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Beste tuinvrienden
Maak de tuin lenteklaar. Het mos uit het
gazon, de vijver opschonen, bladeren en
mulchen bij de vaste planten in de border,
maak een rommelhoekje voor de egel,
hang een bundel takken onder een
dakrand voor het winterkoninkje, snoei:
vlierstruik, hortensia en roos, zoek de
naamkaartjes van je planten er weer tussenuit, splijt meerjarige plantenpollen die
te groot zijn geworden, vervang slecht geworden hout in je pad en hekje, schrob de
aanslag van je patio……. Goh, en dan zeggen ze dat het fijn is dat de lente er
aankomt. Op 20 maart 2021 begint de meteorologische lente volgens de
jaarkalender, maar in mijn tuin is er nu al geen houden meer aan. Vroeger dacht ik
dat alle planten in de winter in slaap waren. Nou vergeet het. Sommige planten
steken hun kop al boven de sneeuw in februari. Alleen de snelheid van ontwikkeling en de
hoeveelheid planten die een teken van leven geven stijgt met een razend tempo. De
schoonmaak- en opruimwerkjes zijn als een winterjas uitkloppen en met mottenballen
opbergen in de inloopkast. Van elk plantje dat haar hoofd boven de grond uitsteekt en haar
kleur openbaart kan ik zo genieten. Tuinieren is dubbel genieten. Maar ik moet ook meteen
uitkijken dat ik in al mijn enthousiasme niet teveel hooi op mijn vork neem. Want dat ik van
alles wil oppakken is toch wel een valkuil in deze ó zo mooie periode.
Gelukkig heb ik dat niet alleen.
Curio, onze thuishaven, is actief bezig om het ventilatiesysteem op de school te optimaliseren.
En de verwachting is dat we in juli 2021 allemaal gevaccineerd zijn tegen corona. Dat biedt
optimisme en daar speelt uw bestuur van Groei en Bloei, afdeling Breda e.o. ook graag op in.
De plannen voor het nieuwe seizoen 2021/2022 zijn volop in voorbereiding. Ik hoop dat u er
ook, net als wij, naar uitkijkt om weer bij elkaar en met elkaar met onze hobby bezig te zijn.
Maar voor het zover is hebben we digitale lezingen in voorbereiding. Houdt u daarom de
nieuwsbrieven in de gaten. In deze nieuwsbrief van april laten de clubs weer weten waar zij
zoal mee bezig zijn. De fotoclub ondervindt weinig hinder van de coronabeperkingen omdat
fotograferen een eenzame bezigheid is en de bespreking van de foto’s veelal digitaal gaat.
Ook de bloemschikkers houden contact via internet en wisselen foto’s uit van de mooie
creaties. De tuinclub heeft een eigen nieuwsbrief en verstuurt foto’s en filmpjes van de
bloemen en planten van hun leden. Ook is sinds kort een tuinclub-WhatsApp-groep actief om
zaden, bollen, stekken en planten uit te wisselen.

