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Beste tuinvrienden 

VOORWOORD BESTUUR 

December, een maand waarin ons verenigingsleven bijna tot stilstand is gekomen.  

DOOR WIJNAND ROMIJN 

GROEI EN BLOEI, AFDELING BREDA E.O. 

Kalender januari 2022 

tot 14 januari: lockdown 
15 Fotoclub 
18 Tuinclub 
19 Bloemsierkunst 3 en 4  
23 Feestelijke lezing en jaaropening  
24 Fotoclub 
30 Wandeltocht, wordt uitgesteld 

 

Door corona ligt ons verenigingsleven al weer een tijdje stil, vanwege een lockdown voorlopig 

tot 14 januari 2022. Al onze activiteiten tot die datum gaan niet door. Wat daarna nog wel door 

kan gaan is ongewis. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsflits, want wij staan te popelen 

om op een veilige en voor u allen op een verantwoorde wijze in 2022 met onze activiteiten van 

start te gaan. 

U toch ook?  

In deze nieuwsbrief stellen drie kandidaten voor een 

bestuursfunctie zichzelf aan u voor, zodat u tijdens de 

Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2022 weet op wie 

u kan gaan stemmen.  

Namens het bestuur wens ik u allen een mooi jaar 2022 toe, in 

goede gezondheid en vol van tuinplezier. 

 

Afdeling Breda e.o. 

 

 

januari 2022 



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

Algemene Lezing 
 

Voor deze eerste lezing van het jaar 2022, nu op zondagmiddag 23 januari, gaan we er een 
bijzondere en beetje feestelijke bijeenkomst van maken.  

De aftrap wordt gegeven door Tim van het Hof, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, 

Vastgoed, Klimaat en Regionale Samenwerking. In deze portefeuille zit onder andere: 
klimaatadaptatie, groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling en natuur- en 

milieueducatie. 
Allemaal onderwerpen die ons na aan het hart liggen en erg actueel zijn.  

Na de wethouder vertelt stadsecoloog Rombout van Eekelen ons onder andere over hoe de 
leefomgeving en de biodiversiteit in onze eigen omgeving kan verbeteren. 

Hierna krijgt kwartiermaker van community “Breda Stad in een Park” Emmy Nellissen nog het 

woord om in vogelvlucht te vertellen waar de community over gaat en welke initiatieven er al 

worden ontwikkeld om kennis en inspiratie te delen en om de groene beleving op gang te 

brengen. Het gaat niet alleen om Breda, het is ook van belang voor de hele regio.   

  

Het zal geen droge kost worden, klimaatadaptatie is een onderwerp dat ons allen aangaat en wij 

als groen- en tuinvereniging kunnen onze kennis inbrengen en vergroten, maar we gaan onze 

dorst ook fysiek lessen.  

  

We besluiten de middag met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

  

Wij rekenen op u.  

  

Tot zondag de 23e januari om half 2. 

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

 

     

 

 

 

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

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! 

Beste leden,  

De wandeltocht van 30 januari kan nu helaas niet doorgaan.  

Zodra het weer mag en verantwoord is gaan we weer samen wandelen.  

Dus houdt u de nieuwsbrief in de gaten.  

Laat dit u er niet van weerhouden om zelf een mooie wandeling te maken.  

Wij wensen u allen fijne feestdagen en vooral een gezond 2022 toe.  

 

 



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, 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. 

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

Vrijwilligers bedankt 

Het is weer gelukt dankzij vele vrijwilligers om het programmaboekje met daarin de activiteiten 

van onze afdeling Breda tot augustus 2022, bij alle leden en donateurs thuis te bezorgen. Het is 

steeds weer een hele klus maar verbazingwekkend is het hoe enthousiast vele leden zich 

daarvoor willen inzetten.  

Aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk dank. 

Wil je de volgende keer ook meedoen om de programmaboekjes in jouw postcodegebied te 

bezorgen, laat het me dan weten via mijn e-mail: 

Willianenpeterina@gmail.com 

Vele handen maken licht werk. 

Willian de Hoon 

Ledenadministratie 

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

Even voorstellen;  

Kennismaking Marianne 

Mijn naam is Marianne Zuidgeest, geboren op 11 april 1958 in 

Monster. Mijn man en ik komen beiden uit een agrarische familie. 

