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Beste Groei en Bloeiers,   

Voorwoord nieuwsbrief januari 2023 

Op dit moment van schrijven is het einde van de koude  weersomstandigheden al 

weer in zicht en als u deze nieuwsbrief leest, is het buiten misschien al weer grijs en 

nat……….. 

Helaas, maar ondertussen hebben we toch mooi een aantal dagen kunnen genieten 

van winterse zonnige dagen en heeft menigeen fraaie foto’s kunnen nemen in de 

tuin en in de natuur. 

Het blijft adembenemend mooi, die rijp op de planten! 

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar begin van dit jaar werden we bij onze activiteiten 

nog vaak dwarsgezeten door de coronamaatregelen en moest u bijvoorbeeld eerst uw corona-

app laten checken voordat u deel kon nemen aan de activiteit. Gelukkig ligt die tijd weer even 

achter ons. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar wil ik eerst de algemene ledenvergadering in herinnering 

roepen.  

We waren verrast door de onverwacht grote opkomst van de leden. 

Bij deze ledenvergadering werden maar liefst 4 nieuwe leden in het bestuur benoemd. 

Yolanda Huijzers en Gonny van Fessem waren al wat langer actief betrokken bij 

bestuursactiviteiten; voor Marianne Zuidgeest en voor mij was alles nog vrij nieuw. 

Inmiddels zijn we al weer bijna een jaar verder, zijn we goed op elkaar ingespeeld en leren we 

alle ins en outs van de vereniging steeds beter kennen.  

Ik blijf het iedere keer weer bijzonder vinden dat er zoveel verschillende clubs, workshops en 

excursies zijn en dat er zoveel leden betrokken zijn bij de organisatie hiervan. 

Groei en Bloei Breda e.o. is nog steeds een zeer actieve vereniging! 

 
 



Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld de groots opgezette jubileumviering t.g.v. het 

zestigjarig bestaan in het Floraliapark in Oosterhout. 

Het was een flinke organisatieklus, maar gezien het enthousiasme van de deelnemers EN de 

bezoekers kunnen we heel positief terugkijken op dit evenement.  

Dan nog een greep uit de vele activiteiten die werden georganiseerd: 

– de meerdaagse busreis naar Engeland in samenwerking met Deurne 

– de tweedaagse binnenlandreis 

– de groenmarkt in Wolfslaar 

– busexcursie naar Gardenista en de Floriade in Almere 

– kennismakingsavond van bestuur met commissieleden 

– vrijwilligersbijeenkomst 

– diverse workshops ( Sprengenhof – luizenpopjes – fotograferen) 

– een grote variëteit aan lezingen 

– demonstratieavond en kerstworkshop voor bloemschikkers 

Ook voor het nieuwe jaar hebben we weer een aantal activiteiten op het programma staan 

zoals: 

– wandeltocht 

– cursus zaaien en stekken 

– cursus moestuinieren 

– workshop ikebana 

We zien bij onze activiteiten altijd een club van trouwe bezoekers die bijna altijd acte de 

presence geven. Daar zijn we heel blij mee! 

Tegelijkertijd is er een grote groep leden die zich minder vaak laat zien. 

Als bestuur proberen we ook die groep te bereiken, door het aanbieden van een aansprekend 

programma.  

Met de cursus moestuinieren, maar ook met de cursus zaaien en stekken willen we echt een 

nieuwe doelgroep aantrekken, die geïnteresseerd is in groen en tuinieren, maar nog weinig 

kennis van zaken heeft. 

Daarnaast blijft het werven van nieuwe leden onze aandacht vragen.  

Tot  slot wil ik u en allen die u lief zijn mooie kerstdagen en een gezellige 

jaarwisseling wensen! 

 

We hopen u in het nieuwe jaar weer vaak  te mogen ontmoeten om samen met u 

weer mooie, inspirerende en groene momenten te beleven! 

Namens het bestuur,     

Sjak Dielemans  



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

Algemene lezing: De eetbare siertuin 

Zondagmiddag 15 januari, door Marie-José Meertens 

Plaats: Curio Frankenthalerstraat 15 Breda    Tijd: 14.00 uur  

Zoals u inmiddels weet, hebben we bij wijze van experiment ervoor gekozen om de lezingen 

van december en januari op een zondagmiddag te houden.  

In februari zal de ALV weer op een avond zijn.  

