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Beste tuinvrienden 

Zonnige vooruitzichten,  

Beste leden van Groei en Bloei, afdeling Breda e.o.  

Het programmaboekje van januari tot en met juni 2022 is alweer een maand 
geleden bij jullie bezorgd en het programma van januari is voorbij zonder dat we 

bij elkaar hebben kunnen komen. Laten we hopen dat bij de persconferentie van 

25 januari 2022 de coronaregels verder versoepeld worden en dat wij vanaf 1 
februari 2022 weer met bloemschikken, rotstuinclub en fotoclub aan de gang 

kunnen, en de tuinclub misschien al vanaf 29 januari 2022. De onzekerheid die 
gepaard gaat met steeds weer nieuwe, voor verenigingen zoals Groei en Bloei 

deels onduidelijke, maatregelen is ontmoedigend.  

Maar wat hebben we tot op heden toch een bijzondere zachte winter. De tuinclub 
heeft een App geopend voor de tuinclubleden en daarin worden foto’s 

uitgewisseld van planten die nu al in bloei staan zoals sneeuwklokjes, winterakoniet, 
helleborus. Bij mij in de tuin staat het alpenviooltje of cyclamen coum al enkele 

weken te bloeien. Wat is het toch een genot dat zelfs in de winter de groei en bloei 

niet stilstaat.  

Op 9 februari 2022 is de Algemene Leden Vergadering (ALV), 

aanvang 19:30 uur. Hopelijk kan dit jaar de ALV gewoon 
doorgaan. Op 22 en 23 februari 2022 is de snoeicursus 

fruitbomen bij Jos en Jan Dilven in Gilze. U kunt zich hier nog 
voor opgeven via meggie.laming@gmail.com. En op 26 

februari staat een workshop ‘zaaien en stekken’ gepland bij 
Boerderij Wolfslaar in Breda die gegeven wordt door Nel 

Wens.   

Veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief. 
 

Namens het bestuur 
Wijnand Romijn 
 

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

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 

mailto:meggie.laming@gmail.com


9 februari 2022 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Aanmelden is niet 

nodig.  

“Een algemene ledenvergadering is een bijeenkomst waar alle leden mogen meepraten 
en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van (het bestuur van) de 

vereniging” 

In de pauze is er een hapje en een drankje. Alle verslagen voor de ledenvergadering 

vindt u Hier 

Aanvang: 19.30 

Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda 

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

Fruitbomen snoeien 

Elk seizoen zorgen fruitbomen voor verrassingen, prachtige bloesem in het voorjaar en 

heerlijk fruit tot in de winter, een genot voor de zintuigen en de insecten niet te 

vergeten. Er zijn veel soorten en met wat creativiteit wordt uw tuin heel bijzonder.  

Heeft u ook mooie fruitbomen maar weet u zich geen raad met het verzorgen en 

snoeien? 

Jan en Jos Dilven van de Fruitboogerd in Gilze kunnen daarbij helpen, zij vertellen u in 
de cursus alles over snoeien en verzorgen, en geven antwoord op alles wat u wilt weten 

zodat u nog meer kunt genieten van uw kostbare stukje natuur in de tuin.  

Meldt u aan voor de cursus fruitsnoeien! 

Op 22 februari 2022 is de theorieavond bij Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda, 

aanvang 

19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur.  

Daarna volgt een zeer leerzame praktijkmiddag op 23 februari 2022, aanvang 13:30 uur     

Hoogstraat 7  5126 NR te Gilze.  

De kosten zijn €30 p.p. voor leden en €35 voor niet-leden. Indien gewenst kan men bij 

Dilven een cursusboekje kopen voor €10. 

Aanmelden bij Meggie Laming tel. 0161 431353, email: laming.meggie@gmail.com 

Betalen: uiterlijk 1 week van tevoren op NL 60 RABO  0104 6303 53 t.n.v. KMTP afd. 

Breda e.o.  

Onder vermelding van uw naam, adres, lidmaatschapsnummer en fruitsnoeien 

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

Workshop Zaaien en Stekken 

 

Groei en Bloei afdeling Breda e.o. organiseert een workshop/korte cursus “Zaaien en 

Stekken” door Nel Wens. 

Op zaterdag 26 februari 2022 van 10:00 uur tot 12:00 uur,  gratis voor leden en niet-

leden  

Locatie: Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda 

https://breda.groei.nl/diversen/alv-2022?no_cache=1


Aanmelden bij Meggie Laming  0161- 431353 of e-mail: laming.meggie@gmail.com                                                                                           

Interessant, origineel en heel leerzaam. 

