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Voorwoord Groei en Bloei nieuwsbrief december 2022 

Dit is alweer de op één na laatste nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief zal een 

terugblik zijn op 2022 en een opening van 2023 waarin we het programma voor 

januari bekend maken. In deze nieuwsbrief kunt u uw agenda vol zetten met o.a. 

de algemene lezingen die in het eerste halfjaar van 2023 gepland staan, de 

Kerstworkshop en de lezing op zondag 11 december. Een lezing op zondagmiddag, 

dat is nieuw. We zijn heel benieuwd hoe u dit experiment ervaart. We zien uw 

reacties, zowel positief als negatief, met bijzondere belangstelling tegemoet. De 

meeste leden weten dit al, maar voor de zekerheid geef ik u het e-mailadres waar u 

uw reactie naar toe kunt sturen. Dat is info@breda.groei.nl. 

Ik heb samen met veel leden genoten op 9 november van de lezing “Bomen over 

Bomen” van Chris van der Wurff. Wat een enthousiaste verteller. En dat zonder 

scherm en microfoon. Gewoon een stuk of veertig takken uit z’n boomkwekerij 

meegenomen en daarover heel onderhoudend een voordracht gegeven. Een beetje 

op de manier van Henk Keepers. Uiteindelijk heeft hij misschien 15 bomen besproken, maar 

dat was zeker leerzaam en de moeite waard.  

Wellicht verwacht u in deze nieuwsbrief informatie over de snertwandeling. Ik kan u vertellen 

dat de fiets- en wandelcommissie daarmee nog druk bezig is. Het wordt anders dan u 

gewend bent. Datum en plaats van vertrek krijgt u z.s.m..    

Terwijl ik aan het typen ben is de maand november halverwege. Er is tot nog toe niet zoveel 

regen gevallen en de temperatuur is bovengemiddeld. Mijn moestuin is omgeploegd en ik 

ben in mijn onderhoudstuinen veel planten aan het verplaatsen en lentebollen in de grond 

aan het stoppen. Benieuwd of ik dat nog even kan voortzetten. Het weer kan zomaar 

omslaan. En dan gaan we winteren, wat toch een rustige periode voor de meeste tuinders is. 

Tijd voor de Sint, Kerst en de jaarwisseling, waar samenzijn en gezelligheid net iets 

belangrijker lijkt te zijn dan in de rest van het jaar.  

Namens het bestuur  

Wijnand Romijn 

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

Bijeenkomst zondagmiddag 11 december 
  
Deze middag zal een ander karakter hebben dan u gewend bent.  
Er zal niet, zoals gebruikelijk, een spreker zijn die een middagvullende lezing geeft.  

Het idee voor deze middag is om onze eigen afdeling wat meer in het licht te zetten. 
Daarnaast willen we ook meer ruimte bieden om elkaar te ontmoeten. 

We zijn nog volop bezig met de organisatie en kunnen nu nog geen definitief programma 
aanbieden.   
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We hopen u in de nieuwsflits die begin december verschijnt meer informatie te 

kunnen geven.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kerstworkshop  

 
Op vrijdagavond 16 december wordt weer de kerstworkshop 

georganiseerd. 
Deze is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om een mooi 

kerststuk te maken!  
De avond wordt geheel verzorgd. Materiaal en hulp is aanwezig, 

evenals koffie, thee en iets lekkers. 
Je hoeft niet ervaren te zijn en alleen maar een scherp mesje 

mee te brengen. 
Met een kerstmuziekje op de achtergrond belooft het weer een gezellige avond te worden! 

Locatie: aula Curio, Frankenthalerstraat 15 in Breda 
Aanvang: 19.00u. 

Aanmelden t/m 9 december via gonny.van.fessem@kpnplanet.nl (o.v.v.: “kerstworkshop”, 
naam en telefoonnummer). 

Kosten:  € 27,50, te voldoen minimaal 1 week vóór aanvang van de workshop op NL60 RABO 

0104 6303 53 t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. (ook onder vermelding van: “kerstworkshop”, 
naam en telefoonnummer).  

Na betaling is de inschrijving officieel.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lezingen januari – maart – april 2023  

 
Het was dit jaar niet mogelijk om al aan het begin van het seizoen een goed overzicht klaar 
te hebben van alle lezingen.  

Inmiddels zijn we daar wel in geslaagd en geven we u alvast de onderwerpen van de 
lezingen door, zodat u die in uw agenda van 2023 kunt noteren. 

 
Zondagmiddag 15 januari: De eetbare siertuin door Marie-José Meertens  

 
Marie-José is oud-medewerker van de Kleine Aarde in Boxtel. 

