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Beste tuinvrienden 

Voorwoord nieuwsbrief mei 2022 

Na 2 jaar was er dit jaar op 16 april weer een voorjaarsgroenmarkt op het terrein 

van kinderboerderij Wolfslaar.  

Het lentezonnetje scheen uitbundig en er heerste een prettige, aangename sfeer. 

Niet alleen Groei en Bloei leden hadden de gelegenheid om een bijzonder plantje 

aan hun plantenverzameling toe te voegen; ook mensen van buiten de vereniging 

konden voor een leuk prijsje mooie planten kopen om hun tuin te verfraaien.  

Zelf ben ik niet op plantenjacht gegaan maar heb ik dit moment gebruikt om 

kennis te kunnen maken met de diverse leden van de clubs en commissies.  

Dat waren er heel wat! 

Veel bevlogen Groei en Bloeiers in hart en nieren, die vaak al heel wat jaren lid zijn van de 

vereniging en samen met andere leden vele verschillende activiteiten ontplooien; van 

bloemschikken tot catering verzorgen; van excursies organiseren tot PR-activiteiten; van 

opbouwen/afbreken tot workshops organiseren, enz  

Het valt me telkens weer op dat zoveel leden bereid 

zijn een actieve bijdrage te leveren aan de vereniging. 

Hartelijk dank ook aan de leden van de commissie die 

deze groenmarkt hebben georganiseerd.  

Jullie kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag! 

Ook voor de maand mei staan er naast diverse 

lezingen ook weer diverse activiteiten op het 

programma.  

De workshop troggen maken door Pierre van Herk is al eerder een succes gebleken.  

Niet alleen het maken is een spannend en leerzaam proces; daarna is het ook een kunst om 

deze troggen met de juiste planten te vullen.  

Nieuw in ons programma is de schilderworkshop op wijn- aspergeboerderij de Santspuy in 

Etten-Leur.  
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Gilbert en Loes Sweep hebben een speciaal arrangement voor ons samengesteld waarbij ook 

de inwendige mens niet vergeten zal worden. 

Op 28 mei staat de busreis naar Gardenista op het programma.  

Dit  groots opgezette groenfestival zal plaatsvinden op buitenplaats Den Alerdinck in Zwolle.  

Kortom…….er is weer volop bedrijvigheid de komende maand.   

Ik wens u een fijne en inspirerende maand mei, zowel thuis in eigen tuin of bij de activiteiten 

die door Groei en Bloei georganiseerd worden. 

Namens het bestuur  

Sjak Dielemans   

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

Troggen Maken 

 

Er is een workshop ‘Troggen Maken’ gepland in mei, een exacte 

datum ligt nog niet vast. Deze wordt in overleg met de 

deelnemers vastgesteld. 

Over 2 dagdelen verspreid wordt eerst de trog gemaakt en op 

een andere dag gevuld. 

U gaat naar huis met een professioneel uitziende trog en kunt 

genieten van uw eigen mini-rotstuintje. 

Kosten vanaf 10 deelnemers €50,- per persoon.  

Het adres is Patrijspad 9 in Prinsenbeek.   

Aanmelden uiterlijk 1 mei 2022 bij Meggie Laming, tel.: 0161-431353 of 

email: laming.meggie@gmail.com.  

Cursusgeld uiterlijk 1 week vooraf overmaken naar: 

IBAN-nummer NL60 RABO 0104 6303 53  t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. 

met vermelding van naam, adres, lidmaatschapsnummer en “cursus 

troggen maken”.   

Na aanmelding krijgt u nadere informatie.     

 

Workshop schilderen 

 

Op 21 mei wordt een workshop schilderen gegeven door René van Wingerden van Wingart, 

op de locatie van de wijn- en aspergeboerderij De Santspuy. 

Als het weer het toelaat schilderen we buiten tussen de wijnranken en bij slecht weer wordt 

er in de kas geschilderd. 

Het gaat om vrij en abstract schilderen, waarbij gevoel en beleving belangrijker zijn dan 

perfectie en ervaring. Iedereen gaat naar huis met een eigen, unieke creatie. 

Het schilderen zal ongeveer 2,5 uur duren. 

