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Beste tuinvrienden, 

Ik loop al aardig wat jaren mee. Elk jaar kent zijn bijzonderheden, zijn positieve en 

negatieve verrassingen. Ik kijk van weinig meer 

op. Maar ja, dan vorig jaar… 

De lockdown zorgt ervoor dat we met elkaar een 

stap terug moeten doen. Ik snap dat dat niet 

gemakkelijk is in een periode waarin we graag bij 

elkaar komen. Ondanks dat, wil ik u toch een 

gezond en plantvriendelijk 2021 wensen.  

Een jaar geleden begon het voorwoord als volgt: 

“De feestelijke opening van ons jubileumjaar op 12 

januari is goed bezocht, het was een hele mooie lezing waar zelfs voor de beste 

plantenkenners nog iets te leren viel. Er staat nog van alles op stapel om er dit jaar echt iets 

bijzonders van te maken.”  

Hoe anders is het vanaf begin maart 2020 gegaan. We hebben inmiddels een tweede corona 

lockdown die onlangs vanaf 19 januari 2021 met twee-drie weken is verlengd. De vaccinatie is 

gestart en het is interessant wanneer wij, de leden van Groei en Bloei, aan de beurt zijn. Voor 

de meesten van ons is dat in de periode van maart tot en met september. Het zou mooi zijn 

als we in juni ons uitgestelde 60-jarig jubileum kunnen vieren. Als ik een voorzichtige 

inschatting maak dan zou het zomaar kunnen zijn dat we pas in het nieuwe seizoen 2021-

2022, dus medio september 2021 weer kunnen denken aan bijeenkomsten, lezingen en 

workshops in Curio, de land- en tuinbouwschool.  

Gelukkig hebben we al veel in de steigers staan, dus mocht het ineens positief uitpakken 

allemaal, dan kunnen we snel aan de slag.  

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 die normaal gesproken in februari gehouden zou 

worden is uitgesteld tot na de zomer, september/oktober en afhankelijk van de situatie dan. 

Trees heeft haar tweede bestuurstermijn bereikt en stopt, maar ze blijft in het bestuur tot de 

ALV en dat wordt heel erg gewaardeerd.  

Alle workshops in februari gaan niet door. De 

workshop taart versieren bij het Bakatelier in 

Princenhage stond o.a. op het programma, maar 

helaas. Het is wat het is, we gaan er het beste van 

maken. 

In deze nieuwsbrief hebben de verschillende clubs 

weer een bijdrage geleverd.  

Vogelbescherming Nederland en de 

Zoogdiervereniging hebben de handen ineengeslagen 
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voor het project ‘Heel Brabant bouwt natuur inclusief’, zie verderop in de nieuwsbrief voor 

meer informatie en deelname.  

Het is overigens heel informatief om eens op internet te neuzen naar wat wij, en ook andere 

organisaties doen. Kijk bijvoorbeeld op: https://breda.groei.nl; www.groei.nl; www.ivn.nl; 

www.ahw.me; www.degroeneluwte.nl; https://zwerfspoor.blog; www.hessenhof.nl; 

www.zaaikalender.com; www.natuurmonumenten.nl; www.Bomenstichting.nl; 

www.wolfslaarbreda.nl; www.knnv.nl; www.delevendetuin.nl; www.steenbreek.nl; 

www.velt.nu. Internet is natuurlijk veel te uitgebreid. Maar als je een tip hebt van een 

interessante site die je met ons wilt delen, laat het gerust weten.  

Veel leesplezier en houd contact met elkaar.  

Namens het bestuur, 

Wijnand Romijn 

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

Rotstuinclub   

Komende maand zou Bart Moerland de lezing over "de rotstuin in een veranderend klimaat" 

verzorgen. Helaas zorgt een andersoortig 'virusklimaat' ervoor dat deze lezing niet doorgaat, 

mede omdat de Curio nog niet kan voldoen aan de eisen m.b.t. de ventilatie van de lokalen.   

De invloed die dat virus op mensen heeft wordt nog duidelijker als 

men de mail van Bart leest.  

Bart stuurde deze mail: " Als gevolg van deze problemen heb ik 

ook alle afspraken op dit gebied afgezegd. Daarnaast heb ik het 

besluit moeten nemen om mij niet meer beschikbaar te stellen 

voor lezingen e.d. in de toekomst.   

Beetje gas moeten terugnemen en dit is een van de zaken die daar 

onder vallen. Blijf wel het werk voor de NRV doen en planten 

kweken op kleinere schaal. Maar veel andere zaken/hobby's heb ik 

al afgezegd.  

Misschien zien we elkaar in april als er wellicht een kleinere markt 

gehouden kan worden".  