Marie-José Meertens is voormalig medewerker geweest van de Kleine Aarde in Boxtel en geeft 

vele lezingen op het gebied van de sier- en  moestuin.  

Wat komt bij deze lezing zoal aan de orde?  

Niet iedereen is in de gelegenheid om een moestuin aan te leggen en te onderhouden. Je 

moet de nodige ruimte hebben en beschikken over flink wat tijd en energie.  

Toch kan het ook anders………. 

Je kunt kiezen voor het kweken van groente, fruit en kruiden in de siertuin, tussen – al 

aanwezige –  sierplanten. 

Zelfs het aanleggen van een siertuin met alleen maar eetbare planten is goed mogelijk. Met 

de juiste  variëteiten van verschillende groentes en kruiden wordt het een plaatje! 

Marie-José neemt met u de mogelijkheden door om volgend seizoen te genieten van diverse 

soorten groente, fruit, kruiden en eetbare bloemen uit een prachtige tuin.  

Nagegaan wordt welke soorten geschikt zijn; welke zorg ze nodig hebben en, heel belangrijk, 

welke combinaties de kans op succes vergroten en waarom.  

Daarnaast zijn er veel voorbeelden waarmee u direct aan de slag kunt! 

Alle reden dus voor een bezoek aan deze interessante lezing.  

 

Klik op foto voor vergroting 

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

Snertwandeling 

Het gaat er nu echt van komen, de winterwandeling is gepland op 29 januari  

Het wordt dan een wandeling van twee uur, met medewerking van Cedric Bousche en twee 

natuurgidsen van I.V.N. 

Deze wandeling zal plaatsvinden in de prachtige natuur van de Haagse Beemden in Breda, 

waar zij verschillende onderwerpen over zullen belichten. 

https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6144&cHash=a8e3b858da88fc702571da5803329110


-        Samenkomst met koffie/ thee en koek om 10.30h bij Cedric in de Stormvogel nr. 22 

          Breda  (Parkeren kan aan de straat in Lepelaar) De start van de wandeling is dan om 

          11 uur 

-        Opgeven kan tot uiterlijk 22 januari bij Meggie Laming, bij voorkeur per email  
          laming.meggie@gmail.com met vermelding “Snertwandeling en aantal personen” of per    

          telefoon 0161-431353. 
 

-        Kosten 8 euro p/p contant te voldoen op de startlocatie. 

-        Bij terugkomst staat er dan een heerlijke snert te wachten. 

         Tip: doe stevige schoenen en warme kleding aan. 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Belangrijk nieuws van hoofdbestuur en ledenraad.  

Op 4 december ontving het bestuur een verontruste mail van Frits Hoogers, projectleider 

Gardenista. 

Hij meldde hierin, dat de ledenraad op 1 december j.l. had besloten om de begroting van het 

landelijk bestuur tegen te houden. 

Een van de gevolgen zou dan zijn dat er in 2023 geen Gardenista georganiseerd zou kunnen 

worden.  

Op 6 december ontvingen we een mail van Frank Naber, voorzitter van het landelijk bestuur, 

waarin hij aangeeft per onmiddellijke ingang zijn functie van voorzitter neer te leggen als 

gevolg van een diepgaand verschil van inzicht in de koers van de vereniging.  

Op 15 december ontvingen we een zeer uitvoerige mail van de ledenraad, waarin zij 

nauwkeurig de feiten op een rijtje zetten.  

Voor ik hier op in wil gaan, wil ik u graag even wat korte informatie geven over de status van 

de ledenraad. 

Ledenraad  

De ledenraad functioneert nu sinds vier jaar. 

Vanuit elk rayon zijn enkele personen vertegenwoordigd in deze ledenraad. 

Geen buitenlandreis in 2023 

Dit jaar hebben de afdelingen Deurne en Breda in samenwerking met 

Garden Tours een meerdaagse tuinenreis georganiseerd naar Engeland.  

Het merendeel van de reizigers kwam uit Deurne; uit Breda hebben slechts 

5 leden deelgenomen aan de reis.  

Gezien dit geringe animo heeft het bestuur na overleg met Angela 

Snepvangers, medeorganisator van de reis, besloten om in 2023 GEEN 

buitenlandreis te organiseren.  

