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Beste tuinvrienden,
Het bestuur wenst u allen en uw dierbaren een heel gelukkig, liefdevol, vredig en
gezond 2021.
In de nieuwsbrief van januari 2020 hoopten wij nog op veel mooie momenten om
elkaar in 2020 te ontmoeten, dat is anders uitgepakt. Nu beginnen we vol goede
moed aan een nieuw jaar, met weer 365 spiksplinternieuwe dagen om in de tuin aan de slag
te gaan. Hopelijk lukt het onze leden om er een fabelachtig mooi tuinjaar van te maken. In
het begin van dit jaar zullen we nog niet veel bij elkaar kunnen komen, de lezingen en de
activiteiten van de clubs gaan nog niet door, maar er valt gelukkig wel te genieten van het
buiten zijn, het tuinieren en de natuur. Er is altijd wel wat te doen in de tuin, zelfs in januari
als de tuin in rust is. Als het niet vriest kan er nog geplant worden, bijvoorbeeld winterheide
of viooltjes, dan is er meteen weer wat kleur en vrolijkheid. Als de vogels verwend worden
met pindaslingers, vogelvoer in het vogelhuisje en mooie struiken met winterbessen is daar
veel leuks aan te beleven.
In de kas of op de vensterbank kan er alvast weer wat gezaaid worden.
Groen maakt gelukkig, biedt ook troost in deze moeilijke tijd! Wat kunnen we blij zijn met
onze tuinhobby!
Het is jammer maar de wandeling in januari kan dit jaar niet doorgaan. Het tuinieren is een
mooi alternatief om de kerstkilo’s er weer af te krijgen.
Er gloort weer een beetje licht aan het einde van de coronatunnel, met misschien in de loop
van het jaar zicht op het einde van veel beperkingen.
Vorig jaar is er veel niet door kunnen gaan, de hoop en verwachting is dat er in 2021 wat kan
worden ingehaald, bijvoorbeeld Gardenista bij Den Alerdinck in Raalte en de viering van ons
60-jarig jubileum die we hebben doorgeschoven naar 12 en 13 juni. Wij houden u op de
hoogte.
Graag vragen wij nog uw aandacht voor de vacatures in het bestuur, het wordt nu toch wel
een erg penibele situatie. Denk eens na of u een steentje bij wil dragen aan het besturen en
in stand houden van onze afdeling Breda.
Het ledental loopt met de jaren steeds weer wat achteruit, daarom is het belangrijk om
nieuwe leden te werven. Er zijn regelmatig leuke acties waar men met korting of/en een mooi
cadeau lid kan worden, het is misschien een idee om dit eens aan uw buurtjes of vrienden te
laten weten en uw enthousiasme op hen over te brengen.
Wij blijven u op de hoogte houden van wat wel en niet doorgaat en wensen u een mooi
tuinjaar.

Namens het bestuur,
Plony van der Ham
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROTSTUINCLUB
Een van de leden schreef een mooie zin in de onderlinge
communicatie, namelijk "Corona kan ons niet afnemen om
toch te genieten van (rots)tuinen" en dat wordt ook beaamd
in de laatste Nieuwsbrieven want daar kan men lezen wat er
nog steeds gebeurt door de diverse clubs.
Ook de RTC heeft onderling diverse info uitgewisseld o.a.
door middel van foto's, vragen die gesteld werden of welke
ervaringen men heeft met bepaalde plantjes.
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de "ECONOPSIS
CAMACAEREUS"; men ziet hoe mooi dat plantje bij de een bloeit en
hoe de ander dit plantje in zijn 'Desertgarden' heeft geplant om te
kijken hoe deze door de winter komt.
Men ziet dus dat er naast de traditionele Rotstuin, peatgarden,
boggarden, conifergarden er nu ook een desertgarden wordt
geboren bij de RTC.
Een ander voorbeeldje zijn de "CHAMAECYPARUS
OBTUSA"-zaailingen, alle 6 de potjes zijn dezelfde datum (
20-12-2019) gezaaid en hoe het dan komt dat er zo'n
grote verschillen zijn? De ervaringen worden op die wijze
uitgewisseld.
Tot slot wenst de RTC alle leden van G&B Breda Prettige
Feestdagen en blijf gezond!!