Momenteel woonachtig in de gemeente Zundert. 

Zelf hebben we 20 jaar een eigen tuinbouwbedrijf gehad. In het 

Westland was dit een gemengd bloemenbedrijf en later in de 

Plukmadese polder in Oosterhout, gespecialiseerd in freesia’s.   

Momenteel ben ik werkzaam op een basisschool in Breda als 

facilitair/administratief medewerkster. In Made heb ik een 

bestuursfunctie gehad in de KVO en later ook in de 

Kleindierenvereniging van Made als tentoonstellingssecretaris. Toen 

ik dan ook de noodoproep van het bestuur las in de nieuwsbrief heb 

ik besloten om mij aan te melden. Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is als taken in het 

mailto:Willianenpeterina@gmail.com
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/Nieuwsbrief_januari_2022/Marianne_voorstellen_foto_Nieuwsbrief_Groei_en_Bloei_januari_2022.jpg


bestuur verdeeld kunnen worden zodat het voor iedereen een functie is die leuk blijft. Mogelijk 

kan ik voor onze vereniging dan ook een bijdrage leveren. 

 

Kennismaking Sjak 

Hoewel ik al een aantal jaren lid ben van Groei en Bloei zal ik voor veel leden toch een onbekend 

gezicht zijn. 

Ik bezocht in het verleden wel diverse lezingen en heb ook aan enkele 

cursussen meegedaan, maar speelde verder geen actieve rol in de 

diverse clubs die Groei en Bloei rijk is. 

Ik heb me aangemeld voor het bestuur na een noodkreet in de 

Nieuwsbrief.  

Aangezien ik niet meer actief ben in het arbeidsproces heb ik meer vrije 

tijd gekregen. 

Sinds september ben ik als aspirant lid al volop betrokken bij de 

bestuurswerkzaamheden.  

Langzamerhand leer ik de vereniging een beetje kennen en ik ben onder de indruk gekomen van 

de vele verschillende clubs en werkgroepen die er SAMEN zorg voor dragen dat Groei en Bloei 

Breda een goedlopende organisatie is. 

Ik  wil graag een steentje bijdragen en me actief inzetten voor Groei en Bloei. 

Sjak Dielemans, Breda 

 

Kennismaking Yolanda Huijzers 

Beste Groei en Bloeiers, 

Twintig jaar geleden was ik een actief lid, maar dat verwaterde na 

verloop van tijd en ik zegde mijn lidmaatschap op. 

Een paar jaar geleden keerde ik terug binnen de vereniging als donateur 

en al snel voelde ik mij weer thuis.  

Helaas konden de activiteiten door corona niet meer doorgaan. 

Het bestuur deed een aantal oproepen om nieuwe bestuursleden te 

werven en vanaf april 2021 woon ik de bestuursvergaderingen bij en heb 

ik voorzichtig enkele taken opgepakt.  

Met de zittende bestuursleden is er een basis van vertrouwen om met elkaar in de komende 

periode te kunnen samenwerken en de vereniging weer nieuwe impulsen te geven na de periode 

van gedwongen inactiviteit. Die lijn hoop ik door te zetten met de leden en donateurs. Ik hoop 

jullie wat beter te leren kennen en ik hoop dat jullie mij wat beter gaan leren kennen. 

Doordat de vereniging lang weinig tot niets kon organiseren, was er nauwelijks gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten. En helaas is er opnieuw een gedwongen periode van stilte. Het was het 
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plan van mij en mede-aspirant bestuurslid Sjak om alle clubs te bezoeken in december om 

kennis te maken en te ervaren wat er leeft binnen de clubs. 

Zodra corona het toelaat en we weer bijeenkomsten kunnen houden, hopen we dat in te halen. 

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

Bloemschikken 

Vanuit de bloemschikgroepen is er helaas niet veel te melden. 

 
Sinds 15 november konden, i.v.m.  de aangescherpte coronaregels, de lessen geen doorgang 

meer vinden. Toch hebben verscheidene cursisten hun opdracht thuis nog uitgevoerd, waarvan 
hieronder enkele foto’s te zien zijn.  