 

 

mailto:laming.meggie@gmail.com


Zij voert statutair/reglementair overleg met het Landelijk Bestuur over het te voeren beleid, 

de begroting en de jaarrekening.  

Zij stelt deze vast en mag deze wijzigen. 

Zij stelt ook de benoeming vast van de leden van het Landelijk Bestuur en mag volgens de 

statuten bestuursleden ontslaan.  

Financiële positie 

In de vergadering van november heeft de ledenraad bericht ontvangen van de 

penningmeester van het LB dat een verplichting van ruim 200.000 euro jarenlang NIET in de 

jaarrekening/balans is opgenomen. 

Dat heeft grote gevolgen voor de vrije financiële reserves van de vereniging.  

Ook een dalend ledenaantal zorgt voor minder inkomsten.  

Gardenista 2019/2022 

De twee gehouden Gardenista’s hebben een totaal verlies van 225.000 euro opgeleverd. 

De begrotingen gingen uit van een tekort van 40.000 euro. 

De voltallige ledenraad is van mening dat Gardenista 2023 een te groot financieel risico is 

geworden.  

Daarom is de begroting op het onderdeel Gardenista NIET goedgekeurd.  

Vertrek voorzitter Frank Naber 

De afgelopen twee jaar zijn drie bestuursleden met onmiddellijke ingang uit het bestuur 

gestapt. 

Bij dit vertrek is de bestuursstijl van de voorzitter onderwerp van zorg geworden voor de 

ledenraad. 

Voeg daarbij het feit dat een nieuw meerjarig beleidsplan NIET aan de eisen die daar aan 

gesteld mogen worden voldoet. 

Dit heeft ertoe geleid, dat de voltallige ledenraad op 1 december aan de voorzitter heeft 

gevraagd zich terug te trekken.  

Met het aflopen van de zittingstermijn van nog twee bestuursleden zal er op korte termijn 

worden gezocht naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter.  

Hiervoor is een selectiecommissie benoemd.  

Tot zover een verkorte weergave van de mail van de ledenraad.  

U begrijpt dat de vereniging in een zeer zorgelijke situatie verkeert.  

Laten we hopen, dat eenieder die hierbij betrokken is het hoofd koel kan houden en kalmte en  

wijsheid laat prevaleren boven emotie! 

We houden u op de hoogte 

Sjak Dielemans 

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



Bloemschikken  

De drukste periode voor bloemschikkers is weer aangebroken. zie foto’s advent 

Het begint al in november met het maken van adventskransen. zie foto’s advent  

In de lessen erna volgen al snel ook de stukken in kerstsfeer. Want wie wil er niet een mooi 

kerststuk in huis tijdens de donkere dagen en zeker ook met kerst?! zie foto’s kerst 

Dit bleek ook weer uit de hoeveelheid deelnemers aan onze kerstworkshop, die gelukkig dit 

jaar wel zijn doorgang kon vinden. Zo’n 40 deelnemers gingen vrijdagavond 16 dec. na afloop 

enthousiast en heel tevreden naar huis met een mooi zelfgemaakt stuk.  

   foto kerstworkshop 

Die avond hebben ook een aantal bloemschiksters deelgenomen aan de kerstmarkt in 

Terheijden. Ook zij hadden niet over belangstelling te klagen. 

foto’s kerstmarkt  

Veel dank weer aan alle vrijwilligers die deze activiteiten mede verzorgd én tot een groot 

succes gemaakt hebben!! 

Wij wensen iedereen een mooie kerst! 

De bloemencommissie 

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

Rotstuinclub 

Lezing van Henk van Kempen, dinsdag 10 januari 2023, aanvang 19.00 u. 

Alles over miniconiferen 

Henk is geen onbekende bij de RTC, hij heeft een kwekerij in Son en Breugel. 