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

De bloemschikkers hebben zich uitgeleefd op de
digitale opdracht van Marc Hellemons: “Maak
een kerstcadeautje in de ruimste zin van het
woord”. Ook van de kerstgroe(n)ten staan weer
prachtige foto’s in het overzicht.
Voor meer bloemstukken klik hier

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

Tuinclub
Het wekelijks toesturen van foto’s van prachtig bloeiende planten lijkt nu vanaf midden
december voorbij. Niet dat we geen bloeiende planten meer hebben in de tuin, maar het
aantal is wel beperkt. Zo hebben we nu alleen de echte winterbloeiers zoals bijvoorbeeld de

Viburnum bodnantense en de winterjasmijn (zie foto’s). Maar ook met niet bloeiende planten
kan je leuke kleureffecten in je tuin creëren. Met verschillende bladkleuren kan je bijna
hetzelfde effect bereiken, daar zijn vele voorbeelden van. Als je alleen al ziet wat je met
verschillende Heuchera’s kan bereiken. Die heb je in nog veel meer kleuren dan de drie op de
foto. In januari zullen we wel weer foto’s uitwisselen, want dan gaan planten zoals helleborus,
hazelaar en sneeuwklokjes weer bloeien

Winterjasmijn

Viburnum

3x Heuchera’s

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

Van de Fotoclub
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief hier de winnende foto van onze fototocht naar de
Loonse en Drunense Duinen. Deze foto is van Ad Voesenek. Ad heeft gewacht tot het zonnetje
door de wolken heen scheen. Een hele mooie compositie die de Loonse en Drunense Duinen
goed weergeeft. Er is hier sprake van zijlicht. Ad heeft een polarisatiefilter gebruikt waardoor
de blauwe kleur van de lucht goed naar voren komt. De kleuren zijn in de nabewerking iets
meer verzadigd.

De tweede plaats was voor Henny Aerts met haar vrijstaande boom in het duingebied en de
derde plaats was voor Pily Chas met een fraai overzicht van het landschap.

Op woensdag 9 december zouden we een online presentatie krijgen van Travelmarksphotography met als thema Afrika. Helaas kon deze presentatie door computerproblemen bij
Mark niet doorgaan. We gaan nu een nieuwe datum in het voorjaar plannen voor deze
presentatie.
Tenslotte is iedereen druk in de weer met het maken van foto’s in het jaarthema “Licht”. Diverse
locaties worden aan elkaar doorgegeven waar men mooie opnames kan maken van
zonsopkomst of zonsondergang of het uur hiervoor of erna. Vooral voor of na de zonsopkomst
/zonsondergang ontstaan bij bepaalde weersinvloeden prachtige kleuren. Hiervoor moet men
dan wel af en toe vroeg opstaan. Enig geluk is dat in de winter de zon wat later opkomt dan in
de zomer.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(advertentie) Een aanbod dat je gewoon niet kan afslaan, een jaarrond plantinformatie.
Elke week een mooie tuinplant aandacht geven, om het tuinplezier het hele jaar te laten stromen. Met zijn
kennis en ervaring als hovenier biedt Wim Paul van der Ploeg Plant van de Week aan, waarin een
gevarieerd aanbod van planten voor het hele jaar is samengesteld. De Plant van de Week past telkens bij
dat moment van het jaar.
Zou je meer mooie planten in je tuin willen hebben?
Zie je soms door de bomen het bos niet meer, en weet je niet welke plant je moet kiezen voor jouw tuin?
Probeer je van alles, maar mislukt het regelmatig? Lijkt het je fijn om planten te leren kennen die zelfs de
lastigste plekken in jouw tuin weer mooi maken?
Als je ‘ja’ zegt tegen een van de bovenstaande vragen, dan is Plant van de week wat voor jou.
Plant van de Week geeft jou 52 keer per jaar informatie over prachtige tuinplanten.
Elke week ontvang je een e-mail met wetenswaardigheden over geschikte planten voor jouw tuin en helpt
jou aan nieuwe, inspirerende ideeën.
De prijs is € 19,95 met een korting van € 7,00 dus € 12,95 voor de leden van Groei en Bloei.
Informatie over het bestellen:
De tuinliefhebbers die bestellen komen op de website op een pagina om af te rekenen.
Bovenaan deze bladzijde staat: Factuurgegevens.
Rechts op deze bladzijde staat: Extra informatie
Daar is een veld Opmerkingen (optioneel):
De bestellers moeten dit veld invullen met: Lid Groei en Bloei Breda
Er is een Bonus bij Plant van de Week toegevoegd.
Deze Bonus is: Zo vergroot je je plantenkennis. De titel vertelt de inhoud.
Het is een driedelige pdf-serie en komt gratis bij de bestelling.
Bekijk de website https://tuinmagie.com/plant-van-de-week/
Ja, ik wil de Plant van de Week bestellen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Naast ons curiosawinkeltje voor het Kenyaproject (
www.kenyaproject.nl) bij mijn huis aan de Stationsstraat 60 in
Etten-Leur, heb ik in de tuin en de serre tuincuriosa en planten
uitgestald die ik anders op de
Groenmarkt mee zou nemen. De
verkoop bracht al anderhalve hut voor
een jong gezin op (250,- per hut).
Wilt u komen kijken, beide winkeltjes
met foto’s op de website, gerund door
vrijwilligers, zijn weer vanaf 13
januari op woensdag en zaterdag
geopend van 11.00 - 16.00 uur.
Wanneer het toegestaan is is er ook
koffie in de tuin….
Rentia Krijnen-Hendrikx

