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Beste tuinvrienden
Voorwoord bij nieuwsbrief november 2021
Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het half oktober en is de herfst merkbaar in
aantocht. Een mooie tijd vanwege de prachtige kleurschakeringen die de bladeren
van bomen en struiken ons laten zien. Ook een
tijd om de voorjaarsbloembollen in de grond te
doen of een bloembollenmand te maken waar je
dan in 2022 maandenlang van kan gaan
genieten.
In de afgelopen maanden zijn de eerste
lezingen geweest en konden we gezellig met
elkaar plantenkennis opsnuiven.
In november zijn er activiteiten die u niet mag missen. Voor de leden van de rotstuinclub, de
tuinclub, de fotoclub en de cursisten bloemschikken is er weer van alles te doen. U mag best
eens een kijkje nemen bij een tuinclub, rotstuinclub of fotoclub. Voor niet-leden is het éénmalig
mogelijk om tegen een zeer geringe vergoeding de sfeer van een clubavond op te nemen, zodat
u kunt besluiten wel of geen lid te worden van die club. Als u een avond wilt meebeleven, neem
dan even contact op met de clubcommissie. Hun bereikbaarheid staat in het jaarboekje. De
bloemschikkers hebben op 17 november een demonstratieavond bloemsierkunst. Op 9
november 2021 is er bij AVRI een ledendag van 10:30u tot 17:30u waarbij ook de
bloemschikkers aanwezig zijn. Zie voor nadere informatie verderop in deze nieuwsbrief.
Uw bestuur is gestart met de voorbereidingen voor het komende jaar. Hopelijk gooit corona
geen roet in het eten. Ideeën van u zijn altijd van harte welkom. Verras ons maar eens met een
groene activiteit. We zijn echt heel blij met elke reactie. Stuur uw reactie naar
info@breda.groei.nl.
Kijkt u ook eens op de website www.breda.groei.nl want die is er voor u!
Een enkele keer wordt er nog post gestuurd. Digitale post bestemd voor Groei en Bloei Breda
kan gestuurd worden naar info@breda.groei.nl. Een brief kan gestuurd worden naar: Wijnand
Romijn, 't Magesijn 70 te 4791KJ Klundert.
Namens het bestuur,
Wijnand Romijn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe pasjes voor de Donateurs van de Vrienden van Groen en Bloem
Woensdag 10 november ben ik aanwezig bij de Algemene Lezing van Peter Vanlaerhoven en heb
ik voor de donateurs die ons het nieuwe seizoen weer steunen nieuwe pasjes bij me met de
geldigheidsduur t/m 31-08-2022.
Trek mij maar aan mijn jasje voor het pasje.
Willian de Hoon
Ledenadministratie

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

Ledendag bij AVRI, Dongen
Vorig jaar werden we in aanloop voor Kerst geconfronteerd met een algehele lockdown vanwege
corona. Voor ons als bloem- en plantliefhebbers vervelend, maar veel erger was het voor de
bedrijven die plotsklaps geconfronteerd werden met een enorm verlies aan inkomsten. Alle
voorbereidingen voor de feestdagen hadden zij al getroffen,
maar wij konden de prachtige versieringen niet bewonderen.
Hopelijk blijven we hiervoor dit jaar gevrijwaard.
Om al onze leden de kans te geven dit jaar tijdig hun
inspiratie op te doen, hebben we op dinsdag 9 november
een ledendag georganiseerd bij AVRI, bloem- en
tuincentrum, Heistraat 47 in Oosteind (Dongen). Vanaf
10.30u tot 17.30u wordt u bij de ingang welkom geheten
door mensen van Groei en Bloei en ontvangt u op vertoon
van uw ledenpasje/ donateurspasje een consumptiebon voor
een gratis kopje koffie of thee dat u gezellig in het daar aanwezige restaurant kunt gebruiken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene lezing
Woensdag 10 november Algemene Lezing
Peter Vanlaerhoven.
Peter is eigenaar van Lowgardens Nurseries in Wernhout en
heeft een lange ervaring als sortimentskweker, met kennis
van teelttechnieken en ethnobotanische, ecologische en
energetische kennis. Hij rondde onder andere de opleiding
ECOtherapie succesvol af. Hij bezit een schat aan
geopatische kennis die hij op verschillende manieren inzet
binnen de plantenwereld en leefomgeving. Zijn interesse
gaat vooral uit naar minder bekende, houtige gewassen.
Een mondvol moeilijke woorden, we kunnen hem om uitleg vragen!
Aanvang 19.30 uur
Frankenthalerstraat 15 Breda
Curio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de bloemschikgroepen:
Geen ander seizoen dat voor zoveel inspiratie zorgt bij het bloemschikken als de herfst!
Er is van alles voorhanden in de natuur: vruchten, zaden, bessen, gekleurd blad etc. Dit
aangevuld met wat mooie bloemen en je hebt weer een prachtige creatie voor thuis op tafel.
Het is ook fijn om weer sámen creatief bezig te zijn tijdens de gezellige cursusavonden. Je krijgt
aanwijzingen van de cursusleiding, moedigt elkaar aan, komt weer eens op andere ideeën en
drinkt gezellig samen koffie of thee.
Eerlijk gezegd kwam ik tijdens de coronaperiode niet verder dan een bosje bloemen in een vaas.
Misschien dat het dan nu juist tijd wordt om eens mee te doen aan de ZNKB; een Drive-Thru
wedstrijd op zondag 31 oktober. De bloemschikkers hebben hier inmiddels de informatie al
over ontvangen.
Voor nog meer inspiratie wil ik alvast wijzen op de demonstratieavond woensdag 17
november. Deze wordt jaarlijks speciaal voor de bloemschikcursisten georganiseerd. Dit jaar
ontvangen we Frits Hoogers ofwel Flora Frits uit Deventer. Hij was al eerder te gast en zorgde
steeds voor een gezellige leerzame avond en mooie creaties. Zeer de moeite waard!
Hieronder nog wat foto’s van mooie herfststukken, ditmaal uit de groep van Anneke ten
Klooster.
Gemaakt op 29 sept. jl.