Voorafgaand aan het schilderen starten we met koffie/thee met appelcake uit de streek.  

Na het schilderen wordt er een korte rondleiding gegeven op de boerderij met een glas wijn 

en we sluiten af met een kleine proeverij van likeurtjes onder het genot van een 

aspergesoepje met boerenbrood en kruidenboter. 

De kosten zijn €40,- per persoon, voor het schilderen (inclusief materialen), de rondleiding 

en de proeverij.  

Deze activiteit zal ongeveer 4 uur duren en we starten om 10.00u. 
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Aanmelden kan tot 15 mei bij Meggie Laming, tel. 0161-431353 of via email 

laming.meggie@gmail.com. 

Cursusgeld uiterlijk 1 week vooraf overmaken naar: 

IBAN-nummer NL60 RABO 0104 6303 53  t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van 

naam, adres, lidmaatschapsnummer en “schilderworkshop”.   

 

Oproep aan de leden voor het organiseren van de algemene lezingen 

Sinds vele jaren verzorgt Willian de Hoon de algemene lezingen. 

Zij heeft aangegeven hiermee te gaan stoppen en we zijn haar dankbaar voor haar inzet en 

de variatie in het aanbod van lezingen en de uitstekende organisatie ervan. 

Willian, bedankt! 

Omdat Willian haar laatste algemene lezing heeft georganiseerd, zijn wij op zoek naar haar 

opvolger/opvolgster. 

Wie hier een uitdaging in ziet kan zich melden bij de secretaris van het bestuur: 

info@breda.groei.nl 

 

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

De wondere wereld van de tuin  

Zondag 12 juni in de Floraliatuin in Oosterhout 

Twee jaar later dan gepland, zal dit grote Groei en Bloei evenement 

eindelijk plaatsvinden in de prachtige Floraliatuin in Oosterhout. 

Op deze dag willen we ons als Groei en Bloei laten zien en onze 

clubs de gelegenheid bieden hun activiteiten te presenteren aan de 

andere leden en aan overige belangstellenden.  

Natuurlijk zal ook de PR-stand op deze dag aanwezig zijn.  

Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen uit de regio.  

Naast de Groei en Bloei activiteiten is er ook ruimte voor  “groene” verenigingen die 

betrokken zijn bij milieu of natuur en zullen ook commerciële standhouders tuingerelateerde 

artikelen verkopen.   

Een werkgroep waarin alle bestuursleden zitting hebben, aangevuld met Pierre van Herk en 

Theo Leijdens is al maanden druk in de weer met de voorbereidende werkzaamheden.  

Een evenement van deze omvang vereist heel wat overleg in deze voorbereidende fase en 

straks heel wat extra handen bij de uitvoerende fase.  

We hebben mensen nodig voor de catering, voor toezicht, voor parkeerwacht, voor 

opbouw/afbraak enz.  

Komende weken zullen we diverse Groei en Bloei leden benaderen met de vraag of ze ons 

die dag kunnen ondersteunen.  

We hopen uiteraard op veel positieve reacties! 

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

2-daagse tuinreis 
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De 2-daagse tuinreis van Groei & Bloei Breda gaat dit jaar plaatsvinden op vrijdag 8 en 

zaterdag 9 juli 2022. De voorbereidingen zijn nog gaande. Op vrijdag 8 juli bezoeken we een 

3-tal mooie tuinen op weg naar ons overnachtingshotel in Hoogeveen. Ook de tweede dag 

staan 3 tuinen op het programma. Zodra het programma definitief is zullen we u informeren 

via een nieuwsflits waarna u kunt aanmelden.  

Commissie binnenlandse reis  

Mathilde Marijnissen en Lia Klijs 

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

Kom in de Kas 2022 op 11 en 12 juni 

Kom in de Kas 2022 vindt dit jaar plaats op 11 en 12 juni 2022. Normaal vindt het 

grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector plaats in het eerste 

weekend van april. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus heeft het 

landelijk bestuur, in overleg met de Kom in de Kas regio’s, besloten om het 

evenement te verplaatsen naar juni. 

De verwachting is dat er in juni meer mogelijkheden zijn om de bezoekers op een leuke, 

gastvrije manier in de kassen te ontvangen. 

