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Beste tuinvrienden, 

Nog FF volhouden. 

Het duurt nu al een hele poos en we kunnen nog niet zeggen wat de lente en zomer 

ons zullen brengen, het goede nieuws is dat er geprikt gaat worden en dan niet 

door de bijen en wespen.  

Ik schrijf dit met gemengde gevoelens, we zijn met 

Groei&Bloei bezig en ook weer niet. Gelukkig zijn er veel 

goede initiatieven, de clubs doen hun best om de leden bij 

de club te blijven betrekken.  

We kijken er wel naar uit om weer eens gezellig bij elkaar te 

komen. We houden moed, de lente komt eraan, het zal wel fijn zijn 

om weer lekker in de tuin een paar uurtjes bezig te zijn. De beloning 

volgt vanzelf: mooie planten, bloemen, fruit, groente uit eigen tuin, de 

zon op je bol en de fluitende vogels om je heen.  

Doordat er verder weinig te beleven viel, zal bij veel tuinliefhebbers de tuin wel wat extra 

aandacht hebben gekregen en krijgen. Het zal eindeloos mooi geworden zijn, maar als u nog 

vragen hebt of problemen tegenkomt op het gebied van de tuin of als u gewoon wat leuks wilt 

zien, kijk dan eens op onze facebookpagina en onze website, het is een vraagbaak voor 

iedereen en je kunt er al je vragen kwijt en leuke ideeën opdoen.  

Bij een vereniging hoort een bestuur, maar het is een groot probleem dat er niemand wil 

toetreden. Besturen is niet saai, niet moeilijk en je krijgt er veel voor terug. Vrijwilligers doen 

dit onbetaalde werk omdat het belangrijk is en leuk! Om vrolijk vooruit te kunnen kijken naar 

een volgend verenigingsjaar in 2022 is er hard aanvulling nodig. Dus meldt u aan! We 

wachten met smart op nieuwe bestuursleden, zij zullen een warm welkom krijgen.  

Veel tuingeluk,  

Plony  

 

 

 

 

 

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

  

Voor alle duidelijkheid: de workshop Ikebana, de thema-avond 

bloemschikken en de ZNKB-wedstrijd in Mill kunnen niet doorgaan 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/opvulling_van_nieuwsbrief._jpg.jpg


 

 

 

 

 

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

Berichtje van de penningmeester. 

De Algemene Ledenvergadering is verschoven naar een later tijdstip dit jaar, daarom geef ik u 

alvast een voorproefje van het financiële reilen en zeilen van het afgelopen jaar en een blik op 

de begroting voor dit jaar. Bij de ALV later dit jaar krijgt u nog voldoende gelegenheid om 

vragen te stellen en de kascontrolecommissie haar verslag te laten doen alvorens de 

jaarrekening en de begroting vastgesteld kunnen worden.  

De (concept) jaarrekening: 

Het jaar 2020 is afgesloten met een batig saldo van € 2.500,-  we houden dus geld over. Het 

bestuur zal voorstellen dit bedrag weer toe te voegen aan de reserves en/of daar een mooie 

bestemming aan te geven in het lopende jaar.  

Doordat er veel niet door kon gaan in 2020 zijn de uitgaven een stuk lager dan was begroot. 

Het jaar is leuk begonnen met een (tamelijk dure) feestelijke lezing met borrel na, vanwege 

het 60-jarig jubileum. Fijn dat dit nog is gebeurd voor we in totale stilte belandden en het 

jubileumfeest niet door kon gaan. Er zijn ook hier en daar wel minder inkomsten, o.a.  

doordat cursussen niet doorgingen en bijvoorbeeld de Rabo-Clubsupport actie wat minder 

opbracht. In onderstaand staatje ziet u de grootste verschillen in inkomsten en uitgaven. Als u 

meer wilt zien kijk dan in bijgaand document: Klik hier: 

Afwijkingen   uitgaven en inkomsten Uitgaven    inkomsten 

jubileum   -7.206   -5.700 

bloemschikken div -14.600   -14.500 

groenmarkt en Nationale Tuinweek -250     

lezingen   -1.831     

propaganda vrijwilligers dag representatie 360   -500 

vergaderingen/rayon/ALV -673     

clubsupport/donaties     -477 

nieuwsbrieven en boekje -233     

diversen   236   -474 

    -24.199   -21.651 

Totaal batig saldo 2.548     

 

De (concept) begroting:  

Wat opvalt is dat het ledental de laatste jaren fors daalt, op 1 januari was het ledental 557, 

daardoor is de bijdrage van Groei&Bloei Zoetermeer ieder jaar weer wat lager. De 

adverteerders hebben weer mooie advertenties aangeleverd, dat is een grote inkomenspost 

voor het jaarprogrammaboekje.  