Er is goed nieuws over de bezetting van het bestuur: In de vorige nieuwsbrief werd een
(herhaalde) oproep gedaan door Plony en dat heeft gelukkig
ertoe geleid dat Yolanda Huijzers zich aan het verkennen is en
dat Gonny van Fessem een plaats in het bestuur heeft
ingenomen. Er zijn tegen Gonny geen bezwaren bij het bestuur
binnengekomen. We zullen er uitgebreid op terugkomen tijdens
de algemene ledenvergadering in 2022. Maar…….we zijn nog wel
op zoek naar U om de financiën van de afdeling bij en op orde te
houden. Ook de functie van voorzitter is nog vacant. Kortom we
zoeken vanaf 2022 een penningmeester die Plony kan opvolgen
en een voorzitter voor nu meteen.
Namens het hele bestuur wens ik u een heel prettige tijd in uw lentetuin. Geniet voluit en
soms met mate.
Wijnand Romijn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop hanging baskets vrijdag 9 april 2021
We zouden weer heel graag aan de slag gaan maar of dit
kan hangt af of er weer versoepelingen mogelijk zijn tegen
die tijd. Mocht het wel mogelijk zijn dan zijn we van harte
welkom bij kwekerij Verdaasdonk en we kunnen dan ook op
gepaste afstand van elkaar een basket vullen. Maar er is ook
een mogelijkheid om de basket thuis op te maken en de
materialen bij Verdaasdonk te bestellen in de gewenste
kleuren, dan zetten ze de spullen klaar en kunt u het daar
ophalen.
Bij het bestellen graag aangeven: de kleurencombinatie en grote of kleine basket.
Prijs voor leden van Groei en Bloei: basket groot €20,- , klein €17.50 en een halve basket
€10,- (dit is alleen voor het plantgoed). Niet-leden betalen €2,50 meer, dus €22,50, €20,- of
€12,50.
De basket en kokosmat zijn tegen contante betaling te koop bij de kwekerij maar kunt u ook
zelf meenemen.
Opgaves bij Meggie Laming laming.meggie@gmail.com tel 0161 431353
Mocht het mogelijk zijn dan kunnen we 2 groepen plaatsen om 15.00 uur en 17.00 uur.
Graag bij het aanmelden opgeven hoe laat u wilt komen.
Betaling bij de penningmeester van Groei en Bloei op rekeningnr. NL 60 RABO 010 46 30 353
Kwekerij Verdaasdonk Schuivenoordseweg 13 4844PE Terheijden tel 0168 452519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buitenlandse reis 2022.
Uiteraard hadden we met z’n allen gehoopt dat de buitenlandse reis dit jaar in juni wel door
zou kunnen gaan. Iedereen begrijpt ook wel dat dat helaas niet kan.
We moeten er vertrouwen in hebben dat in juni 2022 de wereld coronavrij zal zijn en dat een
dergelijke reis weer georganiseerd kan worden.
Maar hebben we er nog wel zin in?

De laatste jaren was het al erg moeilijk om de bus redelijk vol te krijgen. Uit coulance
verzorgde Garden Tours dan toch nog de gehele reis.
Daarbij komt dat Corry Weterings en Tineke Wubben stoppen met de buitenlandse
reiscommissie.
Samen waren zij de stuwende kracht in deze commissie.
Daarom willen wij u, deelnemers van de buitenlandse reizen tot nu toe en alle overige leden,
twee vragen stellen:
Is er onder de leden voldoende belangstelling voor de buitenlandse reis 2022?
Graag uw reactie: Klik hier
Indien er voldoende belangstelling is, wie wil dan de kar trekken binnen deze commissie?
Graag uw reactie: Klik hier

Namens de commissie
Corry Weterings
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorjaars Groenmarkt gaat niet door!
Helaas kan de voorjaars Groenmarkt wederom vanwege corona, net
als vorig jaar, niet doorgaan.
Als commissie gaan wij ons t.z.t. richten op de organisatie van de
najaars Groenmarkt van 25 september bij boerderij Wolfslaar in
Breda.
Wij gaan ervan uit dat iedereen die dat wil dan gevaccineerd is en
het daarom plaats kan vinden. Het staat al in onze agenda’s!
Als alternatief hebben we onze voorgaande deelnemers/standhouders gevraagd of zij het op
prijs stellen als Groei en Bloei leden hen benaderen om hun planten/ jam o.i.d. bij hen thuis
op te komen halen.
Een aantal zijn hiervoor in, maar altijd in overleg dus niet zomaar langsgaan!
___________________________________________________________________________
De leden zijn:
-Irma Hendriks

Dongen

Planten [o.m. Irissen+Daglelies]

himcbv@yahoo.com

___________________________________________________________________________
-Ria en Frans Haazen

Galder

Jam + vet/groente/kruiden/borderplanten

06-39824023 [groentepotjes van Hak gevraagd]
___________________________________________________________________________
-Kees en Lida van Gaal Achtmaal Planten 076-5985473
In april na overleg welkom op de zaterdagen. Keeslidavangaal@home.nl
___________________________________________________________________________
-Coby Posthumus