 
De opdrachten waren: “blad of drijfhout verwerken” bij Trees, “alternatieven voor een 

adventskrans” bij Natasja, “frame boeket” bij Marc  en “kerst in een lijstje” bij Marc. 
 

Hopelijk zijn ze inspirerend om óók thuis nog aan de slag te gaan, zodat we ondanks alles, toch 
kunnen genieten van gezellige kerstdecoraties! 

 
We wensen iedereen fijne kerstdagen toe en een gezond en “bloemrijk” 2022 

 

Groep van Trees 

 

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

Groep van Natasja. 

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

   

 

      Dit is de groep van Marc. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuinclublezing op dinsdagavond 18 januari van 19:15 tot 21:30 uur 

Voor deze lezing hebben we ons lid Piet van de Klundert bereid gevonden om 

ons te laten genieten van een selectie van zijn tuinfilms (gemaakt van foto’s) 

van tuinreizen die met Groei & Bloei gemaakt zijn.  

De avondlockdown loopt in elk geval door tot en met 14 januari. Het zou 

misschien kunnen dat onze lezing op 18 januari weer gewoon door kan gaan 

zoals we gewend zijn. Als avondactiviteiten dan toch nog steeds stil moeten 

liggen dan hebben we de mogelijkheid om uit te wijken naar een 

zaterdagmiddag.  

Bij de bijeenkomst volgen we de RIVM-richtlijnen en hanteren daarom de volgende 

maatregelen: 

- Uw QR-code wordt gescand bij binnenkomst. 

- Tijdens binnenkomst en bij het verlaten van de aula verzoeken we u een mondkapje te 

dragen. Ook als u tussentijds bijvoorbeeld naar het toilet gaat graag een mondkapje 

opdoen. Zit u eenmaal op uw plaats dan mag het mondkapje af.  

- Daarnaast verzoeken wij iedereen om steeds 1 stoel leeg te laten tussen 2 personen om 

zodoende afstand van elkaar te houden.  

- Ook zouden we graag zien dat tijdens de pauze iedereen 

per rij hun drankje gaat halen, te beginnen met de 

achterste rij en ook in deze wachtrij voldoende afstand 

van elkaar te houden. 

- Houd afstand: ook op 1,5 meter afstand is het heel goed 

mogelijk om een leuk gesprek met iemand te hebben.  

Zo kunnen we op een veilige manier bij elkaar komen om te 

genieten van de mooie foto’s van Piet en is er ook gelegenheid om bij te praten met onze 

tuinvrienden. Als uitzondering is deze avond alleen voor leden van de tuinclub, niet voor 

introducés. 

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

Van de Fotoclub 

In november hebben we een fototocht gehouden in het Mastbos in Breda. Vanwege de 

verwachte mooie zonsopkomst was het vroeg verzamelen (om 7.30 uur). Na een korte 

wandeling kwamen we aan bij een klein meer en werden strategische plekken ingenomen. De 

camera werd ingesteld en het was wachten op de zon. Het vroege opstaan en wachten werd 

beloond, hoewel het maar kortdurend was, konden er toch mooie foto’s worden gemaakt. 

 

De eerste plaats was voor René Schipperen. Een hele 

mooie zonsopkomst. René moest snel zijn voor deze foto 

want enkele minuten later was de zon al zichtbaar en 

waren de kleuren minder mooi. 
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De tweede plaats was voor Ad Voesenek. Ad heeft deze foto 

bij hetzelfde water genomen als René, alleen is de foto later 

genomen. De zon was al zichtbaar en dit resulteert in een 

hele andere foto. In ieder geval wel een mooie foto gezien 

de 2de plaats.  

 

 

 

De derde plaats was voor Anna van der Linden. Bij deze foto is de 

zon nauwelijks zichtbaar door de bladeren van de boom. Het 

zonlicht zorgt wel voor mooie stralen op de foto. 

 

 

In december waren er geen bijeenkomsten, alleen digitaal. We hebben in ieder geval de 

resultaten besproken van de opdrachten in het kader van het jaarthema “creativiteit”. Tevens 

hebben we als thuisopdracht “het fotograferen van een stilleven”. De resultaten worden in de 

volgende nieuwsbrief vermeld. 