In die kwekerij is hij bezig met miniatuurconiferen. Zijn passie is bekend en dat weet hij op 

een enthousiaste wijze te vertellen. Regelmatig gaat Henk op reis om weer nieuwe 
'heksenbezems' te vinden. De wijze waarop dit allemaal gebeurt zullen we tijdens de lezing 

allemaal te horen en zien krijgen. Conifeertjes zijn belangrijk voor rotstuinen. Zij bepalen voor 
een deel de opbouw en de lijnen van de tuin. Tevens zorgen ze het hele jaar door voor kleur 

in het geheel, met name in de winter als onze alpiene plantjes hun winterslaapje doen. 

https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6239&cHash=0b883646a4d963ab2e7e6a861a49f3b1
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6239&cHash=0b883646a4d963ab2e7e6a861a49f3b1
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6240&cHash=4b5c9301da7b8226e60a24ad305f397c
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6240&cHash=4b5c9301da7b8226e60a24ad305f397c
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6241&cHash=fcb200bdb73b7beb67b51f45fefe9138
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6241&cHash=fcb200bdb73b7beb67b51f45fefe9138
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_januari_2023/Kerstworkshop_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_januari_2023_2041_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_januari_2023/Kerstworkshop_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_januari_2023_2041_.jpg
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6242&cHash=a6bb67b1d3040ea24a3566ee466808bb
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6242&cHash=a6bb67b1d3040ea24a3566ee466808bb


Ben u ook een liefhebber van deze miniatuurconifeertjes of wil je iets leren hierover, kom dan 

naar deze lezing. 

 

Klik op foto 

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

Tuinclub 

Lezing door Nel Wens op 17 januari 2023 met als titel Hoog – Hoger – Hoogst. 

Nel vertelt ons over allerlei vaste planten, de standplaats en verzorging en hoe hoog een plant 

wordt. Dat is wel eens makkelijk om te weten als je een goede indeling wilt maken in je 

borders. De volgende kanttekening wil Nel hierbij wel maken, zij gaat uit van de 

omstandigheden op zandgrond want daar heeft zij ervaring mee. We zijn zeer benieuwd wat 

we deze avond allemaal weer gaan leren. 

Niet-tuinclubleden zijn max 1x per seizoen welkom tegen betaling van €4,00. Wel graag even 

vooraf aanmelden bij Marian: marian_ooyen@hotmail.com. 

Voor de rest van het seizoen hebben we nog 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 

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

Fotoclub 

 

Uitslag en korte bespreking winnende themafoto’s van november 

In november ging onze fototocht naar Rijsbergen, waar we het nieuwe boerendagmuseum de 

Karkooi hebben bezocht. https://www.boerendagrijsbergen.nl  

https://www.boerendagrijsbergen.nl/
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6142&cHash=5a5899a3cad87360cc78b36141fafcab
https://breda.groei.nl/fotos/album?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=6143&cHash=84d13866ec2a5b27b168be4421b1492d


De opdracht was: maak een themafoto die nieuwsgierig maakt naar dit museum.  

 

Op de eerste plaats werd de foto van Frank gekozen. Een foto waarbij 

je je direct afvraagt: wat zou daar achter te zien zijn, de foto maakt je 

nieuwsgierig. 

Een goed gekaderde doorkijk. De doorkijk is een typische reclamefoto, 

je kunt als mogelijke bezoeker zelf je tekst erbij schrijven. 

 

Op de tweede plaats werd de foto van René gekozen. Een hele mooie 

collage waar erg veel op te zien is en zo nieuwsgierig maakt om in het 

echt te gaan kijken. Door de verschillende groottes van de foto’s doet 

de collage heel speels en levendig aan. De collage straalt door de op 

elkaar afgestemde kleur van de foto’s en de kadering rust uit. 

 

Op de derde plaats kwam de foto van Elly M. een typisch 

plaatje van hoe vroeger de was gedaan werd. Een mooi 

totaalbeeld van de ruimte, zoals die vroeger was met de 

was(machines) en de aan de draad hangende witte was.  

De hagelwitte was zou een reclamespot voor Reckitts Blauw 

kunnen zijn. 

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

Van andere verenigingen 
 
Vogelbescherming kondigt de Nationale Tuinvogeltelling aan op 27,28 en 29 januari 2023. 

Vogelbescherming organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De 
Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in 

Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Wij combineren deze met andere tellingen. Zo zien we hoe 
de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen, en kunnen we ze beter helpen en beschermen. 

Tellen met (klein)kinderen? Vraag dan nu het Tuinvogeltelling-verrassingspakket voor uw 
kinderen aan. In het pakket zit bijvoorbeeld een handige telkaart en een echte vogelbingo. 

Er is aan te vragen een gratis online basiscursus vogelherkenning en een postcode vogelcheck 
om te ontdekken welke vogels bij je in de buurt leven en hoe je ze kunt helpen. 

