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Beste tuinvrienden
Lang leve de lente!
April verraste ons met regen, sneeuw, ijs en prachtige zonnige dagen en nu is het
uitkijken naar de IJsheiligen, het kan weer beginnen, de zomerbollen planten, de
potten weer buiten zetten en wieden.
Ik las een leuke tip: wil je van het onkruid af? Eet het op, bijvoorbeeld zevenblad,
paardenbloem, madeliefje en brandnetel, je kunt er van alles mee maken: salade,
soep, thee, pesto, superfoods: lekker, gezond en goedkoop!
Nu onze fysieke contacten nog steeds beperkt zijn komt ook onze oude bekende:
de natuur weer in beeld, die biedt gelegenheid om te ontspannen, te recreëren en
jezelf terugvinden, wandelen, fietsen, bezig zijn in de tuin, het brengt je tot
bezinning, de natuur is een oplaadplek. De natuur is nooit ver weg.
Ga er eens op uit, gluur bij de buren (in de tuinen die je onderweg tegenkomt) en
geniet in je eigen tuin of balkon. Het is lente, lekker in de zon, fluitende vogeltjes
en een zacht briesje, heerlijk!
De Covidcrisis heeft veel op zijn kop gezet, niet reizen,
avondklok, minder bij elkaar komen: de natuur is ervan
opgeleefd, de CO2 concentraties zijn wat gedaald, is dit het
moment om de wereld duurzamer te maken, komen we
groener de crisis uit? Er zijn veel initiatieven, waaronder
operatie Steenbreek, actie tegelwippen, Groei en Bloei heeft
het manifest: “Iedereen heeft recht op een groene
leefomgeving” ondertekend, en gaat ermee aan de slag. Alle
kleine beetjes die wij zelf kunnen doen helpen ook! Gooi de
tegels eruit, plant er plantjes die insecten lokken, vang het
regenwater op etc., etc.
Vraagt u zich af: hoe zit het met het jubileum?
Wees gerust we vergeten het niet en komen erop terug en ook de trouwe leden zullen we nog
een keer in de bloemetjes zetten. Wat in het vat zit verzuurt niet.
Er wordt ook alweer hard gewerkt aan het programma voor na de zomer. U hoort nog van
ons. Voor het organiseren van de lezingen in de toekomst zoeken we nog een enthousiaste
tuinliefhebber, aanmelden kan via het secretariaat.
Log ook eens in op onze website en Facebook, hier vind je actuele informatie.
Het digitaal lezingen en activiteiten organiseren komt meer en meer in beeld, zelfs de Nationale
Tuinweek is nu digitaal.
Nog een laatste tipje: als u een digitale foto in de nieuwsbrief beter wilt bekijken hoeft u hem
alleen maar aan te klikken om te vergroten.
Wij wensen u veel tuinplezier,
Namens het bestuur,

Plony van der Ham
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen:
Ten eerste hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in mij voor de bestuursfunctie binnen
Groei en Bloei Breda.
Mijn naam is Gonny van Fessem-van Geel.
In 1950 geboren in Klundert, de middelste van 9 kinderen.
Tot mijn 11 jaar daar gewoond en daarna verhuisd naar Breda.
Ik ben getrouwd met Ad van Fessem en heb 2 getrouwde zonen.
Op diverse medische laboratoria ben ik werkzaam geweest als
analiste.
In de loop der jaren heb ik meerdere vrijwilligerstaken op me
genomen.
Zo ben ik o.a. zwemvrijwilligster bij Koninklijke Visio in Breda.
Ook zit ik in het bestuur van vrouwenvereniging La Vie in Effen.
Vorig jaar heb ik een lintje mogen ontvangen als Lid in de Orde van Oranje Nassau, dit ook
mede voor mijn bijdrage bij Groei en Bloei.
Begin jaren 70 heb ik diverse bloemschikcursussen gevolgd van KMTP in de Ceresstraat in
Breda.
Sinds 2002 ben ik lid van Groei en Bloei Breda geworden bij de Floriade.
Toen ik met werken gestopt ben heb ik het bloemschikken weer opgepakt en volg ik met veel
plezier de lessen bij Trees Koeken, waar we steeds worden gestimuleerd om een mooi stuk te
maken.
Ook heb ik in de kascontrolecommissie gezeten en daarna in de P en R commissie gerold.
Nu in het bestuur en hierbij neem ik van Trees de bloemensierkunstcommissie over.
Dit hoop ik samen met jullie nog vele jaren met plezier te doen.
Met een vrolijke bloemengroet,
Gonny van Fessem
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Gardenista bloemschikken competitie 2021,
meer dan een bloemschikkampioenschap!