Zaaien is niet alleen een leuke en goedkope manier om planten te kweken. Zaaien is 
zoveel meer. Terwijl je in de weer bent met zaden, zaaigrond en zaaibakjes, groeien er 

in je hoofd al plantjes. Dat betekent dat je de vaste planten zo’n beetje het hele seizoen 
kunt zaaien, naargelang de periode dat het zaad rijp is. De kiemtijd kan enorm 

verschillen. Wees geduldig: er kan soms een koude periode nodig zijn om het zaad te 

laten kiemen.  

Maar wil je de eerste zijn in jouw omgeving dan kan je nu al beginnen. Nel Wens is heel 

bedreven in allerlei toepassingen van gebruikte materialen met heel goede resultaten.  

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.  

Hierbij alvast enkele vragen en tips om je nieuwsgierig te maken: wees zuinig met 
water; plantjes kunnen ook niet zonder water; geef wortels voldoende ruimte; hoe zorg 

je ervoor dat je plantjes zo vroeg mogelijk in het voorjaar hebt; welke grond en het 

ontsmetten van oude potgrond. 

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

 Workshop IKEBANA, 

Al een paar jaar een vast onderdeel in ons programma Japanse bloemschikkunst. Het 

thema is heel toepasselijk “LENTE”. Houd je van strak werk met een mooie 
vlechttechniek dan ben je deze avond op het juiste adres. Henriette Schalk gaat deze 

les weer verzorgen. Breng zelf een schaartje en een mesje mee!  

Donderdag 10 maart 2022,  aanvang 19.30 uur                                                               
Kosten €25,- niet leden €27,50  uiterlijk 1 week vooraf overmaken naar bankrekening 

NL60 RABO 0104  6303 53 t.n.v. KMTP Breda                                                                                   
Locatie: Gemeenschapshuis de Kievitslaar Rijsbergseweg 354  4838EG Breda  Opgave 

tot 3 maart bij Meggie Laming  0161- 431353                                   

laming.meggie@gmail.com                                                                                           

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

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

Oproep Tuinplantenkringloop 

 

Online lezing Groei en Bloei 60 jaar 

Mocht u de online lezing op 23 januari ter ere van het 60-jarig bestaan van Groei en 

Bloei Breda gemist hebben, dan kunt u deze via de onderstaande link terugkijken. 

 
                                          https://creatievetijdvoorjezelf.nl/de-wondere-wereld-van-de-tuin/ 

https://creatievetijdvoorjezelf.nl/de-wondere-wereld-van-de-tuin/


Groei en Bloei Breda heeft zich aangesloten bij de community "Breda Stad in een Park" 
en is aangeschoven bij de cirkel van de Tuinplantenkringloop. Vergroening, hergebruik 

van groen en stimuleren van ontmoetingen tussen bewoners staan centraal. 

Vanuit Groei en Bloei kunnen wij adviseren t.a.v. de planten: benaming, verzorging, 

plaatsing e.d. 

Voor de oude stadswijk Fellenoord is een pilot gestart om een kringloop van tuinplanten 

op te zetten.  

Samen met de gemeente, sociaal-cultureel werk, enkele bewoners, stichting Struikroven 

en De Teruggave wordt hieraan gewerkt en wij als Groei en Bloei denken daarin mee.  

Streefdatum voor de opening is eind maart dit jaar.  

Er is behoefte aan een voorraad tuinplanten om te starten. Er is wel een basisvoorraad 

aanwezig, maar het zou beter zijn als dat aantal wordt uitgebreid. 

De vraag is: wie van onze leden heeft planten, struiken of stekken over die zij willen 

doneren aan de tuinplantenkringloop en helpt daarmee de kans van slagen van deze 

pilot te vergroten? 

Reacties zijn welkom bij Yolanda Huijzers via email yolandahuijzers@hotmail.nl of 

telefoon 0641420394. 

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

 

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

Van de bloemschikcommissie 

De bloemschikcommissie wil graag iedereen een gezond en “bloemrijk” 2022 
toewensen!! 

Natuurlijk hopen we ook weer snel op een veilige manier met elkaar aan de slag te 
kunnen gaan tijdens de lessen.  

Het blijft echter nog even afwachten…. 

 
Wel willen we een aanvulling geven op de informatiebrochure waar helaas de data voor 

Tuinvraag 

Graag zou ik met iemand van Groei en Bloei in contact willen komen die mij 

wat informatie zou kunnen geven over onze niet vruchtdragende kiwiplant. 

(zelfbestuiving). 

Deze plant staat al circa 10 jaar in onze tuin en heeft nog nooit vruchten 

gedragen. Zou iemand ons kunnen helpen? 