Ze heeft een jarenlange ervaring in alle aspecten van het tuinieren, zowel in de moestuin als 

de siertuin. 
In deze lezing gaat ze vooral in op een natuurlijke combinatie van deze twee.  

 
Woensdagavond 8 februari: Algemene ledenvergadering 

 
Woensdagavond 8 maart : Stoepplanten door Erik van der Hoeven  

 
Erik was docent biologie en is verbonden aan de Werkgroep Stadsplanten Breda.  

Kort geleden is de zakgids Stoepplanten uitgebracht, met daarin een overzicht van al het 
fraais dat zomaar op straat of in de berm te vinden is.  

Erik is bij uitstek de man die de onbekende (en onbeminde ?) stoepplanten de nodige 
aandacht weet te geven.  

 
Wanneer daar voldoende belangstelling voor is, bestaat de mogelijkheid om met Erik samen 

in juni op “ontdekkingstocht” te gaan in de straten van Breda.  

 
Woensdagavond 12 april: de Naturentuin door Anneke Scholte 

 
De Naturentuin is een ecologische belevingstuin van Anneke Scholte en vele vrijwilligers. 

Het doel is mensen te inspireren en informeren voor een ecologische aanpak van hun tuin. 

mailto:gonny.van.fessem@kpnplanet.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_december_2022/Kerstworkshop_foto_1_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_december_2022_1867_.jpg


Het is een afwisselende natuurrijke tuin van 2000 vierkante meter met een grote 
soortenrijkdom aan bloeiende planten  

De tuin ligt naast het klooster van Nieuwkerk, gemeente Goirle.  
 

In de loop van april of mei zal in overleg met Anneke de mogelijkheid geboden worden om in 
groepsverband de tuin te bezoeken.  

 
Voor meer uitgebreide informatie is het aan te raden de maandelijkse nieuwsbrief 

in de gaten te houden! 
 

Commissie lezingen: Jacolien Schellekens – Sjak Dielemans  

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

Bijeenkomsten van 14 december en 18 januari verschoven naar 

zondagmiddag 11 december en 15 januari.  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, hebben we de avondbijeenkomsten van 

december en januari verschoven naar een zondagmiddag.  

Het idee hierachter is dat in de wintermaanden veel leden liever niet ‘s avonds de deur uit 

gaan.  

Juist omdat er in de wintermaanden weinig buitenactiviteiten zijn, hebben we voor een 

zondagmiddag gekozen.  

Het is een experiment en zeker niet definitief.  

We hebben al verschillende wisselende reacties gehad: leden die inderdaad blij zijn om ‘s 

avonds niet de deur uit te hoeven, maar ook leden die de zondagmiddag liever op een 

huiselijke manier doorbrengen.  

Wij waarderen het zeer, als u uw mening laat horen! 

Na de bijeenkomst in januari zullen we uw reacties meenemen in onze evaluatie.  

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

Groei en Bloei ZNK Bloemschikken Deurne 06-11-2022 
 
 
Op een mooie herfstachtige dag vertrokken Ineke Lodders en ik naar 

Deurne om de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken te gaan 
bezoeken. 

We werden hartelijk verwelkomd in het Hub van Doornecollege. 
Een mooie school met een grote aula. 

In de klaslokalen waren de deelnemers al druk bezig met hun 

grote opdracht die ze thuis al gedeeltelijk hadden voorbereid. 
Het was een grote kleurrijke feestelijke bloemenpracht!  

Onze 3 deelnemers vielen allemaal in de prijzen.                    Ria van Eekelen. 
 

Angela Snepvangers  
 

Bij de A-klasse was Ria van Eekelen 3e.  
Bij de Ere-klasse waren Angela Snepvangers 2e en Anja de Graaf 3e. 

Een pracht resultaat dames, van harte gefeliciteerd! 
Een welgemeend dank je wel voor Marc Hellemons die deze dames les geeft. 
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Simone van Oosterwijk, Hélène Emmen, Natasja Kop 

en Marc Hellemons, heel hartelijk bedankt namens 
onze vereniging voor jullie inzet bij dit grote feest. 

En natuurlijk de gastheer, samen met de leerlingen en 
de vele vrijwilligers ter plekke een welgemeend dank je 

wel.                                             
                                                                                       Anja de Graaf 

 
Gonny van Fessem                                                                               

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

Bloemschikken 

 
We hebben inmiddels de jaarlijkse demonstratieavond achter de rug. 