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

Rotstuinclub
Dinsdag 2 november lezing: John van de Werf; aanvang 19.00hr
Vleesetende planten in de rotstuin.
Vleesetende, ook wel carnivore planten
genoemd, treft men regelmatig bij rotstuinen.
John zal ons vele verschillende soorten laten
zien en daarbij attenderen op de plaatsen waar
men die in de natuur vindt. De groeiplaatsen
zijn veelal voedselarme omgevingen. Er zijn ca
700 verschillende soorten, verdeeld over zo'n 15
groepen in bijna de gehele wereld, uitgezonderd
de woestijnen en bepaalde eilanden.

Hij zal ons attenderen op de verschillende wijzen die deze
planten gebruiken om hun "prooien" te vangen. Ook in
Nederland komen verschillende soorten voor.
Extra aandacht wordt besteed aan die planten die bij
uitstek goed in de rotstuin groeien maar ook in elke
andere soort tuin.
Kortom een leerzame en boeiende lezing.
Ook leden die geen lid zijn van de RotsTuinClub
kunnen/mogen deze lezing bijwonen en zijn van harte
welkom. De bijdrage voor deze lezing bedraagt dan € 3.50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

lezing tuinclub
23 november Peter de Coninck – Struiken in combinatie met vaste planten

Peter de Coninck komt ons vertellen over struiken in combinatie met
vaste planten. Hij doet dit aan de hand van planten die hij meebrengt.
We laten ons graag verrassen.

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

Van de Fotoclub
Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Zo hebben we afgelopen maand onze jubileum
fototocht naar Middelburg georganiseerd, vanwege het 10-jarig bestaan van de fotoclub.
Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht dat 1 van de medeoprichters van de fotoclub,
Leen, is overleden. Leen heeft heel veel betekend voor de fotoclub, zijn fotopresentaties van zijn
vele verre reizen en de jaarlijkse barbecue bij Leen en Margot blijven in ons geheugen. Leen
heeft onze jubileum fototocht niet mee kunnen maken. Afgelopen jaar heeft hij vanwege zijn
ziekte zijn activiteiten bij de fotoclub stopgezet.
Hier de uitslag van de fototocht.

De eerste plaats is voor René Schipperen. René heeft de straat
achter de Kuiperspoort perfect in beeld gebracht. De oude tijden
herleven, ondanks de aanwezigheid van de fietsen. De foto is iets
nabewerkt in de kleur.

De tweede plaats is voor Ria van Elteren. Ria is 3 weken na de
fototocht nogmaals naar Middelburg gegaan toen de
weersomstandigheden een stuk beter waren. Van de vele foto’s
van molen De Hoop, sprong deze eruit door het perspectief. De
toren van de Kloveniersdoelen is in de achtergrond zichtbaar.

De derde plaats is voor Ad Voesenek. Ad heeft deze foto in een
galerij van de Kloostertuinen gemaakt. Een prachtige foto met
zeer mooie lichtinval.