Kom in de Kas in dertien regio’s 

Op dit moment hebben zo’n dertien regio’s te kennen gegeven dat zij deel gaan nemen aan 

Kom in de Kas in juni. 

“Natuurlijk is het jammer dat we het evenement moeten verzetten naar juni. Deze periode is 

niet voor alle bedrijven even gunstig om open te gaan. Maar het evenement voor de derde 

keer niet door laten gaan was voor veel regio’s en ook het landelijk bestuur eigenlijk geen 

optie. Ik ben daarom blij met de toezegging van dertien regio’s dat zij zich in gaan zetten 

voor een succesvol evenement in juni. Beter een kleiner evenement in juni, dan weer een 

jaar zonder Kom in de Kas“, aldus René van Dop, landelijk voorzitter. 

Over Kom in de Kas 

Kom in de Kas wil de glastuinbouw presenteren aan het grote publiek als een 

toekomstgerichte en professionele sector. Een sector die op een verantwoorde wijze 

onderneemt, van belang is voor de maatschappij, én waar toekomst is voor mensen om in te 

werken. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, 

Groenten Fruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion, Interpolis en Rabobank. 

Aangezien Kom in de Kas afgelopen twee jaar niet in ‘real life’ door kan gaan, organiseren 

wij KIJK IN DE KAS! Beleef alles wat de Nederlandse glastuinbouw te bieden heeft online. We 

hebben een aantal thema’s geselecteerd en daar allerlei interessante feitjes en video’s aan 

gekoppeld. Vergeet ook niet door de kassen te lopen met onze virtuele tour en 

de videoboodschap van onze KAS-toppers te bekijken. Geniet van KIJK IN DE KAS en 

hopelijk mogen wij je op 11 en 12 juni van dit jaar weer verwelkomen in onze kassen! 

Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en Twitter. www.komindekas.nl  

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

Terugblik Groenmarkt van 16 april. 

https://www.komindekas.nl/kom-je-ook-digitaal-kijken-in-de-kas/
https://www.youtube.com/watch?v=ONxv5WCTJZ4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/komindekas/
https://www.instagram.com/komindekas/
https://twitter.com/kom_in_de_kas
http://www.komindekas.nl/


Zaterdag 16 april waren we al vroeg met 15 deelnemers/standhouders 

present bij het milieu educatief centrum Wolfslaar, waar we ons altijd heel 

welkom voelen, zeker nadat we 2 voorgaande voorjaarsedities hebben 

moeten annuleren vanwege corona. Nu mochten we weer, hoera!  

Het was prachtig weer om er op uit te gaan met een lekker zonnetje en 

een aangename temperatuur, niet te warm of te koud. 

In groten getale kwamen de bezoekers dan ook doorlopend langs en waren 

heel enthousiast. 

Bijna niemand ging met lege handen naar huis, want er was genoeg te vinden van keramiek, 

bloemsieraden, kaarten en jam tot plantjes en plantensteunen. 

Iedereen blij, zowel de bezoekers als de deelnemers. 

Afgelopen editie niet gelukt om te komen?  

Op zaterdag 24 september is er weer een nieuwe kans, want dan 

volgt onze najaarseditie van de Groenmarkt weer bij Wolfslaar in 

Breda. 

Hartelijke groet, 

Coby Posthumus namens de Groenmarktcommissie 

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

Van de Bloemencommissie 

We zijn de afgelopen weken tijdens de lessen druk bezig geweest met allerlei 

voorjaarsschikkingen. 
Voorjaarsbloemen, bolletjes, bloesemtakken, eitjes, nestjes en veertjes, van alles werd er 

gebruikt. 
Altijd weer heerlijk om te doen en nog leuker is het om weer zo’n vrolijk stuk mee naar huis 

te nemen. Resultaten van de diverse groepen en opdrachten kunt u op de bijgevoegde foto’s 
bekijken. 

 
Binnenkort vindt alweer de laatste bloemschikles van dit seizoen plaats. Wat is het snel 

gegaan! 
Hopelijk gaat iedereen volgend jaar door en ontmoeten we elkaar weer in het nieuwe 

seizoen. 
We kunnen alvast melden dat de 4 lessen die niet door konden gaan vanwege de 

coronamaatregelen, verrekend zullen worden met de lessen van komend jaar. 
 

Mocht u onverhoopt niet verder gaan, wilt u ons daar dan zo spoedig mogelijk van op de 

hoogte brengen? Dit i.v.m. de planning voor komend cursusjaar. Graag naar het volgende 
emailadres  mj.de.jong-koopman@ziggo.nl  

Ook nieuwe cursisten zijn van harte welkom en kunnen zich op bovenstaand adres 
aanmelden.  
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Verder nog een bloementip die zeer de moeite waard is:  
 

20 – 22 mei 2022: Fleuramour, crystal & flowers – Next generation  

Kasteel en Abdij van Val Saint Lambert, Seraing  (België)  

Duizenden bloemen in alle kleuren en alle soorten, verwerkt in prachtige, vooruitstrevende 

creaties van bloemstylisten uit heel Europa. Ontdek de passie in elk bloementafereel. Raak 

betoverd door de pure helderheid en intense kleuren in elk stuk kristal.  

Praktische Info:  

vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 mei 2022 (10 tot 18 uur). 

Adres: Rue du Val Saint Lambert 245, 4100 Seraing (vlakbij Luik) (België) 

Prijs: 22 euro 

Groepen: 19 euro 

Meer info: www.crystalflowers.be 

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

Tuinclub 

De laatste tuinclublezing van dit voorjaar op dinsdagavond 19 april door auteur Madelon van 

Oostwoud uit Schellinkwoud over ’Tuinen om van te smullen’ was zeer inspirerend. Madelon 

reikte eenvoudige ideeën aan om tuinen en balkons zo te beplanten dat je planten kunt 

oogsten en ze ook opeten dat het een lieve lust is, zonder af te doen aan de sierwaarde en 

de schoonheid. Dit alles vertelde ze aan de hand van mooie beelden. 

Madelon bracht ook exemplaren van haar drie boeken mee om in te zien of te kopen.  

 

Van mei tot en met augustus hebben we een leuk zomerprogramma samengesteld.  

We gaan zaterdag 4 juni op tuinclubexcursie. Nadat we onze excursiereis 2 jaar achter elkaar 

hebben moeten uitstellen, durven we het nu weer aan om met zijn allen een dag op stap te 

gaan. Waar we naartoe gaan blijft net zoals voorgaande jaren geheim.  
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Tevens bezoeken we in de zomermaanden met alle tuinclubleden drie, door ons uitgekozen, 

mooie tuinen in de omgeving. En tenslotte gaan we als vanouds onderling in kleinere 

groepjes elkaars tuinen bekijken. 

We hopen op een hele mooie en interessante tuinclubzomer. 

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

Van de Fotoclub 

Op zaterdag 12 maart was de fototocht naar Merksplas-Kolonie, georganiseerd door Cees, 

Elly, Anton en Ria. 
Kaarsrechte dreven en monumentale gebouwen overheersen het landschap in Merksplas-

Kolonie. Vroeger leefden hier landlopers die verplicht naar de Kolonie werden gestuurd 

omdat ze arm waren, bedelden of overlast veroorzaakten. Ze werkten en woonden er samen. 
In 1993 kwam er een eind aan dit systeem. 

Landlopers zijn er niet meer in de Kolonie. Hun verhaal staat wel nog in het landschap 
gegrift. Merksplas-Kolonie is nu een belangrijke erfgoedsite met beschermde monumenten in 

een beschermd landschap.  
In totaal werden 17 foto’s ingestuurd en hier de top 3. 

 
 

Op de eerste plaats de foto van Annie Snoeren. 
Deze foto geeft een goed beeld van het verval van de 

gebouwen. Een mooie doorkijk door de deur naar de 
achterste ruimte. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Op de tweede plaats de foto van Ria van Elteren. 

Een foto van de Landloperskapel afgedrukt in zwart-wit .De 
oude kerk staat in schril contrast met de rij jonge bomen 

op de voorgrond. Let ook op de mooie wolkenpartij. 
 