Rest mij nog om namens de fotoclub iedereen binnen Groei & Bloei toch fijne kerstdagen toe te 

wensen en een gelukkig en vooral gezond 2022.  

Richard Rood 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Oproep 

Voor het maken van een magazine over groen Princenhage vanuit de 

gemeente, zijn wij op zoek naar mensen met een mooie tuin /personen die veel 

met groen doen uit Princenhage. Misschien zijn er leden die het leuk zouden 

vinden om hieraan mee te werken?  

Vriendelijke groeten, Martine Kreuger 

06-42777932 of mi.kreuger@breda.nl 

 

 

Voor de liefhebbers: 

Aangeboden: stekken van de sanseveria. Kosten: geen. 

Neem bij belangstelling contact op met Wijnand via 

wijnandromijn@gmail.com of bel 06-33989706. 
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TUINAGENDA JANUARI 

Ook al groeit er nog niet veel in de tuin in januari, er zijn toch wel wat klusjes in de tuin te doen. 
Hierbij wat ideeën voor uw tuin.   

 
Inrichting en aanleg 

• Maak een beplantingsplan.  Niet vergeten om ook laatbloeiende planten en 
zomerbloeiende bollen op de verlanglijst te zetten. 

• Plant bomen, struiken en hagen tijdens vorstvrije perioden. 
• Installeer een gereedschapsrek; goed voor het gereedschap en je hoeft nooit meer te 

zoeken. 
Voorbereiden 

• Maak een plattegrond en bloeischema voor iedere border. 
• Tuin inspecteren en schemaatje reparatiewerkzaamheden maken. Zolang de planten in 

rust zijn, kun je overal nog goed bij. 
• Bestel planten en zaden per post. 

• Houd vliesdoek en noppenfolie klaar om vorstschade te voorkomen. Lees meer bij planten 

beschermen tegen vorst. 
• Koop eindelijk die supersnoeischaar. 

• Bewaar vanaf nu eierdoosjes, maaltijdbakjes en margarinekuipjes waarin straks gezaaid 
kan worden. 

Onderhouden 
• Bind het leifruit nog eens goed aan. 

• Tap en sluit de waterleiding af (als dat vorige maand nog niet gebeurd is). Zo voorkom je 
vorstschade. 

• Repareer hekken en schuttingen. Er staan nu minder planten, zodat je er makkelijker bij 
kunt. 

• Spoel potten, bakken en zaaibakken om met heet water en een scheutje bleek. 
Verzorgen 

• Verspreid een dun laagje compost door de border. 
• Houd groenblijvers sneeuwvrij. Schud de sneeuw van hagen als buxus, conifeer en taxus 

om te voorkomen dat er door de zware sneeuw gaten in de hagen vallen. 

• Duw wortelkluiten met de voet terug. Door de vorst komen de wortelkluiten van planten 
wel eens omhoog. 

• Geef bollen in pot binnen en buiten af en toe water. 
• Lucht de kuipplanten. Overwinteren een aantal kuipplanten binnen? Zet dan bij zacht weer 

even een raampje open. 
Snoeien 

• Knot wilgen. Takken niet weggooien, want daarmee kun je hekjes en borderranden 
vlechten. Takken die in de grond worden gestoken, wortelen en lopen uit.  

• Snoei de leilinde.  
• Snoei fruitbomen als het niet vriest.  

• Knip bij zacht weer zielige hoopjes bruine borderplanten terug. 
Kas 

• Lap de ramen van de kas voor optimale lichtinval. 
• Open op zonnige dagen ’s middags de ramen van kas en koude bak voor ventilatie. 

Sierbestrating 

• Maak de voegen van de bestrating onkruidvrij.  
• Hoog de bestrating op. Voorkom daarmee dat er na regen en dooi water kan blijven staan. 

Je kunt daarvoor ook drainage aanleggen. 
Gazon 

• Voorzie het gazon van een metalen of kunststof kantopsluiting, zodat je nooit meer kanten 
hoeft te steken. 

 
Bron: vtwonen.nl 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

www.tuincentrumoosterhout.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

www.braatgroenbeleving.nl 
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www.gardentours.nl 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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