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Beste vrienden van Groei en Bloei, 
 
Na een lange zomerstop gaan we weer van start. 

Het was een zinderende zomer, die wat hitterecords en droogte betreft, weer 

vast hoog in diverse top tiens van de meteorologen zal eindigen.  

Hoe kijkt u terug op deze zomer? 

Blij en tevreden om zoveel zonneschijn, zodat u heerlijk kon genieten van de 

zon in uw tuin of tijdens wandel- of fietsmomenten in de natuur? 

Of minder blij en zelfs zorgelijk om zoveel zonneschijn en droogte waardoor de 

planten in de tuin niet tot hun recht konden komen en grasvelden en bermen 

dor en droog waren?  

Daarbij kwam dan ook nog het dilemma van het wel of niet water geven. 

Een moeilijke afweging als je zuinig met drinkwater om wilt gaan, maar ook je 

tuin graag een beetje groen houdt.  

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat het veranderende klimaat om een andere tuinaanpak 

vraagt. 

Misschien toch eens kritisch naar de beplanting kijken en meer kiezen voor grassen of 

prairieplanten? 

En welke maatregelen kun je nemen om de bodem beter te beschermen tegen uitdroging en 

hoe kunnen we het water beter vasthouden?  

We gaan het er dit seizoen vast nog een keer samen over hebben tijdens een lezing of cursus.  

Het bestuur heeft samen met de commissieleden van de diverse clubs weer voor een 

interessant en afwisselend programma gezorgd.  

Een overzicht van alle activiteiten vindt u in het nieuwe programmaboekje dat eind augustus 

verspreid zal worden.  

 

We starten op maandag 29 augustus met een kennismakingsavond tussen bestuur en alle 

leden die actief betrokken zijn bij de vereniging. 

Naast kennismaken willen we ook met elkaar in gesprek gaan over de huidige 

organisatiestructuur, onderlinge communicatie, wensen en ideeën en hoe we aankijken tegen 

de toekomst van Groei en Bloei Breda.  

 



Bent u geinteresseerd en wilt u ook graag meepraten?  

Ook als niet actief lid binnen een commissie bent u van harte welkom om met ons 

van gedachten te wisselen. 

Stuur een mail naar Wijnand Romijn: info@breda.groei.nl  

Op  woensdag 7 september wordt er weer een inloopavond bloemschikken georganiseerd 

en op woensdag 14 september vindt de eerste lezing van dit seizoen plaats.  

Joyce Oomen zal vertellen over een- en tweejarige planten in de border.  

De najaarsgroenmarkt staat gepland voor zaterdag 24 september.  

 

U ziet dat we dit nieuwe seizoen meteen weer starten met een divers aantal activiteiten.  

Na vele lome zomerse dagen met weinig of niets doen is het langzamerhand weer tijd voor 

actie. 

Wij hebben er zin in en hopen u snel weer te mogen ontmoeten.  

 

Namens het bestuur, 

Sjak Dielemans  

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

 

 

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

Lezing Joyce Oomen op woensdag 14 september.  Aanvang: half acht 

 

Onderwerp: Wisselbeplanting met een- en tweejarigen.  

 

Twee keer eerder stond de lezing van Joyce Oomen al aangekondigd in ons programma, maar 

beide keren kon deze lezing niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.  

We gaan ervan uit dat de derde keer “scheepsrecht” is 

en dat Joyce nu eindelijk meer kan vertellen over haar 

zeer originele manier van werken met een- en 

tweejarigen.  

 

Joyce is specialist in sfeerbepaling met een voorliefde 

voor bijzondere en natuurlijke beplantingen. 

Inloopavond Bloemschikken 

Op woensdag 7 september wordt er weer een inloopavond bloemschikken 

georganiseerd. Deze avond is gratis en iedereen is welkom 

Aanvang 20:00 uur 

Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15 
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Haar bedrijf Blooming Business is ontstaan uit een doorgewortelde passie en fascinatie voor 

prachtig groeiende en rijkelijk bloeiende wisselbeplanting.  

Vanuit een opleiding tot bloemenarrangeur en een jarenlange werkervaring in het ouderlijke 

familiebedrijf heeft zij zich ontwikkeld tot een volwaardige partner gespecialiseerd in het 

maken van (veel) kleurige beplantingen voor o.a. parktuinen en festivaltuinen. 

In haar ontwerpen maakt Joyce vooral gebruik van wisselplanten. 