Met vriendelijke groet,
Richard Rood
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnenlandse Tuinreis 10 en 11 september.
Terugblik over de Binnenlandse reis geschreven door Jan de Lint
Op 10 september om 9 uur ’s ochtends vertrokken we na de controle van de
coronatoegangsbewijzen in een bus met volop ruimte richting Leusden. Daar werden we in de
prachtige tuin St. Hubertushof ontvangen met koffie. Een prachtige tuin met een paar ezels. De
tweede tuin was bij het echtpaar Ramsbotham in Hoevelaken, met heel veel verschillende
soorten schaduwplanten. De derde tuin bij een hortensiakweker, in Ermelo, was volgens velen
nog mooier dan de eerste twee. Prachtige borders op kleur, en dan hadden ze ook nog de tijd
gevonden om een verzameling potten met mooie planten te onderhouden.
Het vierde tuinbezoek die dag viel in het water. Maar weinigen die zich door de regen een weg
baanden over de paadjes door de grassentuin. Toch liet een ijsje zich goed smaken.
De dames hadden voor een goed 4 sterren hotel gezorgd – heerlijk geslapen.
Op zaterdagochtend kwamen we na een kort busritje bij kwekerij Boschhoeve, waar die dag een
oogstfair was. Dus naast de tuin volop te genieten van het aanbod in de kraampjes. Bijna
iedereen vond wel iets om mee te nemen. Leuk zo’n afwisseling en dat gold ook voor het tweede
adres van die dag: een beeldentuin in Loenen. Eerst soep en broodjes, waarna we de vele
beelden uit Zimbabwe konden bewonderen. De derde en laatste tuin was in Stroe, van een
gewezen kweker uit Boskoop. Een tuin verdeeld in een aantal verschillende tuinen, een echte
wandeltuin.
Dat was weer 2 dagen genieten. Bedankt Lia, Mathilde en Rina voor de organisatie.
We gaan volgend jaar zeker weer mee met de 2-daagse reis.
Jan de Lint

Piet van de Klundert heeft zijn foto’s van deze reis verwerkt tot een prachtige film.
Via deze link kunt u ook nog meegenieten van al het moois wat we gezien hebben met de
binnenlandse reis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groenmarkt terugblik
Zaterdag 25 september konden we de Najaarsgroenmarkt
weer organiseren en dit keer zonder speciale
coronamaatregelen.
Dat was te merken, al voor 10 uur kwamen de eerste
bezoekers langs om bij iedereen te kijken of er iets van
hun gading bij was.
Dit enthousiasme bleef doorgaan tot 14 uur, het einde
van onze markt.
Ook het weer werkte goed mee, een zonnetje zorgde samen met alle vrolijke mensen nog eens
voor een extra gezellige sfeer.
Veel van de aangeboden planten, plantensteunen, jam, keramiek, tuingereedschap en brocante
ging met andere eigenaren mee naar huis dan met wie het gekomen was.
Iedereen was blij, kortom, het was een enorm leuke,
gezellige dag.
Voor iedereen die al uitkijkt naar de volgende editie,
zaterdag 16 april 2022 hebben we weer gereserveerd bij
boerderij Wolfslaar en hopen daar dan te gast te zijn.
Dus graag tot de Voorjaarsgroenmarkt!
Hartelijke groet,
Coby Posthumus, namens de Groenmarktcommissie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keramiekworkshop
Op maandag 11 oktober waren er weer 12 dames creatief bezig om
een mooie schaal, uil of luizen-pop te maken.
Het is een activiteit die bijna jaarlijks op het programma staat en door
veel mensen gewaardeerd wordt aangezien de cursus weer was
volgeboekt.
Er werd hard gewerkt, klei is een dankbaar materiaal wat snel
resultaat geeft, maar je moet er wel even voor aan de slag.
De een was wat meer ervaren dan de ander maar het waren aan het
eind van de les weer hele mooie figuren en schalen. Met behulp van
Lia wordt het altijd een mooi object waar we straks na het bakken en
glazuren weer heel blij van worden. Voor het glazuren moeten we over
een tijdje weer aan het werk, het blijft altijd spannend wat het eindresultaat gaat worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de ecologische boswandeling Haagse Beemden Breda
Onder de bevlogen leiding van Cedric Bousché en zijn vrouw Gerdy,
hebben 9 mensen genoten van een zeer interessante wandeling.
“Fijne wandeling, ik had nooit verwacht dat er in ’n stad zoveel mooie
natuur is. Ik heb ervan genoten”
“Zomaar op een zaterdagmiddag gewandeld. In de stad dacht ik, maar
het was in de natuur. Leuk dat schoolkinderen een stukje natuur
mochten bedenken. Als je er niet op gewezen wordt dan zie je het niet
en ga je eraan voorbij. Inspirerend ook wat je kan eten uit de natuur.
Bedankt hiervoor.”
goudvlies bundelzwam