Met een bloemengroet, Rose-Marie de Klerk 

Uw reactie kunt u toesturen aan info@breda.groei.nl 

Richard Rood 

  

 

 

mailto:yolandahuijzers@hotmail.nl
mailto:info@breda.groei.nl


de bloemschikgroepen 3 (van Anneke) en 4 (van Natasja) zijn weggevallen. De lessen 
voor deze groepen staan gepland op 19 januari, 16 februari, 16 maart, 6 april en 20 

april.  
 

De cursisten ontvangen uiteraard bericht als de lessen hervat kunnen worden. 
Vaak gaan we in het nieuwe jaar weer enthousiast aan de slag met bolletjes of 

amaryllissen. Ik ben op zoek gegaan naar wat oudere foto’s van voorgaande jaren om 
toch voor wat inspiratie te zorgen.  

Op naar het voorjaar! 
 

 
 

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

Rotstuinclub 

Dinsdag 1 februari lezing: Jaap Duijs; aanvang 19.00 uur  

De verzorging en veredeling van Rhodoxis.  

Jaap is geen onbekende, hij kweekt en veredelt nu  x Rhodoxis op een kleine kwekerij in 

Otterlo. Uit de kruisingen van de algemeen bekende Rhodohypoxis en Hypoxis ontstaan 

species die herkenbaar zijn aan de zichtbare meeldraden in de bloem.  

Ook is er een grote variatie in de plantenopbouw en bloemen mogelijk. Jaap selecteert 

op lange bloeitijd, grotere en kleinere bloemen en variatie in de bloemvormen.  

 

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

Tuinclub 

Tuinclublezing op zaterdagmiddag 29 januari van 13.30 – 16.00 uur  

Lezing door Piet van de Klundert over zijn tuinreizen. 
Wij hopen van harte dat onze uitgestelde bijeenkomst van 18 januari op 

zaterdagmiddag 29 januari weer gewoon door kan gaan zoals we gewend zijn.  

https://breda.groei.nl/fotos/nieuwsbrief-februari-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=4965&cHash=b78347582c8d716d2040b1180837d889
https://breda.groei.nl/fotos/nieuwsbrief-februari-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=4965&cHash=b78347582c8d716d2040b1180837d889


Bij de bijeenkomst volgen we de dan geldende coronarichtlijnen. Zo 
kunnen we op een veilige manier bij elkaar komen om te genieten van de 

mooie fotoverhalen van Piet en is er vooral ook gelegenheid om bij te 
praten met onze tuinvrienden. Als uitzondering is deze middag alleen voor 

leden van de tuinclub, niet voor introducés.  

 

Tuinclublezing op dinsdagavond 15 februari van 19:15 

tot 21:30 uur  

Tijdens deze lezing vertelt Pieter Nijhoff over zijn Kwekerij 
Pieters Planten.  

Pieter heeft een kwekerij in Wapenveld (Gelderland). 

Alle planten worden door hemzelf vermeerderd door ze te 
zaaien, te stekken of te delen en daarna worden ze in de 

tuin uitgeplant, zodat ze zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen en ze getest 

kunnen worden op hun kwaliteiten.  

Schaduwplanten is een van zijn specialiteiten. Op deze avond gaat hij ons vertellen over 

mooie bladplanten. Daarnaast brengt hij een ruime selectie planten mee voor de 

verkoop. 

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

Van de Fotoclub 

In december geen fototocht maar een thuisopdracht.  

De thuisopdracht hield in: fotografeer een stilleven.  

Volgens Wikipedia is een stilleven een artistieke compositie van roerloze of levenloze 
objecten, die met zorg zijn belicht.  

Met het schilderen/fotograferen van een stilleven kan een schilder/fotograaf zich 
concentreren op de compositie en op het gebruik van kleur en toonwaarde, het 

vloeiende onderscheid in kleurnuances tussen de lichtste en donkerste partij. 

 

De eerste plaats was voor Ad Voesenek.  

Ad heeft ons vooraf al laten meegenieten van zijn zoektocht naar een 
“donkere kamer”. Uiteindelijk heeft hij in een donkere ruimte gebruik 

gemaakt van zwart doek waarop hij een plexiglasplaat heeft gelegd. 
Hierop heeft hij een drietal vazen gezet met daarboven twee lampjes 

die de blauwe en rode kleur veroorzaken. Een lichtspleet zorgde voor 
het witte licht. De foto is nabewerkt met boven getoonde inzending 

als winnende foto. 