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

PODCASTS OVER PLANTEN EN TUINIEREN
Van de afdeling Groei en Bloei Walcheren mochten we het volgende artikel over podcasts
overnemen:
De afgelopen zomer heb ik mij verdiept in podcasts. Een podcast is een lezing die je kan
downloaden op je I-pad of telefoon. Voordeel van downloaden is dat je op elk moment van de
dag de podcast kan beluisteren op je telefoon zonder dat dit mobiele data kost. Ik luister vaak
een podcast tijdens het werken in de tuin. Telefoon in je zak en oortjes in. Het is net een
“Lezing op aanvraag”.
Er zijn podcasts over elk onderwerp dus ook over tuinieren. Helaas zijn de meeste podcasts
over tuinieren in het Engels. Gelukkig zijn er ook enkele Nederlandse podcasts.
Hieronder staan er enkele:
. Podcast van de Hortus van Amsterdam: https://www.dehortus.nl/podcast/
. Discutafel: https://discutafel.nl/
. Podcast van Suzanne Streefland uit Rotterdam. https://plantenvrienden.nl/podcasts/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA JANUARI

Er groeien nog maar weinig planten in januari, maar er zijn toch wat klusjes in de tuin te
doen. Dit is een goede tijd om hekjes en schuttingen te repareren en plannen voor de
komende maanden te maken.
Inrichting en aanleg
• Maak een beplantingsplan. Niet vergeten om ook laatbloeiende planten
en zomerbloeiende bollen op de verlanglijst te zetten.
• Plant bomen, struiken en hagen tijdens vorstvrije perioden.
• Installeer een gereedschapsrek; goed voor het gereedschap en je hoeft nooit meer te
zoeken.
Voorbereiden
• Maak een plattegrond en bloeischema voor iedere border.
• Tuin inspecteren en schemaatje reparatiewerkzaamheden maken. Zolang de planten in
rust zijn, kun je overal nog goed bij.
• Maak een plan voor de moestuin.
• Houd vliesdoek en noppenfolie klaar om vorstschade te voorkomen.

•
•

Koop eindelijk die supersnoeischaar.
Bewaar vanaf nu eierdoosjes, maaltijdbakjes en margarinekuipjes waarin straks gezaaid
kan worden.
Onderhouden
• Bind het leifruit nog eens goed aan.
• Tap en sluit de waterleiding af (als dat vorige maand nog niet gebeurd is). Zo voorkom
je vorstschade.
• Spoel potten, bakken en zaaibakken om met heet water en een scheutje bleek.
Verzorgen
• Verspreid een dun laagje compost door de border.
• Geef ook in het vroege voorjaar planten in pot water.
• Houd groenblijvers sneeuwvrij. Schud de sneeuw van hagen als buxus, conifeer en
taxus om te voorkomen dat er door de zware sneeuw gaten in de hagen vallen.
• Duw wortelkluiten met de voet terug. Door de vorst komen de wortelkluiten van planten
wel eens omhoog.
• Geef bollen in pot binnen en buiten af en toe water.
• Lucht de kuipplanten. Overwinteren een aantal kuipplanten binnen? Zet dan bij zacht
weer even een raampje open.
Snoeien
• Knot wilgen. Takken niet weggooien, want daarmee kun je hekjes en borderranden
vlechten. Takken die in de grond worden gestoken, wortelen en lopen uit.
• Snoei de leilinde.
Kas
• Lap de ramen van de kas voor optimale lichtinval.
• Open op zonnige dagen ’s middags de ramen van kas en koude bak voor ventilatie.
Sierbestrating
• Maak de voegen van de bestrating onkruidvrij.
• Hoog de bestrating op. Voorkom daarmee dat er na regen en dooi water kan blijven
staan.
Bron: vtwonen
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