Een- en tweejarigen bloeien het rijkst van allemaal. Door een eindeloze variatie is het 

mogelijk ieder jaar een geheel nieuw kleurenfestijn te creëren. 

Bovendien laten zij zich uitstekend combineren met een vaste aanplant. 

 

Joyce omschrijft haar werkwijze als “het creëren van boeketten met wortels in de grond” 

 

Ze  heeft  o.a. projecten uitgevoerd in de Efteling, de Floriade, de tuinen van Appeltern, in 

landgoed Mattemburgh en in de tuin van het klooster Catharinadal in  Oosterhout tijdens de 

Kunst Biënnale.  

 

We zijn nog in overleg met Joyce of het mogelijk is om in de maand september nog een keer 

een bezoek te brengen aan haar tuin aan de Overaseweg in Breda.  

 

Het belooft een boeiende avond te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen.  

 

Aanvang: 19.30 

Plaats: Curio, Frankenthalerweg 15 

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

Busexcursie zaterdag 17 september Floriade Almere 

 

Het kan nog steeds dit jaar …. Hierna moeten we 

weer 10 jaar wachten! … en de tickets zijn iets 

goedkoper geworden! Floriade Expo 2022 is dé 

wereldtuinbouwtentoonstelling die dit jaar gehouden 

wordt in Almere van 14 april t/m 9 oktober en wordt 

sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse 

plaats gehouden. 

Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling ontdek je 

oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Tijdens de Floriade Expo 

kun je genieten van gevarieerde en verrassende kunst, cultuur en events. Je kan een van de 

vier gratis rondleidingen met gids boeken. Ook Groei en Bloei is erbij met een eigen 

inzending; een tiny house met een opvallende vorm! Een enkele rit met de kabelbaan is 

inbegrepen bij het entreeticket. 

Er is zoveel te zien en te beluisteren dat je beter even een kijkje kan nemen op de website 

www.floriade.com/programma. Hier kan je ook op de datum klikken en zien wat er dan die 

dag te doen, zien en of te beluisteren is. 

Opstappen: Curio College, Frankenthalerstraat 15, Breda  

http://www.floriade.com/programma
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Vertrek: 09.00 uur. We zullen rond 16.00 uur weer huiswaarts gaan 

Kosten: € 60,00 (dit is inclusief busrit, entreeticket, verzekering en koffie met iets lekkers 

onderweg) 

Aanmelden via email riavankalmthout@hotmail.com of via telefoonnummer 06-435 787 89. 

Wanneer er nog meer informatie beschikbaar is laten wij dit weten via nieuwsbrief of 

nieuwsflits. 

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

 

 

 

 

 

Op zaterdag 24 september 2022 organiseren wij onze gezellige Najaarsgroenmarkt. 

De afgelopen jaren waren een succes met veel bezoekers. Men kan weer bij de verschillende kramen 

leuke planten/struiken en aanverwante artikelen zoals plantensteunen, keramiek, zelf gemaakte jam 

en tuincuriosa kopen.  

Dus het ideale moment om te zoeken naar dat ene plantje wat al een tijdje op je verlanglijstje staat 

of zomaar gezellig kletsen met andere plant- en tuinliefhebbers. 

Dit alles tegen leuke hobbyprijsjes. 

Voor de kinderen is er speelgelegenheid en ze kunnen 

genieten van de dieren op de boerderij. Daarnaast hebben 

ze de gelegenheid om een leuk bloemstukje te maken. 

Neem dan ook je kinderen of kleinkinderen, vrienden en 

bekenden mee.  

Bij het Tuinhuis van Charlotte kun je terecht voor een 

lekkere kop koffie/thee of lunch. 

Tot 24 september van 10.00 – 14.00 uur, natuurlijk gratis toegang! 

Boerderij Wolfslaar 

Wolfslaardreef 95 in Breda. 

 

Hartelijke groet van de Groenmarktcommissie. 

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

Workshop jams en chutney zaterdag 8 oktober 2022 
  

Misschien heeft u al weleens gehoord van Sprankenhof in Udenhout? 