Gardenista is het groenfestival in Nederland met aandacht voor duurzaamheid, ecologie,
groenstyling, tuinen en cultuur. Het eerste festival in 2019 trok maar liefst 15.000 bezoekers
aan, dus dat belooft wat voor de tweede editie. De bloemschikcompetitie vindt plaats op
dinsdag 21 september.
Wie gaat die uitdaging aan?
Voor amateurs en studenten wordt het dé competitie van bloemschikken, elkaar ontmoeten
en creatieve inspiratie opdoen. In tegenstelling tot de professionals maken de studenten en
amateurs hun arrangement op het tentoonstellingsterrein in een grote tent.
Ze worden op dinsdagmorgen 21 september tussen 8:00 en 9:30 uur op historische
buitenplaats ‘Den Alerdinck’ verwacht. Na een gezamenlijke opening krijgen ze 2 ½ uur de tijd
om een groots bloemwerk te maken dat geïnspireerd is op het thema Flowerfestival
(studenten) en Foodfestival (amateurs). Daarna volgt een middagprogramma bestaande uit
leuke groenactiviteiten. Voor de inwendige mens zal gedurende de dag goed gezorgd worden.
Rond 16:00 uur zal de dag worden afgesloten met het bekend maken van de uitslag. Ook geeft
de jury een korte toelichting.

Op zondagmiddag 26 september vinden de finales plaats. De nummers 1, 2 en 3 uit elke
categorie, strijden op het podium voor de nodige toeschouwers en onder toeziend oog van de
vakjury. Pas dan weten we welke professional, student en amateur zich de Bloemstylisten
van Gardenista 2021 mogen noemen. Zij krijgen een pagina groot artikel in het blad
Groei&Bloei waarin zij hun vakmanschap en creativiteit laten zien!
Namens,
Team Bloemschikken Gardenista.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanging baskets
Tot grote vreugde van de deelnemers mochten er dit jaar bij tuincentrum
Verdaasdonk weer plantjes uitgezocht worden om zelf thuis een hanging
basket mee op te planten.
Over ongeveer een maand zullen de plantjes de hele basket hebben
bedekt en kan er tot de vorst genoten worden van een weelderige
bloemenmand.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik digitale lezing
Door de afdelingen van Groei en Bloei van Waalwijk, Roosendaal en Breda is 20
april een digitale lezing georganiseerd. Deze lezing werd door de 25 deelnemers
uit Breda goed ontvangen en is voor herhaling vatbaar. Het bleek echter dat niet
iedereen die zich aangemeld had ook een link heeft doorgestuurd gekregen door
een fout in het digitale aanmeldingsformulier. Dit is doorgegeven aan Groei en
Bloei Zoetermeer maar nog niet opgelost. Mocht u in de toekomst hetzelfde
overkomen, zou u zich dan willen melden, dan krijgt u alsnog de link
doorgestuurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitale lezing van Leen Kalkman deel 2
Hier vindt u het tweede deel van de digitale lezing die Leen Kalkman heeft samengesteld voor
de leden van Groei en Bloei.
Leen is uiteraard een groot tuinier maar ook een geweldige fotograaf en dat is te zien aan deze
mooie serie foto’s en filmpjes met gesproken tekst van Leen zelf.
Geniet van de lente van de Vlasserij-tuin van Margot en Leen Kalkman.
Bloemenpresentatie deel 2.mp 4
Leen, bedankt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloemschikken
Koningsdag, met dank aan Siets Baggerman.