 

IVN Mark en Donge 
Zaterdag 24 december: 13.30 tot 15.30 Natuurwandeling Rijsbergen, de Pannenhoef 

Zaterdag 31 december: 13.30 tot 15.30 Eindejaar plantenjacht, jaarlijkse landelijke zoektocht 
naar planten in de winter, Locatie Molen in Bavel 

 
Velt West-Brabant 

 
Lezing:  

Hoe maak ik een goed tuinplan voor mijn moestuin? 
1 februari 2023, 19:30–21:30 Het Trefpunt, Kristallaan 25 C 4761 ZC Zevenbergen. 

Kosten zijn €5 voor leden en €7,50 voor niet-leden. 
contactpersoon Yvonne Peters, ycmapeters@telfort.nl  

mailto:ycmapeters@telfort.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Fotoclub/Fotoclub_foto_1_Frank_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_januari_2023_2051_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Fotoclub/Fotoclub_foto_2_Rene_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_januari_2023_2052_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/Fotoclub/Fotoclub_foto_3_Elly_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_januari_2023_2053_.jpg


Deze avond zal Karien van Rijst de aanwezigen een aantal handvatten geven om voor je eigen 
moestuin een goed tuinplan te maken waarbij we rekening houden met wisselteelt/ 

combinatieteelt. Ook als je maar een kleine moestuin hebt is een tuinplan noodzakelijk. 
De bedoeling van deze methode is dat we gaan samenwerken met de natuur en ziektes 

proberen te voorkomen.  
Hoe maak je een tuinplan voor de komende jaren, dus niet elk jaar een nieuw plan, maar een 

roulerend plan, zodat je één keer een plan maakt dat elk jaar weer te gebruiken is. 
 

G&B Roosendaal 
 

ZONDAG 8 JANUARI TRADITIONELE SNERTWANDELING  
 

Gezellig met elkaar in het nieuwe jaar een wandeling maken, dit jaar in de Kraaienberg aan 
de rand van het Markiezaatsmeer. De Kraaijenberg is een heuvel op de grens van 

zandgronden en zeekleigronden in de gemeente Bergen op Zoom en maakt deel uit van de 

Brabantse Wal. Het ligt te midden van de Augustapolder, het verdronken dorp Hildernisse, 
Zeeland en het landgoed Mattemburgh, tegen de stad aan. De steilrand waar de Brabantse 

Wal om bekendstaat, is goed zichtbaar op de Kraaijenberg. Daarnaast is het een van de 
weinige punten waar de zandgronden niet grenzen aan polders, maar direct aan kreken en 

gorzen, in dit geval van het Markiezaatsmeer We starten met koffie en appelgebak in de 
Orangerie Mattemburgh, daarna rijden we naar het parkeerterreintje onderaan de 

Kraaijenberg. We gaan van daaruit wandelen, het is geen grote wandeling. Met gids Hanneke 
Oosterlee ontdekken we een prachtig stukje natuur dat deel uitmaakt van de Brabantse Wal 

aan de rand van het Markiezaatsmeer. Vanuit een uitkijktoren zien we het Markiezaatsmeer, 
de Oesterdam en in de verte de Oosterschelde. Er is een vogelkijkhut, de achttiende-eeuwse 

hoeve Hildernisse aan de voet van de Brabantse Wal. We pakken de auto weer en gaan terug 
naar Orangerie Mattemburgh waar we gaan genieten van een kop erwtensoep. Locatie: 

Orangerie Mattemburgh, Antwerpsestraatweg 181, 4631 PN Hoogerheide. Parkeren langs de 
Antwerpsestraatweg. Datum: zondag 8 januari 2023 om 10:00 uur. Kosten: €10,00 voor 

leden; niet-leden en introducees betalen €15,00. Dit is voor koffie met wat lekkers bij 

binnenkomst en een portie erwtensoep na de wandeling. Overige consumpties zijn voor eigen 
rekening. Aanmelden: t/m woensdag 4 januari bij Hanneke Oosterlee, 06 14216513 of 

h.oosterlee.lentz@gmail.com. 
 

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

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. 

mailto:h.oosterlee.lentz@gmail.com
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/borderpakketten/beplantingsplan-maken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-bomen/bloembollen-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-bomen/boom-in-de-tuin
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-bomen/haag-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/hark-als-gereedschapsrek.html
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/moestuin/moestuin-aanleggen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinvideo/snoeigereedschap


• 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.  
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