“Erg leuk en interessant om te leren over de natuur en geschiedenis van de woonwijk waar wij
al 5 jaar wonen. Een mooie wandeling met een mooie groep mensen.”
“Een mooie zaterdagmiddag, ideaal voor een wandeling bij het landgoed Burgst. Ik wist niet
eens dat dit landgoed er was. Ik kende de Haagse Beemden alleen van de randweg. Erg leuk om
dit gebied een beetje te leren kennen. Zeker met de enthousiaste verhalen van Cedric.”
“Een prachtig landgoed met heel veel verschillende planten en vergezichten. Het was heel
verrassend en een goede gids die veel te vertellen had.”
“Verrassend zo dicht bij huis en zo onbekend voor mij, met alle uitleg over de historie van het
landgoed en aanleg van de wijk. Goed om meer te weten over ontwikkeling van het landgoed.
Fijne wandeling, prachtige verhalen.”
“Als je de Haagse Beemden alleen maar kent van de huizen met fietspaden ertussen dan word je
bij de Burgstse Dreef geweldig verrast. Prachtig natuurschoon met monumentale bomen en
volop ruimte om heerlijk te wandelen en genieten. Cedric wist ons veel wetenswaardigheden te
vertellen en de zon verwarmde ons heerlijk. De eetbare privétuin is ook fantastisch om te
ervaren.”
De Haagse Beemden is opgebouwd uit verschillende wijken
rondom een natuurgebied. Voor iedere wijk is een andere
stedenbouwkundig architect aangesteld. In de wijken werd om
het bestaande groen heen gebouwd. De Haagse Beemden
worden beheerd door de vijf stadsecologen. Een stuk grasland
wordt niet in een keer helemaal gemaaid en de koeien grazen
op een kruidenwei in plaats van eentonig raaigras. In het veld
staat een solitaire boom. Vanuit het natuurgebied zijn overal
verbindingen gemaakt voor klein wild en reeën. Dat loopt wel
tot Terheijden door. Aansluitend is er een 5000mtr voedselbos
bij de Kleine Hoeve en is er een restant van de verdedigingswerken te zien waar ook een oude
beuk staat met een omtrek van wel 5 meter.
In de tuin van Cedric en Gerdy staat onder andere een groot aantal vijgenbomen, een
peperboompje, een kiwi en een heleboel kruiden. Van alles mocht geproefd worden. Cedric groef
voor ons een Incapijlwortel (Canna Edulis) uit om de groeiwijze te tonen. Na een korte pauze
met koffie, thee en een zelfgemaakte biologische taart, zijn we nog een extra rondje gaan
maken.

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

Bio-bloembollen
Van een van onze leden ontvingen we een link waarin u een filmpje kunt bekijken van een
bio-bloembollenkweker. De manier waarop hij zijn bloembollen biologisch kweekt kunt u
ook toepassen in uw eigen tuin om te zorgen dat uw bloembollen het nog beter gaan doen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoepplantje van de week: gewoon biggenkruid Klik hier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden voor november
Gazon
•
•
Border
•
•
•
•
•
•

Houd het gazon bladvrij, dan kan het goed ademen en voorkom je mosvorming.
Loop bij vorst niet op het gras, het beschadigt namelijk erg makkelijk nu.
Deze maand kan je goed rozen met kale wortels planten.
Haal de dahliaknollen na de eerste nachtvorst uit de grond.
Plant de voorjaarsbloeiende bollen als het niet vriest.
Herfstasters, winterjasmijn en Callicarpa geven wat kleur in de tuin.
Fleur de tuin wat op met winterviooltjes.
Dek de bodem af met bladeren. Het blad beschermt de planten tegen de vorst; de
grond tegen uitdroging en vormt een schuilplaats voor allerlei nuttige diertjes.
En alsof dat allemaal niet genoeg is, voegt het na vertering voedsel toe aan de grond
en verbetert het de structuur.

Snoeien
• Snoei de druif, berk, kastanje, walnoot en esdoorn deze maand. Als je te laat snoeit is
de sapstroom bij deze soorten weer op gang en kan hij “bloeden”.
• De Blauwe Regen is weer toe aan een snoeibeurt.
Onderhoud
• Sluit de buitenkraan af om bevriezing van de leidingen te voorkomen.
• Zet de vorstgevoelige planten alvast binnen of zorg voor goede bescherming buiten.
Bronnen: Groei.nl, tuinen.nl, Intratuin.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Zie: https://www.avri-tuincentrum.nl

www.gardentours.nl

www.tuincentrumoosterhout.nl

www.braatgroenbeleving.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