Sprankenhof is een biologische boerderij, winkel, tuin en keuken waar van alles georganiseerd 

wordt. Neem een kijkje op de website en word alvast enthousiast! www.sprankenhof.com  

We hebben een keuze gemaakt uit de vele workshops en zijn gegaan voor de workshop jam 

en chutney. Nu zullen velen van ons wel eens jam gemaakt hebben maar bij Sprankenhof 

kunt u ook onverwachte smaakcombinaties leren maken. U gaat bijzondere jams maken 
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waarbij fruit gecombineerd wordt met kruiden en chutneys in combinatie met noten, kruiden, 

rozen, etc. De kookstudio bevindt zich midden in de biologische tuin. De producten uit deze 

tuin vormen de basis bij het maken van de jams en chutney die u maakt onder professionele 

begeleiding. Na afloop natuurlijk proeven en drie zelf gevulde potjes plus recepten mee naar 

huis.  

Duur van de workshop is 2.5 uur. Aanvang 13.30 uur. 

Bij minimale deelname van 11 personen zijn de kosten € 35.00 pp. incl. welkomstdrankje. Bij 

minder deelnemers zal de workshop niet doorgaan. 

Opgeven bij Meggie Laming vóór 15 september. 

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

  

 Schilderworkshop De Santspuy 

 

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

Deelnemers/standhouders gezocht voor de Groei en Bloei Groenmarkt 
in september. 

 

Op zaterdag 24 september 2022 van 10.00-14.00 uur zijn 

wij weer te gast bij boerderij Wolfslaar. 

We zoeken dan ook weer leden die groen- 

en tuingerelateerde artikelen willen aanbieden tegen 

hobbyprijsjes. 

Te denken valt aan: 

Opgepotte [tuin]planten voorzien van naam, zelfgemaakte 

jam/chutneys/taart, creatieve groenartikelen zoals bijv. 

tuindecoraties van keramiek, mozaïek,  

nog in goede staat zijnde tuinboeken en tuingereedschap, 
potterie, brocante en andere spullen die in de tuin gebruikt 

kunnen worden.  

Adres: natuur en milieu educatieve boerderij Wolfslaar, 

Wolfslaardreef 95 te Breda. 

Op deze mooie locatie kunnen we veel deelnemers maar 

ook veel bezoekers ontvangen.  

Deelname is gratis, wel zelf een tafel meenemen of je artikelen op de grond zetten. 

Dus doe gezellig mee en meld je aan bij Coby Posthumus, cobydewit@planet.nl of tel. 0168-

404274 [na 18.00 uur]. 

 De Groenmarktcommissie. 

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

Voor wie wil kennismaken met De 

Santspuy of deze kennismaking wil 

vernieuwen, is er op 18 september de 

mogelijkheid om een schilderworkshop te 

volgen. 

Opgeven kan rechtstreeks bij De 

Santspuy: info@desantspuy.nl 
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Vacature organisatie algemene lezingen.  

 

Per 1 juli j.l. is Willian de Hoon gestopt met het organiseren van de algemene lezingen. 

Zij heeft dit lange tijd met groot enthousiasme en zorgvuldigheid gedaan en heeft daarbij 

gezorgd voor een grote diversiteit aan interessante lezingen.  

We willen Willian heel hartelijk danken voor alle tijd en energie die zij hierin gestoken heeft! 

 

Dit komende seizoen zijn er nog twee lezingen, die al 

eerder door Willian gepland waren maar door de 

coronamaatregelen niet door konden gaan. 

Dit is de lezing van Joyce Oomen op 14 september en 

die van Chris van der Wurff op 9 november.  

 

De organisatie van de lezingen wordt nu tijdelijk 

overgenomen door het bestuur, maar we zouden graag 

zien, dat 2 of 3 personen samen een commissie algemene lezingen gaan vormen.  

Met twee of drie kun je samen van gedachten wisselen en vorm geven aan ideeën.  

Daarbij kun je taken verdelen waardoor het minder tijd kost.  

Naast eigen inbreng kan er ook geput worden uit een grote lijst met namen van sprekers die 

via intranet van Groei en Bloei beschikbaar is.  

 

Wie van onze leden mogen we verwelkomen als lid commissie algemene lezingen? 

Stuur uw reactie naar Wijnand Romijn: info@breda.groei.nl  

 

Wel interesse, maar toch nog enige twijfel?  

We gaan graag met u in gesprek! 

 

Namens het bestuur 

 

Sjak Dielemans  

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

STEMT U OOK VAN 5 tot 27 september?   

 

Wij doen dit jaar weer mee met de Clubkas-campagne van de 

Rabobank Breda en Amerstreek. 