Klundert

Jam + planten + border/fruitstruiken

0168-404274 na 19.00 uur [kleinste Hakpotjes gevraagd]

cobydewit@planet.nl

___________________________________________________________________________

Dus als je nog planten/struiken/jam kunt gebruiken, denk dan aan
onze actieve leden en mail of bel. Je kunt het gevraagde dan
coronaproof ophalen.
Hartelijke groet,
De Groenmarktcommissie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale lezing van Leen Kalkman, deel 1
In 2020 heeft Leen Kalkman elke dag de bloem van de dag op facebook geplaatst.
Niet iedereen zit op facebook en heeft dan ook iets moois gemist.
Daarom heeft Leen deze lezing samengesteld, zodat op die manier alle leden ervan
kunnen genieten
Leen is uiteraard een groot tuinier maar ook een geweldige fotograaf
En dat is te zien aan deze mooie serie foto’s met gesproken tekst van Leen zelf.
Geniet van de lente van de Vlasserij-tuin van Margot en Leen Kalkman.
Bloemen presentatie deel 1.mp4
Binnenkort mogen we ook deel 2 verwachten!!
Leen, heel veel dank voor deze mooie lezing.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van 30 maart tot en met maandag 5 april: ‘De Week van de Groene Tuin’
‘De Week van de Groene Tuin’ die vanaf eind maart wordt gehouden, vraagt
aandacht voor het vergroenen van tuinen. Vier organisaties willen hiermee
tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin en eigen straat te vergroenen en te
verduurzamen.
‘De Week van de Groene Tuin’ is een initiatief van Stichting Steenbreek, NL Greenlabel,
Tuinbranche Nederland en de Tuinen van Appeltern. Met deze themaweek willen zij
tuinbezitters oproepen om zelf in actie te komen en te kijken waar overbodige verharding in
hun tuin of buurt vervangen kan worden door groen, planten of bloemen.
Meer groen in de tuin en straat zorgt ervoor dat er meer ruimte komt om piekbuien op te
vangen die veroorzaakt worden door het veranderende klimaat. Ook zorgt groen voor minder
hittestress, worden tuinen belangrijke ecologische plaatsen voor insecten en vogels en leveren
ze een bijdrage aan de leefbaarheid in de straat en wijk.
Tuintips van Lodewijk Hoekstra
‘De Week van de Groene Tuin’ start op dinsdag 30 maart en eindigt op Tweede Paasdag op 5
april. Tijdens deze week worden elke dag via Facebook en Instagram praktische tuintips
gegeven door tv-tuinman, presentator en auteur Lodewijk Hoekstra, waarmee tuinbezitters
direct aan de slag kunnen.
De tips zijn terug te vinden op www.steenbreek.nl/week-van-de-groene-tuin/.

Bekende Nederlanders
Elke dag doen Bekende Nederlanders via een vlog een oproep om te laten zien hoe leuk en
inspirerend tuinieren kan zijn.
Hieraan doen onder anderen Karin Bloemen, Helga van Leur, Margot Ribberink,
Lodewijk Hoekstra en Patrick Paauwe (oud-profvoetballer en nu hovenier) mee. Ook
andere tuinliefhebbers kunnen hun tuintip delen via #Weekvandegroenetuin.
Bron: nieuwsbrief Stichting Steenbreek, partner van Groei en Bloei.

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

Rotstuinclub
Komende maand zou de laatste bijeenkomst zijn in de Frankenthalerstraat en normaliter was
het gebruikelijk dat men dan 'showde' wat bij de eerste lezing in september werd
afgesproken. Dat varieerde tussen het opkweken van hetgeen toen verstrekt was of
voorbeelden naar eigen keuze; helaas ging dat in 2020 en gaat dat
ook in 2021 niet door.
Vanuit het Bestuur komen momenteel voorzichtige berichten dat
Curio in september voldoet aan de normen t.a.v. de ventilatie van
de lokalen en dat klinkt als muziek in onze oortjes.
Ondanks alle perikelen zijn de plantenliefhebbers toch weer bezig
met hun planten/bloemen en ook de RTC-leden zijn weer volop
bezig met hun kleine alpiene planten.
Vaak komen alpiene plantjes in hun natuurlijke habitat pas eind
maart of afhankelijk op welke hoogte die groeien pas in mei onder
hun isolerende sneeuwlaag(je ) vandaan, maar die plantjes hier hebben daar geen last van en
die laten dan ook graag nu reeds hun prachtige 'blommekes' zien, kijk maar naar de foto's
die men binnen de RTC rondstuurde. Klik hier
Tot slot: het is - afhankelijk van de dan vigerende lockdown maatregelen - de bedoeling dat
de verkoopdag van de Nederlandse Rotsplanten Vereniging plaatsvindt op zaterdag 17 april in
de Botanische Tuin in Utrecht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloemschikken
Groep Anneke, thema: Voorjaar klik hier
Groep Jacqueline, thema: Voorjaar klik hier
Groep Marc, thema: Oud vs. Nieuw klik hier
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Fotoclub