In verband met het niet doorgaan van 

de jaarvergadering kunt u hier het 

sociaal verslag inzien klik hier 

 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/concept_jaarrekening_en_begroting_voor_nieuwsbrief_maart_2021.pdf
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Sociaal_verslag_2020_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4776_2.pdf
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/ijs/ijs_2.jpg


In de begroting is ervan uitgegaan dat er in ieder geval in het tweede halfjaar weer 

activiteiten mogelijk zijn, zo is er onder andere rekening gehouden met de viering van het 60-

jarig jubileum en de binnenlandse en buitenlandse reizen en excursies. Of dit allemaal in een 

of andere vorm door kan gaan is nu nog koffiedikkijken, maar we hopen er het beste van.  

Tot ziens bij de ALV. 

Plony van der Ham, penningmeester.  

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

 



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

Rotstuinclub, 

Van Henny ( bekend als 'hofleverancier' van de Echinopsis) 

kregen we vorig jaar een cactus in een schaaltje. Benieuwd 

hoe die de winter doorkomen, dus geïnformeerd en het 

blijkt naar alle waarschijnlijkheid dat we iets nieuws 

kunnen toevoegen aan de Rotstuin.  

Een rotsplantencactusje, eigenlijk een erg vertakt 

samenstel sucactusledematen.  

Echinops chamaecereus. 

Het is een mensvriendelijke cactus, de stekeltjes blijven niet 

in je huid zitten.  

Nadat de plant in zijn schaaltje zonder probleem de 

(overigens zachte) winter had meegemaakt heb ik er 

afgelopen voorjaar een soortement rotstuintje mee gemaakt.  

Zo'n afgebroken lidje wortelt al ongeveer als je nog aan het 

planten bent en de wat grotere stukken bloeiden gelijk al.  

Momenteel is het al een soort steentuintje wat aan het volgroeien is met cactus.  

Van de winter gaan er nog een paar plastic boxen overheen tegen teveel nat.   

Bij de eerste foto ziet men de aanplant in de volle grond en de 

andere twee foto's laten zien hoe ze door deze koude periode 

zijn gekomen.  

We hebben al een traditionele rotstuin, een peatgarden, een 

boggarden en een conifergarden. Volgens mij zou deze erbij 

kunnen, de succulentgarden of maken we 

er desertgarden van? Dus wat brengt de toekomst nog 

meer??  

Op het Internet kwamen we nog meer kleine winterhardjes tegen. 

https://cactusinfo.nl/index.php/winterharde-soortlijst  

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

Bloemschikken 

Groep Anneke…..vrije opdracht. Klik hier 

Groep Diana, opdracht “Valentijn” klik hier 

Groep Marc, opdracht “combi carnaval en Valentijn” klik hier 

Groep Jacqueline, opdracht “bloemstuk met geringe materialen, tak met bloemen in platte 

schaal” klik hier 

Groep Natasja, opdracht “geflest…..opgepot” klik hier 

https://cactusinfo.nl/index.php/winterharde-soortlijst
https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/groep-anneke/
https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/groep-diana-1/
https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/groep-marc-2/
https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/groep-jacqueline-1/
https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/groep-natasja-1/
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Rotstuinclub_foto_2_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4782_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Rotstuinclub_foto_3_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4783_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Rotstuinclub_foto_1_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4781_.jpg


Groep Natasja tussendooropdracht.  

Ivm de flinke vorst deze extra opdracht van Natasja: klik hier  

 

In een plastic pot of emmer water gevuld met oude bloemen. Deze twee nachten in de 
vrieskou plaatsen en voila!! 

Kan ook met vogelvoer maar dan maar één nacht buitenzetten zodat het water alleen maar 

aan de rand bevriest. 

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

Van de Fotoclub 

In januari was een fototocht gepland met als thema: architectuur. Aangezien we nog steeds 

niet met teveel mensen bijeen mogen komen, was het een ieder vrij om de opdracht uit te 

voeren waar en wanneer men wilde. Naast diverse gebouwen kwamen er ook inzendingen 

binnen van bruggen, kunstwerken etc. Na de beoordeling ontstond de volgende top 3. 