Helaas ziet - gezien de leeftijden - men meer gastsprekers die óf stoppen óf op een laag pitje 

nog iets gaan doen, al met al jammer. 

Tot slot toch nog een plaatje hoe mooi een hobby kan zijn. 

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

Ook in januari hebben de bloemschikleidsters/leider weer digitale 

opdrachten verstuurd van de bloemschikkers.  

Best een lastige opgave nu tuincentra gesloten zijn en meerdere leden 

liever niet op pad gaan om bloemen te scoren!  

Maar de resultaten zijn er niet minder om!  

Groep Jacqueline. Klik hier,  

Opdracht groep Diana: krans, buisjes en bloemen naar keuze. Klik hier 

Opdracht groep Ineke/Trees: maak een combi van drie blikjes. Klik hier 
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Opdracht van Marc: balance after Christmas. Klik hier 
 

Balans opmaken en de kerst en dan maar op een houtje knagen tot de lente komt. Klik hier 
 

Een bijna lege fles wijn, een lege portemonnee, de vaat die nog weggewerkt moet, nog wat 

pakpapier wat is achtergebleven op een stapeltje.......klik hier 

Opdracht groep Natasja: creatie opgesloten/tevoorschijn komen. Klik hier 

 

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

Een van onze leden stuurde het onderstaande 

kerstgedichtje door dat de burgemeester van Etten-Leur 

ontving van de eerw. Zrs Franciscanessen.  

LICHTPUNTJES 

 Lichtpuntjes  

 Soms zijn ze groot 

 Soms zijn ze klein 

 Je hoeft ze niet te zoeken 

 Je kunt ze ook zijn 

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

Tuinclub, 

Na half december waren de wekelijkse brieven met 

mooie foto’s van bloeiende planten uit de tuin van 

tuinclubleden gestopt, omdat er niet voldoende werden 

aangeleverd. Maar daarna kwamen foto’s binnen. 

Gemaakt eind december (zie bijgaande foto) en eerste 

helft januari. Daardoor is er weer met de brieven 

gestart op 16 januari. Op deze manier proberen we 

tuinclubleden mee te laten genieten van elkaars 

bloeiende planten. 

 

 

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

 

Van de Fotoclub 

Ook de fotoclub zit nog in een lockdown voor wat betreft de bijeenkomsten. Gelukkig kunnen 

we de fototochten door laten gaan, wel met de nodige maatregelen zoals zoveel mogelijk 

alleen op pad gaan. De fotobesprekingen doen we nog steeds online. In december was het 

thema “licht vangen”, in het kader van ons jaarthema. 
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Hieronder de top 3: 

 

1. Piet van de Klundert. Een herhaling van bomen waarbij het licht er mooi doorheen 

schijnt. De afvalbak is iets storend maar een ander standpunt gaf geen beter beeld. De 

zon valt nu net buiten het beeld. 

 
 

2. Ad Voesenek. Een foto waar veel in zit. Van strepen in de wolken, tot een mistbankje 

aan de rechterkant. De zon is iets uitgebeten, waar niets mee te doen is. Beter is om de 

foto dan iets donkerder te maken en achteraf te bewerken 

 
 

 

3. Bie Eng Sciarone – Lauw. Een mysterieuze foto die nog iets beter uitkomt als de zwarte 

achtergrond nog iets zwarter wordt gemaakt. Een goede scherptediepte en het licht valt 

mooi op de dauwdruppels. 

 

Voor de maand januari geen presentatie m.b.t. dieren(tuin)fotografie maar wel een fototocht 

Architectuur en een fotobespreking Vrij werk. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

Uitnodiging bijeenkomsten - Natuur inclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen 
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Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de handen ineengeslagen voor 
het project ‘Heel Brabant bouwt natuur inclusief’, een draagvlakproject waarmee we het 

belang van natuur inclusieve bouw, renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen 
brengen. 

Bij het uitdragen van onze natuur inclusieve boodschap kunnen we alle hulp goed gebruiken, 
ook van vrijwilligers met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen! 

Daarom organiseren we in 2021 verschillende informatiebijeenkomsten speciaal voor 
vrijwilligers, om hen kennis te laten maken met onze toolbox voor natuur inclusief bouwen 

(www.bouwnatuurinclusief.nl), en de website Mijnvogeltuin.nl, gericht op natuurvriendelijke 
tuininrichting. 

 
Ook de leden van Groei & Bloei afdeling Breda zijn van harte uitgenodigd voor de 

bijeenkomsten met als thema ‘Natuur inclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiscursus tuinieren 

  

In 2019 heeft Corry Lambrechts een lezing 

gegeven als onderdeel van een 4-delige cursus 

algemene plantenkennis. Na de eerste 

bijeenkomst is er geen vervolg meer gekomen. 