Als je een rekening hebt en/of lid bent van de Rabobank Breda of 

de Rabobank Amerstreek mag je tijdens de stemperiode weer 

stemmen.  

Alle leden van een van deze banken krijgen een persoonlijke 

stemcode. 

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

Wie organiseert de Binnenlandse Tuinreis een keertje? 
 

De commissie Binnenlandse Tuinreis (of Lia en Mathilde) hebben geen gelegenheid om voor 
2023 een Binnenlandse Tuinreis te organiseren.  

Willen misschien andere leden van Groei & Bloei afd. Breda de organisatie voor 2023 op zich 
nemen? 

Je kunt ons mailen voor contact en informatie, anders slaan we de Binnenlandse Tuinreis een 
jaartje over.   

  

Lia Klijs - lia.klijs.hereijgers@gmail.com   
Mathilde Marijnissen – marijnm56@delta.nl 
 

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

De Carishof 
 
2023 zal het laatste jaar worden waarin de tuin van De Carishof in Klimmen, Zuid-Limburg, 

geopend is voor bezoekers.  

Tussen 26 maart en half september 2023 is de tuin dan te bezoeken voor groepen op 
afspraak. Voor individuele personen is de tuin te bezoeken op de open zondagen zoals die in 

oktober a.s. op de website www.decarishof.nl zullen worden vermeld.  
2023. Nog één keer alles uit de kast, nog één keer vlammen! 

Van harte welkom! 
  

                                                                            Met hartelijke groet, 
                                                                            Hans de Vree en Matthijs Smits 

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

Bloemschikken 

 

Terwijl we allemaal nog volop aan het genieten zijn van de zomer, hebben de cursisten 

inmiddels al bericht gehad met informatie over de lessen voor het komend seizoen. We 

starten weer in de week van 5 september.  

Op woensdagavond 7 september is er om 20.00u een inloopavond voor nieuwe 

belangstellenden. 

Je wordt ontvangen door 2 cursusleidsters die alle informatie kunnen geven.  

Bovendien zijn er 2 groepen die avond bezig met de les, waarbij eventueel een kijkje 

genomen kan worden. 

Verder alvast een tip voor in september:  

De 25ste editie van Fleuramour op 23-26 september in Bilzen ( België) 

Zie flyer klik hier 

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

Najaarsfietstocht 

 

Door omstandigheden is het nog onzeker óf en wanneer de najaarsfietstocht doorgaat. 

U wordt via de nieuwsbrief of nieuwsflits op de hoogte gehouden. 

 

mailto:lia.klijs.hereijgers@gmail.com
mailto:marijnm56@delta.nl
http://www.decarishof.nl/
https://fleurcreatief.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEzNywiMjhkYmY0YmFlMTdjIiwyMTk2LCI4OW15MXluaWphNGcwb29vY2s4czQwdzhrZ3MwZzQ4YyIsMTE4LDBd


 

Rotstuinclub 

Lezing Luc Scheldeman: Dinsdag 6 september, aanvang 19.00 hr   

 

Waar komen die mooie planten in zijn tuin en kassen vandaan?  

 

Luc hebben we leren kennen als een goede en onderhoudende spreker die iedereen boeit en 

ook ongetwijfeld weer een bijzondere lezing zal verzorgen.  

In de vorige lezing hebben wij zijn absolute hobby van de bolgewassen kunnen aanschouwen, 

maar nu neemt Luc ons mee naar NW-Iran waar hij in 2014 de eerste keer heen ging. 

Ondertussen is hij al 4 keer teruggegaan omdat er ontzettend veel te ontdekken is.  

Hij zal ons laten zien waar die bolgewassen groeien, maar schenkt daarbij ook veel aandacht 

aan de natuurlijke groeiomstandigheden van die planten.  

Kortom een lezing die de moeite waard is.  

Ook niet-leden van de RTC zijn welkom en kunnen de lezing bijwonen, kosten hiervan zijn € 

3,50. 

 

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

Bloemschikken 

Tuinclub  

We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige tuinclubzomer waarin we elkaar vaak hebben 

ontmoet. We bezochten op 4 juni tijdens de dagexcursie twee prachtige tuinen, namelijk de 

Beukenhof in Sleeuwijk en de Achtertuin in Rumpt. Bij Van Son en Koot in Kaatsheuvel werden we 

rondgeleid door de geweldige kwekerij. Het was een hele geslaagde dag en we keerden terug vol 

tuininspiratie en met een bus vol gekochte plantjes. 