Dit jaar verzorgd door Arie den Hollander, Daan van Oosterbos en Amanda Schouw. Arie is 
Meester bloembinder, Daan heeft de opleiding Bloem en Styling afgerond en Amanda is 

docent Bloem en Styling op het Curio. Ze hadden al heel wat voorwerk gedaan om binnen 2 
uur 12 prachtige creaties te maken. Arie en Daan schikten en Amanda verzorgde de uitleg. 

De gemaakte stukken werden aan het eind van de avond verloot onder de aanwezigen. Daar 
kon je nog eens mee thuis komen! 

Dankzij het enthousiasme van Arie, Daan en Amanda konden we na een leerzame avond 

weer vol inspiratie huiswaarts. 
 

Tijdens de bloemschiklessen zijn ook weer mooie bloemwerken gemaakt. 
Bij de één was het thema: overdaad schaadt (niet)…, bij de ander herfstkransen en bij de 

volgende groep werden korenschoof gebonden boeketten gemaakt. Al met al weer heel  
leerzaam en leuk! 

(zie foto’s) klik hier 

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

Rotstuinclub 

Lezing van Wim van Kruijsbergen, dinsdag 6 december, aanvang 19.00hr.  

 Een tocht door de Dolomieten.  

 

In 2019 maakte Wim met zijn vrouw een tocht door de Italiaanse 

Alpen, het gebied is bekend als de Dolomieten.  

voor meer foto’s klik hier 

Wim is geen onbekende voor G&B Breda, dat zal ook die avond duidelijk worden.  

Eind juni 2019 hadden ze gekozen voor hun tocht omdat je in die periode volop van de vele 

planten kunt genieten die dan bloeien. Boven in de bergen staan de krokussen nog in bloei, 

terwijl in de dalen de zomer net gaat beginnen. Zij brachten een bezoek aan het Puez-

Geissler natuurpark, de Sellagroep en de bekende Marmolada. Het is een kalkrijk gebergte, 

waar vele soorten groeien: Clematis alpiene, Crocus albifloris, verschillende soorten 

gentiaan, Papaver rhaeticum, Rhodothamus chamaesistus en natuurlijk primula's.  

In dat gebied moet je veel lopend doen, want de liften komen vaak niet in de hoogste 

regionen.  
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Maar juist dat zorgt ervoor dat het daar niet al te druk is. Het is een bijzonder prachtig 

gebergte met vele gezichten: beekjes, droge hellingen, graslanden, sneeuw en kale rotsen, 

samengevat: een schitterende omgeving.  

Niet-leden van de RTC zijn ook welkom op deze avond. Kosten bedragen €3.00 ---------------

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

Tuinclub 

Afgelopen dinsdagavond 15 november was alweer de laatste lezing van 2022. Omdat 

december altijd een drukke maand is voor de meesten, starten we in januari weer met de 

lezing door Nel Wens met als titel ’Hoog, hoger, hoogst’. 

Voor komend jaar (januari t/m april) hebben we de volgende lezingen gepland: 

Datum  Naam spreker  Onderwerp 

17 januari  Nel Wens   Hoog – Hoger – Hoogst 

14 februari         Dhr. Alkemade  Zomerbloembollen  

21 maart  Odie Zijlmans  Kris Kras door China 

18 april  Rini Kerstens  List en bedrog in de natuur 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne decembermaand.--------------------------------------------------

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

Fotoclub 

Uitslag en korte bespreking winnende themafoto’s van oktober 

Dit jaar hadden we in Breda weer het internationale foto-evenement ‘Breda Photo’, met als 

thema: Theatre of Dreams. Ook de fotoclub heeft dit tot haar thema gemaakt voor oktober 

en heeft dit evenement bezocht. De foto-opdracht werd: Probeer je eigen droom in beelden 

weer te geven. Dit was een heel goed onderwerp om op zoek te gaan naar beeldtaal in je 

foto. 

Op de eerste plaats werd de foto van Annie gekozen. Met 

haar foto laat Annie zien dat het souvenir dat zij meebracht 

van een geweldige reis naar Zuid-Afrika de herinnering 

daaraan haar ook laat dromen over een mogelijk volgende 

reis. Deze foto bestaat uit 4 lagen die over elkaar geplaatst 

zijn. De olifant lijkt te bewegen. Het is een sfeervol en ook 

dromerig beeld geworden van bomen, een zonsondergang en 

lichtvlekken. In de beeldtaal betekent beweging van rechts 

naar links en ook licht van rechts naar links dat je naar het verleden kijkt. In dit geval de 

herinnering aan een geweldige reis. 
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Op de tweede plaats werd de foto van Els gekozen. Haar droom is om 

samen oud te worden. Deze foto gaat over nu en later, waar de schaduw 

voor bedoeld is. Door het filter dat over de foto gelegd is, is de sfeer van 

de foto ouder gemaakt. De tekst op de foto is uit het liedje “When I’m 64” 

van Paul McCartney met een kleine aanpassing.  

 

Op de derde plaats kwam de foto van René. Zijn droom is 

om ooit een foto te maken die tentoongesteld kan worden 

op het Breda Photo festival, waar we hier een deel van zien. 

De foto gemaakt in het blauwe uurtje, geeft een extra 

accent aan de droom. 

 

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

Tuinagenda december 
 

Inrichting en aanleg 
• Vervang schuttingen voordat de planten straks weer beginnen te groeien. 

• Altijd al een kas willen hebben? Plaats de kas tussen nu en eind januari voor het 
zaaiseizoen begint. 

• Maak een beschutte, overdekte plaats waar ook in de wintermaanden gebarbecued kan 
worden. 

• Maak op tijd een afspraak met de hovenier om de drukte voor te zijn. 
• Vul potten, bakken en schalen met groen steekschuim en steek daar bessen, bottels 

en sierappeltjes uit de tuin (of van het tuincentrum) in. 
Planten 

• Plant vóór half december en vóór het vriest nog voorjaarsbollen. Dit is je allerlaatste 

kans. 
• Plant winterbloeiende sneeuwballen Viburnum tinus en Viburnum x bodnantense in potten 

of in de volle grond. 
• Bladverliezende bomen en struiken kun je als het niet vriest nu planten. 

Planten beschermen 
• Haal bladeren bij rots- en vetplanten weg, zij houden het graag droog. 

• Pak potten en bakken in noppenfolie, vliesdoek of een speciale hoes als er vorst wordt 
voorspeld. 

• Houd potten en bakken met voetjes of stenen van de terrasvloer voor een goede 
afwatering. 

• Bescherm planten in pot en bak tegen de oostenwind die blad en grond razendsnel doet 
uitdrogen. 

• Check de boompalen van jonge fruitbomen of ze niet te strak zijn aangebonden of juist te 
los. 

• Spreid bij vorst vliesdoek over de wintersla. 

• Giet water uit de potten met winterviolen, heide en bergthee om wortelrot te voorkomen. 
Verzorgen 

• Druk de grond rondom nieuwe planten nog eens goed met de voet aan. Vaak worden ze 
door de kracht van de wind losgewrikt. 

• Geef kuipplanten die binnen overwinteren water als de grond dreigt uit te drogen. 
• Loop planten die binnen overwinteren eens in de twee weken na om dor blad te 

verwijderen. 
• Blijf planten in pot en bak op het terras tijdens droge perioden water geven (niet bij 

vorst). 
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• Geef planten, struiken en bomen in potten en bakken een plaats uit de wind. 
Snoeien 

• Snoei de leilinde tussen nu en eind februari. 
• Knip de takken die vrucht hebben gedragen van herfstframbozen  tot de grond toe af. 

• Snoei van zomerframboos de jonge scheuten, niet het hout. 
• Snoei van braam de oude takken die al vruchten gedragen hebben weg. Kies 3 à 4 nieuwe 

sterk groeiende takken, bind die aan een rek of draden. Hieraan groeien in de zomer 
nieuwe vruchten. 

• Snoei soorten die hevig ‘bloeden’ zoals druiven, esdoorns en berk voor 15 december. In 
die periode staat de sapstroom zeker stil. 

• Snoei druif en kiwi bij vorstvrij weer (absoluut niet als het vriest, om boomkanker te 

voorkomen). 
Onderhouden 

• Maak de kooimaaier, de maaimachine of de maairobot schoon of breng ze weg voor een 
onderhoudsbeurt. De komende maanden heb je ze niet meer nodig. 

• Versnipper takken voordat je ze op de composthoop of in de compostbak gooit. 
• Repareer schuttingen, schermen en poortjes en zet ze recht. 

• Zet bij zacht weer de ramen open om het winterverblijf van de kuipplanten te ventileren. 
• Tap en sluit de waterleiding naar de buitenkraan af (als je dat nog niet hebt gedaan) om 

vorstschade te voorkomen. 
• Geef groenblijvende planten in pot af en toe water. Sneeuw en regen komen door het 

dichte bladerdek vaak niet in de potgrond terecht. 
Bron: vtwonen.nl 

========================================================= 
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