Hieronder de top 3: 

1. Richard van Cann.  

Een foto waarbij je wat langer moet kijken voordat je door 

hebt wat het is. Richard heeft hetzelfde gebouw als René op 

de foto gezet. Richard is echter tegen het gebouw aan gaan 

staan en heeft een foto omhoog gemaakt. De blokken zijn de 

balkons die uit het gebouw steken. De twee ronde vormen zijn 

raampjes en steken goed af tegen de rechte lijnen in de rest 

van de foto. Ook de bewolking draagt bij aan de sfeer van de 

foto. 

 

2. Ad Voesenek.  

Een mooie zwart-wit foto van het Chassé Theater in Breda. 

Hoewel sommigen dat dachten is de foto niet bewerkt. Mooi 

lijnenspel en een dreigende bewolking. De rechte lijnen op de 

voorgrond geven extra dimensie aan de foto. 

 

 

 

    

    3.  René Schipperen.  

Dit gebouw in Breda is door meerdere leden op de foto gezet. 

De compositie van de foto van René is zeer goed. Mooie 

rechte lijnen en geen storende elementen. Ook de kleuren 

komen mooi over. 

Verder hebben we in februari de fototocht gehouden naar “De 

Leemputten” in Dorst. Aangezien zaterdag 6 februari een zeer 

natte dag was, mocht de foto ook gedurende de gehele week worden gemaakt op een dag 

naar keuze. Dit zal naar verwachting veel winterse plaatjes opleveren. Voordat deze foto’s 

worden besproken hebben we woensdag 17 februari eerst nog een bespreking van vrije foto’s. 

Dit zijn foto’s die niet aan het thema hoeven te voldoen, als deze foto maar in de afgelopen 3 

maanden is gemaakt. De fotograaf kan dan feedback c.q. tips vragen van de andere leden. 

Met vriendelijke groet,  

https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-maart-2021/album/bloem-in-ijs/
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Fotoclub_Thema_1e_plaats_Richard_van_Cann_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4812_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Fotoclub_Thema_2de_plaats_Ad_Voesenek_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4813_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Fotoclub_Thema_3de_plaats_Rene_Schipperen_nieuwsbrief_groei_en_bloei_maart_2021_4814_.jpg


Richard Rood 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lezing van Shirley van Heck.  

Bijzondere planten van Borneo. 

Het regenwoud van Borneo is miljoenen jaren oud en in die tijd is er een vegetatie ontstaan 

met een hoge diversiteit en veel boeiende aanpassingen. Veel van deze planten zijn niet uniek 

voor Borneo, maar daarom niet minder interessant. In deze lezing laat Shirley hiervan een 

paar voorbeelden zien.  

De lezing staat op website van Groei en Bloei Salland en is 

te zien tot 7 maart a.s. 

https://salland.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-shirley-van-

heck-bijzondere-planten-van-borneo/ 

Met dank aan afdeling Salland en Shirley van Heck. 

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

Zaaien en zaden 

Wij, de tuinliefhebbers van Groei en Bloei afdeling Breda e.o., 

weten eigenlijk al heel veel over zaaien en zaden. Ons maak je 

niet zo veel meer wijs. Een aantal van ons zijn zelfs al begonnen 

met potjes in de vensterbank en een enkeling misschien al in de 

koude kas. Dat doen wij al jaren achter elkaar. We vertrouwen op 

onze eigen kennis en ervaring en die is niet mis. Waarom zou je 

dan nog gaan lezen over zaaien en zaden? Het enige antwoord 

daarop is dat je van een ander best wel iets nuttigs kan 

overnemen. Op de site www.mooiemoestuin.nl/zaaien-en-zaden/algemene-zaai-informatie 

vind je 17 tips. Hoe is het toch mogelijk dat iemand zoveel tips kan geven over zoiets 

eenvoudigs als zaaien? Je ziet maar, blijkbaar valt er nog heel wat over te vertellen. In 

“Diana’s mooie moestuin” wordt het zaaien en zaden op een prettig leesbare manier en 

voorzien van plaatjes uit de doeken gedaan.  

Aangeboden: 

Ik ga verhuizen en heb Groei en Bloei ingebonden staan.  

Deze zijn van 1963 t/m 2012, wil ze eigenlijk niet meenemen.  