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

Van de Fotoclub
Op woensdag 31 maart hebben we de fotobespreking gehouden in het kader van ons
jaarthema “Licht”. In 5 verschillende categorieën licht kon iedereen maximaal 3 foto’s
inzenden. Een externe fotograaf, Johan van der Wielen, heeft per fotograaf 3 verschillende
foto’s gekozen om te bespreken.
In totaal zijn er die avond 71 foto’s besproken. Bij elke foto heeft Johan van der Wielen
aangegeven wat er mooi was aan de foto, of de foto voldeed aan de categorie en hoe de foto
ook gemaakt kon worden. De foto’s werden getoond in een fotobewerkingsprogramma
Lightroom zodat Johan gelijk kon laten zien hoe de foto nog beter zou zijn geweest. Foto’s
werden hier en daar bijgesneden, er werd meer of minder contrast gebruikt, kleuren werden
iets aangepast.
Hieronder een vijftal willekeurige foto’s die een goed beeld geven van de categorie.
In de categorie “Het gouden uurtje” is de foto van Ad Voesenek zeer
geslaagd. Deze foto beantwoordt volledig aan het thema. De compositie
is fraai, de zon is achter de boom gezet en geeft geen hinderlijke vlek.
Doordat de bomen zowel aan de zijkant als aan de bovenkant zijn
afgesneden, ontstaat een mooi kader.
In de categorie “Zijlicht” de foto van Annie Snoeren. Bij zijlicht zie je zowel
schaduwpartijen als lichtpartijen op hetzelfde onderwerp, hier de bomen. De
richting waaruit het zonlicht komt, is goed te zien. Het oog wordt via het
wandelpad verder de foto ingetrokken.
In de categorie “Strijklicht” een foto van Pily Chas. Bij strijklicht strijkt het
zonlicht net over het oppervlak waardoor je zowel schaduwpartijen als
lichte partijen ziet. De foto had aan de rechter bovenkant nog iets kunnen
worden afgesneden zodat de voetstappen in de sneeuw niet zichtbaar
waren.
In de categorie “Tegenlicht” een foto van mijzelf, varenblad in het bos.
De foto is nabewerkt door aan de bovenzijde iets verder af te snijden
waardoor de tak op de voorgrond er nog beter uitspringt. Verder is er
iets meer contrast aangebracht.
In de laatste categorie “Diffuus licht”, een foto van Bie Eng Lauw. Een
mooie herfstfoto waarbij door de mist er een serene sfeer ontstaat,
typisch voor diffuus licht. De kleuren zijn over het algemeen zacht
pastel.
Met vriendelijke groet,
Richard Rood
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TuinTeacher en plantenexpert Henny van Lent-Polman
wil méér dan een tuinboek presenteren. Ze wil iedereen
laten zien dat tuinieren makkelijker en anders kan.

Alhoewel we dit boek niet hebben ingezien, lijkt het een boek dat je eens op
andere/alternatieve ideeën kan brengen hoe en wat je in je tuin wilt doen.
Verdere informatie over het boek zie: klik hier

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

Tuinagenda mei
Snoeien
• Verwijder de bruine/zwarte knoppen van de rhododendron. Zorg wel dat de schimmel
van die knoppen niet op gezonde delen van de plant komt. Als de schimmel over heel de
plant zit of de struik is te groot of kaal, snoei de plant dan terug tot ongeveer 25 cm
boven de grond.
• Als de buxus nog niet door de buxusmot is gesneuveld kunt u hem vanaf half mei in
vorm snoeien.
• Snoei de kiwi. Haal oude takken die geen of nauwelijks vrucht dragen helemaal weg. Heb
je net een nieuwe plant, dan zul je drie tot vier jaar geduld moeten hebben voordat je de
eerste vruchten ziet verschijnen.
• Knip de uitgebloeide bloeistengels van de Helleborus
Vijver
• Zorg voor voldoende waterplanten in de vijver
Verzorgen
• Ook in deze maand moet er nog veel onkruid worden gewied. Het goede vooruitzicht is
dat het na deze maand minder vaak nodig is.
• Bemest de border en moestuin met organische mest.
• Geef planten, bomen en struiken gedurende 2 tot 3 weken na het planten extra water.
• Verwijder de knalrode leliehaantjes zo snel mogelijk van de lelies.
Planten
• Plant zomerbollen (eucomis, dahlia, anemoon) vanaf half mei, of eerder in een pot zodat
u ze kan beschermen tegen mogelijke nachtvorst.
• Plaats plantensteunen bij hoge planten en planten die de neiging hebben om uit te
waaieren.
• Meng tijdens het beplanten van bakken meteen korrels, kegels of tabletten met
langwerkende meststoffen door de grond.
• Zorg ervoor dat de grond snel begroeid raakt met bodembedekkende planten om
onkruidgroei tegen te gaan.
Moestuin
• Zaai pompoen, courgette, augurk en komkommer binnen.
• Pompoen, aubergine, peper en paprika, tomaat en andere warmteminnende groenten
mogen vanaf half mei naar buiten.
• Zaai deze maand bieten, andijvie, koolrabi, sla, radijs en mais in de moestuin.
• Zaai sperzie-, pronk- en stokbonen in potten op de vensterbank of in de kas. Eind mei ,
begin juni kunnen ze dan buiten uitgeplant worden.
• Laat jonge tomatenplanten binnen staan tot begin juni.
Bron: vtwonen.nl (voor grootste deel)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

www.braatgroenbeleving.nl

www.agricentrum.nl

www.lifeandgarden.nl

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

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

www.avri-tuincentrum.nl

www.tuincentrumprincenbosch.nl

www.tuincentrumoosterhout.nl

www.gardentours.nl

www.herijgers.nl

Restanten snijhortensia’s
Aanbod afhankelijk van het
seizoen
Kleuren wisselen
v/a 1 april tot 1 december

svp vooraf afspraak maken

Peeters Hortensia’s
Hazeldonkse Zandweg 103
4762 PA Zevenbergen
06 48474701

www.peetershortensias.nl

www.peetershortensias.nl
suzan@peetershortensias.nl
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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