Op woensdag 3 maart hebben we de fotobespreking gehouden over De Leemputten in Dorst.
De foto’s waren op verschillende dagen genomen, aangezien het weer niet altijd meezat
(zaterdag regen, zondag sneeuw). Hieronder de top 3:
1. Frank de Jongh.
Een serene foto van een solitaire boom. De foto is ingestuurd als zwart –
wit foto. Door de mist hebben de uiteinden van de takken een heel fijne
structuur, iets wat de sereniteit ten goede komt. De kleine boom op de
foto is de miniuitvoering van de maxi boom.
2. Richard van Cann.
Een foto met een mooie lucht en met name de wolkenpartij. Een
goed voorbeeld van een foto met tegenlicht. Hierdoor ontstaat een
mooi contrast van de boom links op de foto. Door ook de bomen
rechts op de foto in beeld te laten, wordt het oog naar de
wolkenpartij tussen de bomen geleid.
3. René Schipperen.
Een sfeervolle foto die afwijkt van de andere ingeleverde
foto’s. De foto is midden op de dag genomen, hoewel het lijkt
dat de foto aan het eind van de dag is genomen. De zon staat
echter nog vrij hoog. Door gebruik van een diafragma > 14
wordt de zon weergegeven als een ster. Een typische foto met
tegenlicht. De foto is iets bewerkt om de bomenrij iets lichter
te maken, net als de weerkaatsing van de zon op het ijs.
Verder hebben we op zaterdag 6 maart een fototocht gehouden naar “De Blauwe Kamer” in
Breda. Eindelijk weer eens een fototocht die we gezamenlijk konden uitvoeren. Natuurlijk wel
op ruime afstand van elkaar, hetgeen goed te doen was in dit natuurgebied.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Het onderstaande artikel mochten wij overnemen uit weekblad ’t Carillon uit Made.
We nemen het graag op in onze nieuwsbrief omdat het een goede actie is waar
iedereen aan kan deelnemen.

GEZONDE BODEM, ZUIVER WATER EN SCHONE LUCHT IN NATUURLIJK
DRIMMELEN
Earth Hour 27 maart 2021: Doe je ook mee?
Doe het licht uit! Het klinkt simpel en dat is het ook. Het
is een door het Wereld Natuur Fonds georganiseerde actie
waar door miljoenen mensen wereldwijd aan mee wordt
gedaan.
Op zaterdag 27 maart wordt om klokslag 20.30 uur
gedurende 1 uur in de gehele wereld door mensen,
steden, bedrijven, kerken, etc. het licht uitgedaan . Het is
een uur van bezinning waar aandacht wordt gevraagd voor de toekomst van onze mooie
aarde en om eens stil te staan bij de klimaatverandering die gaande is. Als er 500.000
mensen in Nederland meedoen levert dit al een besparing op wat normaal 220 gezinnen in
één jaar aan elektriciteit gebruiken. Afgelopen jaren deden tientallen miljoenen mensen