 

 
 

In de daaropvolgende maanden bekeken we met de hele tuinclub de schitterende tuin van ons 
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tuinclublid Aleida Verstraaten in Den Hout, tuin de Vijverberg in Zevenbergschenhoek en de 

Dahliashowtuin met dahliavelden en corsowagenopbouw in Zundert. 

 

Onderling zijn we ook nog, als vanouds, in kleine groepjes elkaars tuinen gaan bezoeken. 

 

 
 

Voor het nieuwe seizoen hebben we weer een leuk en interessant programma opgesteld. 

 

Op dinsdag 20 september van 19.15 uur – 21.30 uur geeft Marieke Nolsen uit Leusden een lezing 

over haar op Engeland geïnspireerde pluktuin. Introducés zijn op deze avond van harte welkom 

tegen betaling van €4,00. Wel graag even vooraf aanmelden. 

 

 
 

Op 18 oktober komt Johan van Oosterhout vertellen over het Arboretum in Oudenbosch en op 15 

november geeft Geertje van der Krocht van Biologische Rozenkwekerij de Bierkreek uit IJzendijke 

een lezing. Nadere informatie volgt nog.  

 

Wij hopen op een mooi nieuw tuinclubseizoen. Met bovengenoemde lezingen gaat dat wat ons 

betreft zeker lukken. 

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

Tuinagenda september  

Inrichting en aanleg  

• Maak een beplantingsplan voor volgend jaar, dat je gebruikt voor het verplanten en het 

bestellen van bloembollen.  

Stekken en delen  

• Deel vaste planten die al jaren op dezelfde plaats staan om ze te verjongen. Gebruik de 

buitenste, jongste delen om uit te planten.  

Snoeien  

• Verwijder wekelijks uitgebloeide bloemen van dahlia, roos en eenjarige zomerbloeiers.  
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• Knip aangevreten, opgerolde en door meeldauw aangetaste bladeren uit bomen en struiken 

en gooi ze weg (niet bij de compost!).  

• Blijf camelia en rododendron water geven, ze vormen nu de knoppen voor volgend jaar.  

• Snoei, indien nodig, kuipplanten bij. Dit klusje kun je het beste doen nu ze nog buiten staan. 

Snoeiplekken herstellen in de buitenlucht het snelst.  

• Knip lavendel rondom ongeveer 10 cm terug om de vorm compact te houden.  

• De groei is nu wel uit de hagen. Daarom is september een goede maand om ze nog eens te 

knippen. Dan gaan ze goed strak de winter in. Begin met de zijkanten, werk van boven naar 

beneden en laat de haag taps toelopen, zodat ook de onderste takken licht vangen.  

• Snoei de takken van de braam, framboos en Japanse wijnbes die vrucht hebben gedragen 

tot de grond af.  

Planten verzorgen  

• Zet plantensteunen bij monnikskap (Aconitum), leverkruid (Eupatorium) en asters.  

• Plaats ook plantensteunen bij zonnebloemen, dahlia’s en andere laatbloeiers die wel een 

steuntje kunnen gebruiken.  

Gazon  

• Zaai gras, want dat kan nu nog. Weinig zon? Koop dan speciaal graszaad voor schaduw. 

Zaai ook nu kale plekken in het gazon bij en werk kuiltjes weg.  

• Bemest het gazon als dat vorige maand niet is gebeurd. • Maai het gras in september en 

oktober minder kort.  

Vijver  

• Knip de bruine bladeren van waterplanten af. Haal af en toe met een schepnet het 

ingewaaide blad uit de vijver.  

• Haal een stok door het water en draai deze rond om draadwieren uit de vijver te halen.  

• Span een net over de vijver zodra de eerste bladeren vallen.  

• Verwijder afgestorven waterplanten uit de vijver voor ze naar de bodem zinken en gaan 

rotten.  

Dieren  

• Haal oud nestmateriaal uit nestkastjes en schrob ze schoon met heet water en groene zeep. 

De vogels gebruiken het als slaapplaats.  

Terras  

• Schrob of spuit bestrating en vlonders algenvrij.  

• Trek met een voegenmes onkruid en mos uit de terrasvoegen.  

Overig  

• Zet vaste planten die niet naar je zin staan, op een andere plek.  

Bron: vtwonen.nl ----------------------- 

===================================================== 