 
 

 
 

 

 
 

De derde plaats is de foto van Arjen van Beek 
Een doorkijk door een oude staldeur. Ook deze foto is in 

zwart-wit afgedrukt. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

Tuinkalender mei  
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Planten  

• Vul de bloembakken en potten met de meest prachtige zomerbloeiers, een nieuwe 

aanwinst frist je terras snel op.  

• Zaai gemengd bloemenzaad in een pot of op een open stukje in de border.  

• Meng tijdens het beplanten van bakken meteen korrels, kegels of tabletten met 

langwerkende meststoffen door de grond.  

• Plant zomerbollen in potten om in de nazomer lege plekken in de border op te vullen.  

• Plant zomerbloeiende bollen, zoals dahlia en anemoon.  

• Zorg ervoor dat de grond snel begroeid raakt met bodembedekkende planten om 

onkruidgroei tegen te gaan.  

Vijver  

• Zet waterplanten in de vijver nu het water op temperatuur is.  

• Richt een mini-vijver op het terras in met drijfplanten en miniatuur-waterlelies.  

• Het water in de vijver heeft nu de juiste temperatuur. Zorg voor voldoende zuurstofplanten 

(vijf bosjes per 1000 liter).  

Snoeien  

• Perkrozen en rozen op stam kunnen nu nog tot op 3 tot 5 ogen teruggesnoeid worden.  

• Breek de uitgebloeide bloemknoppen van rhododendron er voorzichtig uit. De 

bruine/zwarte knoppen die niet gebloeid hebben moeten verwijderd worden, zodat de 

schimmel niet naar de nieuwe knoppen zal gaan. Zorg dat de schimmel niet via uw handen 

op gezonde delen van de plant komt. Als de schimmel de overhand heeft of de struik is te 

groot of kaal, snoei de plant terug tot zo’n 20-30 cm boven de grond.  

• Knip de uitgebloeide bloeistengels van de kerstroos (Helleborus).  

• Knip de uitgebloeide bloemen van sieruien zodra ze beginnen te drogen af en zet ze in een 

vaas. Ze blijven maanden mooi.  

• Knip buxus na half mei in vorm.  

Moestuin  

• Zaai pompoen, courgette, augurk en komkommer in mei binnen.  

• Pompoen, aubergine, peper en paprika, tomaat en andere warmteminnende groenten 

mogen vanaf half mei naar buiten.  

• Zaai sperzie-, pronk- en stokbonen in potten op de vensterbank of in de kas. De jonge 

planten kunnen eind mei, begin juni buiten uitgeplant worden.  

• Zaai deze maand bieten, andijvie, koolrabi, sla, radijs en maïs in de moestuin.  

• Geef rijen groenten water via een druppelslang.  

• Laat jonge tomatenplanten binnen staan. Zet ze pas begin juni op een zonnige, beschutte 

plek buiten.  



Gazon  

• Bemest het gazon als dat dit voorjaar nog niet is gebeurd.  

Onderhouden  

• Bind klimplanten vast. Deze groeien deze maand als kool. Bind de ranken regelmatig vast, 

zodat ze niet heen en weer zwiepen in de wind of zo door elkaar groeien dat het een grote 

kluwen wordt.  

• Zet stokken, plantensteunen en klimrekken bij hoge, fragiele planten voor onmiddellijk 

houvast en bij hoge planten en planten die de neiging hebben om uit te waaieren. Als de 

planten volgroeid zijn is er straks van de puntige stokken niets meer te zien. Zet dopjes of 

omgekeerde cactuspotjes op de stokken om oogletsel te voorkomen.  

• Bemest de border en de moestuin met organische mest.  

• Verwijder de knalrode leliehaantjes zo snel mogelijk van de lelies.  

• Jammer maar helaas, onkruid wieden is deze maand ook een belangrijke tuinklus. Houd 

het leuk: kies een afgebakend stukje dat je wilt aanpakken, anders lijkt het een oneindig 

gevecht.  

• Dun zaailingen uit. Houd daarbij de plantafstand aan die op de verpakking staat.  

En als alles er dan perfect bij ligt kunt u nog:  

• Tuinmeubels, bergingen, hekken en schuttingen opknappen.  

• Een regenton onder de goot of regenafvoer plaatsen zodat u regenwater heeft voor de 

planten. 

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