Inmiddels hebben we contact gezocht met 

Wilma de Munnik die bij Groei en Bloei in 

Waalwijk een vergelijkbare cursus verzorgd 

heeft. Zij is bereid om bij ons in Breda een 

cursus te verzorgen. In verband met corona 

moeten we echter pas op de plaats maken en 

ervan uitgaan dat de cursus in 

oktober/november 2021 gegeven kan worden. 

Wellicht ben je nu al nieuwsgierig naar de inhoud.   

De cursus wordt gegeven op drie avonden. Maximaal 15 deelnemers. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Nieuwe tuinplannen 

Hoe ga je te werk? Waar moet je aan denken? 

Bodem 

Wat is de bodemsoort van jouw tuin? Hoe ga je daarmee om? Kan je hem verbeteren? Wat is 

compost? Welke bemesting? 

Het plantenrijk 

Er zijn heel veel verschillende soorten planten die je in de tuin kunt aanplanten. De juiste 

plant op de juiste plaats is heel belangrijk. Waar moet je rekening mee houden? 

Onderhoud 

Elk element in de tuin vraagt om een eigen soort onderhoud. 

We zullen het hebben over het onderhoud van gras, vaste planten, hagen, heesters en 

Vogelbescherming Nederland 

Boulevard 12 

3707 Zeist 

Tel: +31(0)3069377 

Mob: 00+31641109394 

E-mail: merel.roks@vogelbescherming.nl 

Web: www.vogelbescherming.nl  
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bomen.  

Ook hebben we het over het renoveren van een border. Wanneer doe je dat? En hoe? 

Jaarkalender 

Dit is een lijst waarin je per maand kunt zien wat je moet/kan doen in de tuin en waar je op 

moet/kan letten. 

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

 
Tuinagenda 
 
Aanleg en inrichten 

• Vervang de verrotte paal van het tuinhek. 
• Wil je een watergeefsysteem installeren en elektriciteitskabels ingraven? Realiseer deze 

plannen dan vóór alle planten weer volop groeien. Op die manier hebben beplanting en 
gras er minder van te lijden. 

Voorbereiden 
• Bestel zomerbollen, zaaigoed en planten online. De keuze is nu nog groot en de 

voorpret kan beginnen. 
• Zorg voor voldoende steeketiketten, touw en raffia voor het seizoen losbarst. 

Zaaien 

• Start met het zaaien van planten die binnen voorgezaaid kunnen worden. Begin deze 
maand binnen of in de kas al met het zaaien van eenjarige planten en gewassen voor 

de moestuin. 
• Zaai binnen alvast de eerste eenjarige zomerbloemen in kweekbakjes en -potjes. 

• Gooi kartonnen kokertjes van toiletpapier en keukenrollen niet weg. Zet ze in een bakje, 
vul met zaaigrond en zaai er eenjarige zomerbloeiers in. 

Verzorgen 
• Strooi vóór half februari kalk in de border, de moestuin en over het gazon. 

• Verspreid goed verteerde compost al door de tuin. Geef rozen een extra portie en 
voorzie ook het gazon van een dun laagje compost. Dit is een klus voor een mooie 

februarimiddag. 
• Geef kuipplanten die binnen overwinteren weer wat meer water. 

• Leg bij vorst vliesdoek over de bloeiende bollen in pot en bak. 
• Knip het oude blad van de Helleborus, maar knip pas alles pas weg als het nieuwe blad 

verschijnt. 

• Bevrijd sneeuwklokjes (Galanthus), winterakonieten (Eranthus) en krokussen (Crocus) 
van hun winterdek. 

• Blijf onkruid wieden. 
Onderhouden 

• Slijp de snoeischaar, heggenschaar en spade 
• Strooi zand op pad en terras en schrob het groene, glibberige laagje weg met de bezem. 

Gazon 
• Verspreid de grond van molshopen met een bezem over het gazon. 

• Steek tijdens een droge, vorstvrije periode de kantjes van het gazon 
• Breng de grasmaaier weg voor een onderhoudsbeurt. 

Snoeien  
• Snoei de leilinde: dat kan deze maand nog door de takken tot op een paar centimeter 

vanaf de hoofdtakken terug te knippen. 
• Eind deze maand, begin volgende maand kun je ook de blauweregen (Wisteria) snoeien. 

• Knip dorre restanten van planten met de heggenschaar in stukjes en in de border laten 

liggen, ze verteren vanzelf wel. 

Bronnen: vtwonen.nl en groei.nl 
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