in het gazon te planten verander je een eentonige grasmat in 

een lentefeest! 

Ga als volgt te werk: Zet de bollenplanter op het gras en duw hem draaiend in de grond. Bij het 

omhoog trekken, komt een rondje uit het gazon mee. Het is een plug van gras compleet met wortels 

en aarde. Plant de bolletjes met de groeipunten omhoog. Haal wat aarde van de onderkant van de plug 
en plaats hem terug. Strooi de overgebleven grond uit over het gras. 

 

NIET AFKNIPPEN! 
Knip nu niet alle uitgebloeide planten af, veel soorten blijven de hele winter mooi en zijn vooral met 

een laagje sneeuw of rijp nog heel decoratief. 
Laat ze daarom gewoon staan en ruim alles pas in het voorjaar op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 

engelwortel (Angelica), rode zonnehoed (Echinacea), dille, distels en siergrassen. 

 

BOMEN OF STRUIKEN PLANTEN 
Oktober is een goede maand om bladverliezende bomen en struiken te planten of verplanten. Wacht 
tot het blad is gevallen, zodat er geen vocht meer wordt verdampt via de bladeren. Bij het (ver)planten 

verliest een boom of struik zijn haarwortels, waarmee hij vocht en voeding opneemt. 

In oktober is de grond nog warm waardoor er snel nieuwe haarwortels worden aangemaakt. 

Verwerk geen compost of mest in het plantgat: wanneer de wortels hiermee in contact komen, 
verrotten ze. Om de wortelvorming te stimuleren kun je gewone potgrond of een speciaal 

bodemverbeterend middel gebruiken. Maak eerst een ruim plantgat en vermeng één deel van de 

uitgegraven grond met één of twee delen van het middel. Plant daarin de wortelkluit. 

 

GEGARANDEERDE HERFSTKLEUR 
Een najaar waarin het overdag zonnig en warm is met weinig wind en ’s nachts sterk afkoelt, is ideaal 

om het blad te laten kleuren. Omstandigheden die zich in ons zeeklimaat niet zo vaak voordoen. Toch 

hoeven we het niet zonder mooie herfstkleuren te doen. Er zijn bomen en heesters die zich niets van 

het weer aantrekken en altijd mooi verkleuren. 
Struiken en kleine bomen:  

japanse esdoorn (Acer palmatum) 

herfstpaardenkastanje (Aesculus parviflora) 

appelbes (Aronia) 
krentenboompje (Amelanchier lamarckii) 

toverhazelaar (Hamamelis) 

zuurbes (Berberis koreana en Berberis thunbergii) 

kardinaalsmuts (Euonymus alatus) 

Fothergilla 
Rhododendron luteum 

gladde sumak (Rhus glabra) 

fluweelboom (Rhus typhina) 

japanse lijsterbes (Sorbus commixta) 
Hogere bomen: 

kolchische esdoorn (Acer cappadocium 'Aureum') 

rode esdoorn (Acer rubrum) 

gele pavia (Aesculus flava) 
goudes (Fraxinus excelsior 'Aurea' en 'Jaspidea') 

sierkers (Prunus sargentii) 

moeraseik (Quercus palustris) 

 