wereldwijd mee. In steden werd bij beroemde bouwwerken het licht gedoofd: De Eiffeltoren,
Empire State building, het Operagebouw in Sydney en dichter bij huis de Erasmusbrug,
Euromast, Stopera, de Dom en veel meer.
Hoe meer mensen, bedrijven, steden en dorpen er aan meedoen, hoe indrukwekkender het
signaal zal zijn voor regeringen, wereldleiders en gemeenteraden om daadwerkelijk iets te
doen aan de klimaatverandering. Ook onze gemeente kan een duit in het zakje doen door
mee te doen aan deze actie. Doof de lichten in het gemeentehuis, bij de kerken, bedrijven en
vertel het door!
Tip voor gezinnen met kinderen:
Wat is er leuker om in het donker, eventueel met een klein kaarsje, schaduwspelletjes te doen
op de muur. Of een luisterspelletje: herken geluiden uit de natuur. Of luister gewoon lekker
een uurtje ontspannen naar muziek.
Platform Kiemkracht hoopt dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan deze leuke ludieke
actie: Voel je één met velen wereldwijd en doe het voor Moedertje Aarde.
Heb je vragen of wil je reageren stuur dan een e-mail naar kiemkrachtdrimmelen@gmail.com
Kiemkracht is een platform waar mensen zich verdiepen en inzetten voor een gezonde bodem,
zuiver water en schone lucht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keukenhof gaat digitaal open
Helaas is Keukenhof ook in 2021 niet in het echt te bezichtigen. Zo heeft de overheid dat
besloten. Gelukkig zijn er andere manieren om van deze
kleurrijke lentetuin te genieten. Net als vorig jaar zal
Keukenhof online haar deuren openen voor iedereen. Dat doen
zij door middel van 360 graden video´s die zij uploaden op hun
website. Zo kunt u vanuit huis kijken naar al het moois dat het
bloemenpark te bieden heeft. Er zijn ook diverse video´s
geüpload met meer informatie over Keukenhof, zoals het ontwerp en de ´Blauwe rivier´.
Zo kunt u alsnog met plezier het kleurvolle decor van Keukenhof aanschouwen.
Kijk op de website van Keukenhof voor meer informatie over de sluiting.
Keukenhof heet u welkom via deze video!
Keukenhof opent virtueel! - Keukenhof
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinagenda april
Vogels
De vogels gaan weer takjes verzamelen voor hun nestjes. Laat wat materiaal voor hen in
je tuin liggen.
Plaats een drinkbak voor de vogels
Onderhoud
Schrob de groene aanslag van meubelen en bestrating. Warm water met groene zeep is de
aanbevolen methode daarvoor.
Gazon
Als je in maart het gazon nog niet hebt belucht, geverticuteerd en bemest is het tijd om
dat nu te doen.

Snoeien
Snoei de hortensia’s. Van de hortensia’s die bloeien op oud hout, zoals de
boerenhortensia, de eikenbladhortensia en de klimhortensia, moeten a lleen de
uitgebloeide bloemen worden verwijderd. Verdere snoei alleen om de vorm mooi te
houden. De hortensia’s die bloeien op nieuw hout zoals Annabelle en Limelight kunt u
flink terugsnoeien tot zo’n 15 à 30 centimeter boven de grond.
Knip het oude blad van de varens
Snoei forsythia en winterjasmijn na de bloei
Border
Inventariseer de beplanting en maak een verlanglijst met nieuwe planten
Rozen kunnen nu nog geplant worden
De zomerbloeiende bollen kunnen nu de grond in
Steek pollen van vaste planten die al jaren op dezelfde plaats staan uit en deel in
stukken.
Plant de mooie delen terug na toevoeging compost en mest aan de grond.
Zaai eenjarigen
Als u de border in maart nog niet hebt bemest moet u dat nu echt doen.
Wees voorzichtig bij het onkruid wieden, er kunnen leuke jonge plantjes tussen zitten.
Vijver
Oude resten en dode bladeren uit het water vissen
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door de lockdown en de lichte versoepelingen waren en zijn het nog steeds
moeilijke tijden voor veel tuincentra, hoveniers en aanverwante bedrijven.
Daarom bieden wij voorlopig onze adverteerders gratis aan om hun advertentie te
plaatsen in onze nieuwsbrief.
Met een vriendelijke groet van:

Graszoden zijn via de webshop te bestellen en kunnen thuisbezorgd worden.

Zie: https://www.avri-tuincentrum.nl/producten/126/graszoden

www.tuincentrumoosterhout.nl

www.gardentours.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan onze adverteerders
Afgelopen jaren startten we in deze maand met het samenstellen van ons programma voor
volgend seizoen met het daarbij behorende programmaboekje.
De covid-19 heeft het afgelopen jaar en ook nu nog steeds al onze activiteiten on hold gezet.
We hopen in september toch weer te kunnen starten met veel activiteiten en alsnog
grotendeels de planning van 2020-2021 te kunnen afwerken.
Maar er heerst toch nog steeds een te grote onzekerheid om een compleet programmaboekje
2021-2022 samen te stellen en we gaan eerst voor een verkorte versie september - december
2021.
Wij willen u niet vragen om een advertentie te plaatsen in die verkorte versie.

Later in het jaar hopen we u wel te mogen benaderen voor een advertentie in ons
programmaboekje eerste half jaar 2022.
In de tussentijd bieden wij u de mogelijkheid aan om in onze digitale nieuwsbrief van april a.s.
tot december een gratis advertentie te plaatsen.
Graag horen we van u of u daar gebruik van wenst te maken. We zullen binnenkort met u
contact opnemen.
Met vriendelijke groet,

Groei en Bloei afd Breda e.o.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