 

 
De tweede plaats was voor René Schipperen. Vanuit zijn ziekbed en 

herstellende van een zware operatie heeft René met een mobiele 
telefoon deze foto gemaakt. Een foto die gewoon voldoet aan de 

omschrijving van een stilleven. Zo zie je maar dat je geen dure 
camera en/of lenzen nodig  hebt om toch in de prijzen te vallen. 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/februari_2022/Tuinclub_foto_1_Nieuwsbrief_Groei_en_Bloei_februari_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/februari_2022/Tuinclub_foto_2_Nieuwsbrief_Groei_en_Bloei_februari_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/februari_2022/Fotoclub_Stilleven_1e_Ad_foto_1_nieuwsbrief_Groei_en_Bloei_februari_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/februari_2022/Fotoclub_Stilleven_2e_Rene_foto_2_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2022.jpg


De derde plaats was voor Cees. Deze foto is 
gemaakt in een studiobox en toont oude 

gebruiksvoorwerpen. De onderwerpen zijn scherp 
afgebeeld met een mooie lichtinval. 

Zaterdag 15 januari hebben we een fototocht 
gehouden naar het Belversven in Oisterwijk. 

Gezien de huidige maatregelen en gezien de 
weersomstandigheden hadden meerdere leden 

ervoor gekozen om de tocht zelf op een ander 
tijdstip te houden. In de volgende nieuwsbrief de 

resultaten. 

  

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

  

Tuinagenda 
 
Aanleg en inrichten 

• Vervang de verrotte paal van het tuinhek. 
• Wil je een watergeefsysteem installeren en elektriciteitskabels ingraven? Realiseer 

deze plannen dan vóór alle planten weer volop groeien. Op die manier hebben 

beplanting en gras er minder van te lijden. 
Voorbereiden 

• Bestel zomerbollen, zaaigoed en planten online. De keuze is nu nog groot en de 
voorpret kan beginnen. 

• Zorg voor voldoende steeketiketten, touw en raffia voor het seizoen losbarst. 
Zaaien 

• Start met het zaaien van planten die binnen voorgezaaid kunnen worden. Begin 
deze maand binnen of in de kas al met het zaaien van eenjarige planten en 

gewassen voor de moestuin. 
• Zaai binnen alvast de eerste eenjarige zomerbloemen in kweekbakjes en -potjes. 

• Gooi kartonnen kokertjes van toiletpapier en keukenrollen niet weg. Zet ze in een 
bakje, vul met zaaigrond en zaai er eenjarige zomerbloeiers in. 

Verzorgen 
• Strooi vóór half februari kalk in de border, de moestuin en over het gazon. 

• Verspreid goed verteerde compost al door de tuin. Geef rozen een extra portie en 

voorzie ook het gazon van een dun laagje compost. Dit is een klus voor een mooie 
februarimiddag. 

• Geef kuipplanten die binnen overwinteren weer wat meer water. 
• Leg bij vorst vliesdoek over de bloeiende bollen in pot en bak. 

• Knip het oude blad van de Helleborus, maar knip alles pas weg als het nieuwe 
blad verschijnt. 

• Bevrijd sneeuwklokjes (Galanthus), winterakonieten (Eranthis) en krokussen 
(Crocus) van hun winterdek. 

• Blijf onkruid wieden. 
Onderhouden 

• Slijp de snoeischaar, heggenschaar en spade 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinverlichting/tuinverlichting-aanleggen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-bomen/bloembollen-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/moestuin
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/wanneer-eenjarigen-voorzaaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/kalk-strooien-gazon
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/?searchp=onkruid%20wieden
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Archief/Documenten/februari_2022/Fotoclub_Stilleven_3e_Cees_foto_3_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_februari_2022.jpg


• Strooi zand op pad en terras en schrob het groene, glibberige laagje weg met de 
bezem. 

Gazon 
• Verspreid de grond van molshopen met een bezem over het gazon. 

• Steek tijdens een droge, vorstvrije periode de kantjes van het gazon 
• Breng de grasmaaier weg voor een onderhoudsbeurt. 

Snoeien  
• Snoei de leilinde: dat kan deze maand nog door de takken tot op een paar 

centimeter vanaf de hoofdtakken terug te knippen. 
• Eind deze maand, begin volgende maand kun je ook de blauweregen (Wisteria) 

snoeien. 
• Knip dorre restanten van planten met de heggenschaar in stukjes en in de border 

laten liggen, ze verteren vanzelf wel. 

Bronnen: vtwonen.nl en groei.nl 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/sierbestrating/tegels-schoonmaken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/graskanten-steken-en-knippen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/leilinde-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/blauwe-regen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/blauwe-regen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gereedschap/heggenscharen