Vind het zonde om ze weg te gooien. 

Is er binnen de afdeling misschien interesse.  

Graag uw reactie per mail.  

Jos Aarts <rusty.aarts@planet.nl 

 

 

 Jos Aarts <rusty.aarts@planet.nl 

 

https://salland.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-shirley-van-heck-bijzondere-planten-van-borneo/
https://salland.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-shirley-van-heck-bijzondere-planten-van-borneo/
http://www.mooiemoestuin.nl/zaaien-en-zaden/algemene-zaai-informatie
mailto:rusty.aarts@planet.nl
mailto:rusty.aarts@planet.nl
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/ijs/ijs_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/Lezing_foto_Groei_en_Bloei_maart_2021_4830_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/nieuwsbrief_maart_2021/zaaien.webp


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

Tuinagenda maart 
 

In maart kun je sommige planten al gaan planten, daarnaast zijn er wat onderhoudsklusjes 
waarmee je aan de slag kunt. Een deel van wat je kunt doen vind je in deze tuinagenda. 

 
Aanleg en inrichten 

• Installeer een watergeefsysteem. 
Voorbereiden 

• Bestel zaden van eenjarige zomerbloemen. 
• Bewerk de grond voor de nieuwe border of kruidentuin. 

• Koop zomerbloeiende bollen. 
Gazon tuinkalender 

• Maai het gazon zodra het gras begint te groeien. 
• Steek graskanten af zodat het gazon er weer piekfijn uitziet. 

• Belucht of verticuteer het gazon. 

• Gazon, border, rozen en hagen bemesten. 
• Verspreid een laagje compost over het gazon. 

Planten 
• Het beplanten van de border kan beginnen! Let bij het kiezen van de planten op 

standplaatswensen, bloeitijd en een goede variatie in hoogte-, groei-, blad- en 
bloemvormen. 

• Plant zomerbollen binnen in potten en breng ze aan de groei. 
• Zaai eenjarige planten binnen voor. 

• Haal uitgebloeide bolletjes uit potten en bakken en plant ze in de tuin. 
Verzorgen 

• Geef overwinterende kuipplanten binnen weer meer water. 
• Bemest (fruit)bomen, heesters en hagen. 

• Verpot planten die te krap staan. 
• Verspreid een laag compost in border en moestuin. 

• Verwijder de uitgebloeide viooltjes, voor een langere bloei. 

• Blijf onkruid wieden.  
Vermeerderen 

• Deel vaste planten bij vorstvrij weer. 
• Dun zaailingen op tijd uit, zodat ze elkaar niet gaan verdringen. 

Snoeien 
• Snoei kornoelje (Cornus) en wilg (Salix) om de vorming van kleurige takken te 

stimuleren. 
• Verwijder dode takken uit bomen, struiken en klimplanten. Twijfels? Krab een stukje 

van de bast weg. Zie je daaronder groen, dan betekent dit dat er nog leven in de tak zit. 
Is het bruin onder de bast, dan kun je de schaar erin zetten. 

• Snoei rozen en bemest ze meteen. 
• Snoei clematis terug. 

• Snoei de vlinderstruik (Buddleja). 
• Knip lavendel, alsem (Artemisia) en heiligenbloem (Santolina) terug. Knip boven 

krachtige uitlopers. 

Onderhouden 
• Werk verzakkingen in de bestrating weg. 

• Ventileer op mooie dagen de ruimte waar kuipplanten overwinteren. 
• Bladeren, stro, vliesdoek, noppenfolie en andere materialen die de planten tegen de 

vorst beschermd hebben, kunnen verwijderd worden. Houd het weerbericht wel in de 
gaten, want in maart kan het zomaar weer overdag én ’s nachts gaan vriezen. 

• Aarzel niet om planten die het het vorig jaar niet meer zo goed deden, te verwijderen.  
Vijver 

• Maak vijverpomp en vijverfilter schoon en installeren deze weer. 
Bron: vtwonen.nl 

 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/water_geven/watergeefsystemen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/wanneer-eenjarigen-voorzaaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/bloembollen-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-maaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/graskanten-steken-en-knippen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-beluchten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-verticuteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/tuin-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/?searchp=onkruid%20wieden
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-kweken/vaste-planten-en-halfheesters-stekken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/rozen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/vlinderstruik-snoeien-buddleja
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/lavendel-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinvideo/tuin-bestraten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst

