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Voorwoord nieuwsbrief Groei en Bloei april 2022 

Een nieuwe lente en …….een nieuw bestuur! 

Beste tuinvrienden, 

Langzaamaan komt de natuur weer tot leven. 

Wat een genot om de eerste bloemen in de tuin weer te verwelkomen en te zien 

dat alle bomen en struiken weer langzaamaan groen kleuren. Met het aanbreken 

van dit feestelijke seizoen kunnen we ook bekend maken dat het nieuwe bestuur 

op 7 maart is samengekomen en de taken heeft verdeeld.   

Voorzitter: Sjak Dielemans 

Secretaris: Wijnand Romijn 

Penningmeester: Marianne Zuidgeest 

Public Relations: Yolanda Huijzers - Schreuder 

Lief en Leed en Bloemencommissie: Gonny van Fessem 

Namens de andere bestuursleden kan ik u vertellen dat we vol energie aan deze taak zijn 

begonnen.  

Hier en daar nog wat onwennig, omdat we nog niet alle medewerkers van de 

ondersteunende activiteiten kennen en nog veel te leren hebben over de interne organisatie.  

Gelukkig hebben we al een aantal maanden mee kunnen lopen met het oude bestuur en 

hebben we zodoende al heel wat kennis opgedaan.  

Dank je wel Plony, Wijnand en Gonny voor jullie hulp daarbij. 

Bijzondere dank voor Plony, die naast haar intensieve werkzaamheden voor het 

penningmeesterschap ook nog lange tijd de taak van waarnemend voorzitter op zich heeft 

genomen.  

In de afgelopen periode heb ik Groei en Bloei leren kennen als een zeer actieve organisatie 

met een grote betrokkenheid van haar leden.  

 



Als ik het programmaboekje van 2022 bekijk, zie ik daar meer dan 50 namen staan van 

mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de organisatie.  

Ik denk dat dit de kracht is van Groei en Bloei Breda e.o. en als bestuur hopen we de 

samenwerking met deze medewerkers op een prettige en opbouwende wijze te continueren.  

Als een nieuw bestuur aantreedt, komen er vanzelf ook nieuwe wensen of ideeën naar 

boven. Het dalende ledenaantal stimuleert ons naar wegen te zoeken om nieuwe leden te 

werven. We zien dit als een grote uitdaging en hebben al verschillende activiteiten op dat 

gebied ontwikkeld.  

We zijn als ambassadeur actief betrokken bij “Breda stad in een park” en bij het initiatief van 

een Plantenkringloop in Breda.  

Voor geïnteresseerde, maar weinig ervaren tuinliefhebbers hebben we de cursus Zaaien en 

stekken en Basiscursus Tuinieren georganiseerd.  

Op dit moment zijn we bezig met een grote PR-actie, waarbij we flyers verspreiden via 

instellingen, zoals bibliotheek of wijkcentrum.  

Daarnaast zijn we bezig contact te leggen met de diverse tuincentra. We hopen dat ze 

meewerken aan onze actie en oude Groei en Bloei nummers EN flyers neerleggen op de 

leestafel in hun koffiehoek of restaurant.  

Enkele tuincentra hebben hun medewerking al toegezegd.  

Ook voor u als Groei en Bloei lid ligt hier een mogelijkheid voor actieve deelname.  

Kent u mensen in uw omgeving met grote liefde voor tuinen en tuinieren? 

Vertel ze eens over onze organisatie en alle mogelijkheden die er zijn om andere 

tuinvrienden te ontmoeten en de kennis over groen te verdiepen.  

Wilt u graag wat flyers verspreiden? Neem dan contact op met Yolanda.  

Naast de focus op het werven van nieuwe leden, willen we in de toekomst ook onderzoeken 

of ons cursus- en activiteitenaanbod op dit moment voldoende is of dat het misschien 

aanpassing behoeft. We willen graag te weten komen aan welke informatie of activiteiten 

onze leden behoefte hebben, zodat we daar meer op in kunnen spelen.  

Heeft u ideeën, laat het ons weten! 

Zoals u hebt kunnen lezen zijn we vol enthousiasme begonnen aan onze taak.  

We hopen dat we u de komende lente kunnen ontmoeten en we nader kennis kunnen maken 

met elkaar. Eindelijk kunnen we weer zonder coronamaatregelen diverse lezingen en 

cursussen bijwonen.  

Ik wil vooral uw aandacht vragen voor de voorjaarsgroenmarkt op 16 april. We hopen dat 

veel leden hier een actieve bijdrage aan zullen leveren, maar ook kijkers/kopers zijn 

natuurlijk van harte welkom! 

Namens het bestuur, 

 

Sjak Dielemans  

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



Jubileumboekje: “De Wondere Wereld van de Tuin”  

  

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum is een jubileumboekje 

uitgegeven dat al aan een groot aantal leden is uitgereikt. Echter, er zijn nog 

een aantal boekjes niet opgehaald.   

U, als lid krijgt nog de tijd tot 16 april 2022 om aan te geven dat u 

een boekje wilt ontvangen. Door een e-mail te sturen naar:  

info@breda.groei.nl  

met naam en lidmaatschapsnummer  

krijgt u een adres in de buurt waar het boekje opgehaald kan worden.  

➢ In Breda Gonny van Fessem: gonny.van.fessem@kpnplanet.nl  

➢ In Wernhout Marianne Zuidgeest: mariannezuidgeest@outlook.com  

➢ In Zevenbergen Yolanda Huijzers: yolandablond@hotmail.nl  

Of u kunt het nog bij de lezing op 13 april of bij de groenmarkt op 16 april ophalen.  

Het boekje is gratis voor leden.  

Let op: Na 16 april 2022 wordt het boekje alleen nog te koop aangeboden voor € 17,50 per 

stuk (plus €3 verzendkosten als u het per post krijgt).  

Voor informatie over het boekje "De wondere Wereld van de Tuin" kunt u onderstaande link 

aanklikken. 

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

(cadeautip) Bij Droomvallei Uitgeverij kunt u ook na 16 april extra exemplaren bestellen en 

ook niet-leden kunnen hier een boekje bestellen. 

 

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

Algemene lezing 

Woensdag 13 april Algemene lezing Leo Brand 'Vijver en 

Tuinplezier' 

Een mooie en goed ingerichte tuin is een sieraad voor jezelf en 
zal bezocht worden door vele soorten vogels en insecten en bij 

het planten van de juiste soorten bloemen vooral ook door vele 
soorten vlinders. 

 
 

Toch is zo’n tuin nog mooier en nuttiger te maken met een 
waterpartij, in welke vorm dan ook. 

Deze lezing gaat over de tuin in al haar facetten en laat daarbij vooral de mogelijkheden zien 
hoe water in een tuin geïntegreerd kan worden.  

Heel veel meer soorten dieren zullen uw tuin komen bezoeken. 
 

Zo komen vogels drinken, libellen en andere mooie insecten zullen het water met plezier 
gebruiken als verblijfplaats en… vergeet vooral de amfibieën niet. 

Er zijn waterpartijen te maken voor allerlei soorten vissen zoals: goudvissen, windes of koi, 

stekelbaarsjes of bittervoorntjes. 
Liever geen vissen maar een echte natuurvijver, met kikkers, padden en salamanders, het is 

allemaal mogelijk. 
 

Aanvang 19.30 uur 
Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Workshop hanging baskets 

 

Op 08 april aanstaande is er van 17.00u tot 19.00u gelegenheid om je eigen hanging basket 

op te maken bij Kwekerij Jos Verdaasdonk in 

Terheijden. 

Niets geeft meer voldoening dan je eigen creatie en je 

hebt er de hele zomer plezier van. 

In deze workshop heb je volop keuze uit stekken uit 

eigen kweek. 

Na afloop kun je de basket mee naar huis nemen 

maar er is ook gelegenheid om hem in de kas achter 

te laten om de planten vorstvrij te laten groeien. 

De afspraak is wel dat de basket vóór Koningsdag op 27 april weer wordt opgehaald. 

Bij het bestellen graag aangeven of je de grote (40 cm) of de kleine basket (35 cm) wil 

afnemen. De ledenprijs voor de grote basket is €20,-, voor de kleine €17.50. Niet-leden 
betalen €2,50 meer.  

 
Voor de grote basket zijn 5 halfwas plantjes en 20 stekken inbegrepen, voor de kleine 5 

halfwas plantjes en 15 stekken. 

Voor de basket en kokosmat zorg je zelf, of, als je die niet hebt, is deze te koop bij de 
kwekerij.  

 
Als je al een kleurencombinatie weet, kun je die bij aanmelding doorgeven. 

Opgave bij Meggie Laming: laming.meggie@gmail.com. Tel 0161 431353. 
Betaling bij de penningmeester van Groei en Bloei  

op rekeningnr. NL 60 RABO 010 46 30 353.  
Graag naam en lidmaatschapsnummer vermelden. 

De locatie is: Kwekerij Verdaasdonk Schuivenoordseweg 13 4844PE Terheijden tel 0168 
452519. 

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

Voorjaarsgroenmarkt. 
 

Op zaterdag 16 april 2022 organiseren wij onze gezellige voorjaarsgroenmarkt. 
 

Na 2 jaar afwezig te zijn geweest is iedereen weer 
welkom op Boerderij Wolfslaar, waar we weer de 

jaarlijkse voorjaarsgroenmarkt organiseren van 10.00 uur 

tot 14.00 uur. 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 of lunch. 
 

Tot ziens op 16 april van 10.00 – 14.00 uur! Iedereen is welkom,  gratis entree 

Boerderij Wolfslaar 
Wolfslaardreef 95 in Breda. 
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www.wolfslaarbreda.nl  
 

Hartelijke groet van de Groenmarktcommissie. 

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

Ledenavond kwekerij Verdaasdonk 

 Op donderdag 21 april hebben wij een ledenavond bij Kwekerij Jos Verdaasdonk, 

Schuivenoordseweg 13 in Terheijden. Wij zijn welkom vanaf 17.30u.       

Bij deze kwekerij vind je een ruim assortiment aan voorjaars- en zomerbloeiers, vaste 

planten, siergrassen, kuipplanten en terraspotten en -bakken. 

Op deze avond heeft René Verdaasdonk het volgende aanbod voor onze leden: 

Naast de gebruikelijke 25% korting voor leden op die avond, die wat René betreft vanaf ca 

17.30 uur mag/kan starten (officieel na 18.00 uur, na sluitingstijd), kan René het volgende 

aanbieden: bij afname van elke € 25,- een vaste plant of half winterharde Salvia twv € 1,95 

gratis (Dit jaar ca 12 soorten w.o. Hot Lips, Amethyst en Mistic Spire). 

 

Dus aarzel niet en kom naar de ledenavond voor uw aankopen om uw tuin of balkon op te 

fleuren of om uw moederdagaankopen alvast te doen. 

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

Zondag 24 april 2022  

Groei en Bloei voorjaarswandeling in het Mastbos. 

  

Startadres: fam. de Nijs, Overaseweg 33, 4836 BA  Breda. 

Starten vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur.  

Deelnemers ontvangen een routebeschrijving en kunnen daarna 

de route op eigen tempo lopen. 

Uiterlijk 14.00 uur terug zijn op het vertrekadres. 

De wandeling wordt afgesloten met een broodje en een kopje soep.  

Kosten: voor leden € 6,00 en voor niet-leden €  8,00 

Betaling bij aankomst op het startadres.  

  

Opgeven voor de wandeling vóór 18 april 2022 bij:  

Rien en Trees Koeken  

e-mail: mjkoeken@casema.nl   

telefoon: 076-5613775  

of bij 

Johan Snoek  

e-mail: jclasnoek@kpnmail.nl 

telefoon: 06-37318174 

of bij  

Antoon Laming. 

e-mail: laming.meggie@gmail.com 

telefoon: 0161-431353 

 

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

Informatiemarkt in Princenhage ( Breda)  
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Op zaterdag 2 april  van 12.00 tot 16.00 uur organiseert de gemeente Breda samen met 

de wijkraad, plukroute Princenhage en Princenhage Groen een informatiemarkt in het kader 

van het project Groene Buurtjes.  

Deze markt zal plaatsvinden in het Hasselbraampark.  

Bewoners van de wijk en andere belangstellenden kunnen een tegel inleveren in ruil voor 

een vlinderplant of blauwe regen.  

Er is informatie te verkrijgen over het vergroenen van de straat en mogelijkheden van 

wijkdeals.  

Ook kan men inspiratie opdoen voor het vergroenen en bij- en vogelvriendelijk inrichten van 

de tuin, het opvangen van regenwater en het aanleggen van een groen dak.  

Groei en Bloei Breda e.o. zal ook met een stand aanwezig zijn op deze markt. We willen 

belangstellenden niet alleen kennis laten maken met Groei en Bloei, maar ook informatie 

geven over hoe men meer biodiversiteit kan creëren in de tuin.  

Heeft u een grote plantenkennis en wilt u die kennis graag delen op deze 

informatiemarkt?  

We zien uw medewerking met veel plezier tegemoet. 

Stuur s.v.p een mail naar: sjak.dielemans@casema.nl  

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

Twee wedstrijden voor tuinliefhebbers tijdens Groenfestival Gardenista 
 
Toon jouw tuintrots bij Gardenista 
 

Als tuinliefhebber heb je zo je favorieten; een bloem of plant die jouw vriend is. Een waar je 
echt trots op bent. Door de kleur, bloeiwijze of het prachtige blad. Of omdat deze plant een 

bijzonder verhaal heeft. Hoe leuk is het om deze te delen met andere tuinliefhebbers? Dat 
kan tijdens Gardenista. 

 
Groenevenement Gardenista organiseert dit jaar naast de kwekerscompetitie voor 

professionals, ook een wedstrijd voor de hobbykweker. Dus haal een stukje van die fraaie 
plant (en dat mag elke plant zijn, van vaste plant, eenjarigen, grassen of houtachtigen) uit je 

tuin, zet ‘m in een pot en verzorg ‘m goed de komende maanden zodat-ie op z’n mooist is 
tijdens Gardenista! 

 
Hoe werkt het? 

Meedoen is makkelijk: je brengt jouw favoriete plant enkele dagen voor 

de start van Gardenista naar een verzamelpunt bij jou in de buurt. Wij 
zorgen ervoor dan hij met zorg wordt vervoerd naar het festivalterrein 

in Laag Zuthem. Daar krijgt hij een mooie plek tussen andere pareltjes 
van tuinliefhebbers, zodat de bezoekers ze kunnen bewonderen.  

En deze bezoekers gaan ze ook beoordelen. Wie weet valt jouw plant 
wel zo goed in de smaak dat die de gouden Gardenista trofee gaat 

winnen! 
 

Heb je nog vragen? Mail dan naar kwekers@gardenista.nl  
 

Inspireer anderen met jouw 'minituin' 
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Tuinliefhebbers kunnen dit jaar meedoen aan nog een wedstrijd: de 'postzegeltuinen-
competitie'. Inspireer anderen op het festival met jouw creatieve ideeën voor een 

aantrekkelijke tuin op klein formaat. En laat zien dat een tuin niet moeilijk of duur hoeft te 
zijn  

 
Hoe werkt het? 

Je richt op het festivalterrein je tuin in op een stukje grond van  2,5 x 2,5 m. Helemaal naar 
je eigen idee; bijvoorbeeld lekker groen, met gebruik van gerecyclede materialen of 

bijzondere objecten. En als je het samen met andere leden van je afdeling doet is het een 
leuk creatief uitje! Niets is te gek! Je kunt het tuintje de week voordat Gardenista begint 

aanleggen en ook hier valt natuurlijk de meest fraaie of creatieve tuin in de prijzen! 
 

Heb je nog vragen? Mail dan naar tuinen@gardenista.nl 
 

Kijk hier voor meer informatie: https://gardenista.nl/deelnemen/competities 

 
Ga je met ons deze uitdaging aan? 

 

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

Busexcursie zaterdag 28 mei 2022 

 

Yeah!!..., voorzichtig juichen we want het ziet ernaar uit dat we eindelijk weer mogen. 

Na 3 jaar is het eindelijk zover; GARDENISTA! Op dit moment van schrijven staan we op het 

punt dat bijna alles weer mogelijk is. Wij staan alweer te trappelen en worden alleen maar 

enthousiaster en enthousiaster dat we weer met z’n allen een klein reisje mogen maken naar 

een evenement waar we onze hobby tuinieren en bloemschikken kunnen delen. 

 

We trappen af naar Gardenista op zaterdag 28 mei 2022.  

Het evenement wordt van 25 t/m 29 mei georganiseerd 

door Groei en Bloei en wij kiezen voor de zaterdag 28 mei 

om er met de bus heen te gaan. 

Het evenement wordt gehouden op de historische 

buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem, in het 

adembenemend mooie Sallandse landschap, op 

steenworp afstand van Zwolle.  

 

Het terrein biedt volop gelegenheid voor het exposeren van tuinen, bloemparades, 

groenbenodigdheden en kunstobjecten. In het koetshuis vinden lezingen en workshops 

plaats. Op zaterdag zal er een bloemschikdemonstratie gegeven worden door Paul Jongerius. 

Verschillende kwekers zullen aanwezig zijn en nog veel meer exposanten die met tuinen 

bezig zijn. 

 

Kijk anders eens op www.gardenista.nl voor de deelnemende exposanten. Het worden er 

steeds meer die op dit evenement aanwezig zullen zijn. Ook de bloemstukken van de 

bloemschikcompetitie kun je bewonderen. Wisten jullie dat “onze” Anja de Graaf een van de 

winnaressen is van een Goldenticket? Zij gaat de uitdaging, samen met andere Goldenticket 

winnaressen, aan om er een geweldige competitie van te maken. 

 

De kosten zijn: Euro 50,00 p.p. 
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Wij zouden het leuk vinden als jullie meegaan en om alvast het aantal deelnemers in te 

kunnen schatten kun je je alvast opgeven bij Ria van Kalmthout. Dit kan per email 

(riavankalmthout@hotmail.com) of per telefoon 06 – 435 787 89. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tuinplantenkringloop Fellenoord 

Het project Tuinplantenkringloop in de wijk Fellenoord in Breda gaat op 26 maart van start 

met een feestelijke opening om 10.00u. 

De locatie is bij het oude belastingkantoor, wat nu De Teruggave heet. Op de binnenplaats 

aan de achterkant is een ruimte beschikbaar voor de planten en is er voor bewoners of 

belangstellenden gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het adres is: Gasthuisvelden 11 in 

Breda. 

De tuinplantenkringloop zal 2x per week open zijn, op woensdagen van 14.00u tot 16.00u en 

op zaterdagen van 10.00u tot 12.00u.  

Planten of stekken zijn altijd welkom en als er binnen de afdeling mensen zijn die planten 

willen doneren, of zelfs misschien willen ophalen, is dat mogelijk. 

Naast het schenken van groen is het mogelijk dat Groei en Bloei afdeling Breda helpt met 

bijv. benamen van planten en het geven van een beschrijving t.a.v.  de verzorging, 

bloeiwijze, plaatsing e.d.  Als er Groei en Bloeiers zijn die hiermee willen helpen, graag! 

De tuinplantenkringloop is 1 van de projecten binnen Breda Stad in een Park en bedoeld om 

de wijk meer te vergroenen en bewoners met elkaar in contact te brengen. 

U bent altijd welkom om een kijkje te nemen, of bij de opening, of anders op woensdagen of 

zaterdagen. Ook op facebook is een pagina ingericht van de Tuinplantenkringloop. 

Voor meer informatie kunt u daarnaast contact zoeken met Yolanda Huijzers: 

yolandablond@hotmail.nl  

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

Andere datum “Kom in de Kas”  

De organisatie van “Kom in de Kas” heeft besloten dit evenement dit jaar NIET in 

het eerste weekend van april te laten plaatsvinden.  

Lange tijd was niet duidelijk welke invloed de coronamaatregelen zouden hebben 

op het evenement.  

Daarop is besloten deze open dagen te houden op zaterdag 11 en zondag 12 juni.  

Houd er rekening mee in uw agenda en……….vergeet zeker niet ons eigen Groei en 

Bloei evenement op 12 juni in de Floraliatuin in Oosterhout.  
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Verslag fruitbomen snoeien 

Groei en Bloei cursus “fruitbomen snoeien” op 22 en 23 februari 

2022 door Jos Dilven en Tjeu Jansen.  

Met 12 deelnemers was de enthousiaste uitleg van Jos door 

eenieder goed te horen. Op 22-2 bij Curio werd in de avonduren de 

theorie behandeld. Woensdagmiddag 23-2 op de kwekerij van Jos 

kwam de praktijk aan de orde. Er werd zo ontzettend veel 

informatie gegeven dat het soms duizelde. Maar wat wil je ook, als 

een zo ervaren fruitkweker met veel plezier voor zijn vak, begint te 

vertellen. Ieder zal zo zijn of haar eigen weetjes er wel uit 

opgepakt hebben. Sommige deelnemers waren al vaker naar de 

cursus geweest omdat ze elke keer nieuwe dingen willen leren.  

                                                                                              Klik hier voor meer foto’s 

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

Verslag workshop “zaaien en stekken” 

De Groei en Bloei - workshop “Zaaien en Stekken” op 26 februari 

2022 door Nel Wens bij Wolfslaar Boerderij trok 28 bezoekers. Nel 

bracht alle fijne kneepjes van het zaaien en stekken onder de 

aandacht bij het zeer geïnteresseerde publiek. Met aandacht voor 

hergebruik van spullen en ruilen bij elkaar bracht zij op 

humoristische wijze haar, in ruim 30 jaar opgebouwde kennis, 

over. Na afloop werd de PR-tafel goed bezocht door niet-leden. 

Wat daarbij opviel was de vraag naar moestuininformatie.  

Klik hier voor meer foto’s 

De lezing van Nel is een aanrader en zeker voor herhaling vatbaar.  

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

Terugblik workshop ikebana 

Met 10 dames hebben we een gezellige avond gehad met het maken van een 

ikebanawerkstuk. 

We kregen allemaal een mooi vaasje en daarna moesten we met natte koffiestokjes en 

rietjes een driehoek als constructie maken. Dat lukte prima maar toen moesten we verder uit 

gaan bouwen en wel zo dat je hoogte en daardoor diepte kreeg. Dat viel niet mee, maar met 

behulp van de lerares hebben we allemaal een mooi bouwwerk ( constructie ) gekregen. In 

het vaasje moesten 5 tulpen en daar tussen de constructie. Mooie resultaten en bij allemaal 

anders. 

Ineke Lodders. 

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

Bloemschikken 

Van de Bloemschikclub 

Vanaf 21 februari vonden we het weer verantwoord om de bloemschiklessen te hervatten.  

https://breda.groei.nl/fotos/snoeien-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=2402&cHash=97ac5ae50e7a9a0e1c3e5a740f1bdaea
https://breda.groei.nl/fotos/zaaien-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=5165&cHash=b4c4a1d3cdcc8e45efb666ee40c9683a


Dat hield in dat alle groepen nog 3 lessen tegoed hadden dit seizoen. 

 

Wat fijn dat we weer gezellig samen aan de slag konden, zeker met het 

naderende voorjaar als thema. 

Een aantal mooie resultaten vanuit de diverse groepen zijn hierbij te 

bewonderen. 

Klik hier voor meer foto’s 

 

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

Lezing rotstuinclub 

Dinsdag 5 april: De wereld van Jos van Bergen in de coronatijden.  Aanvang 19.00  

Jos is geen onbekende in de plantenwereld en dan met name om de rotsplanten maar ook de 

vele en bijzondere mini-conifeertjes die hij kweekt en ent.  

Daarnaast is Jos ook nog een maker van mini-troggen die 

hij dan ook beplant met vele van zijn gekweekte planten.   

In de lezing van 5 april zal Jos heel veel laten zien uit de 

tuin van de coronajaren 2020 en 2021. Dus heel veel 

beelden van bloeiende bollen, saxifraga, orchideeën en 

rotsplanten. Beelden van mini-coniferen, een nieuwe 

crevice en nog veel meer. Weinig praten, maar veel laten 

zien.   

                                                                                          Klik hier voor meer foto’s 

 

Ook niet-leden van de RTC mogen deze lezing bijwonen en kunnen dan mogelijk inspiratie 

opdoen voor een rotstuintje.  

U bent van harte welkom.  

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

Tuinclub 

De Tuinclublezing op dinsdagavond 15 maart door Ad de Bruijn van 

de Bloemencommissie Zundert over de wondere wereld van de 

Dahlia was zeer informatief. Aan de hand van mooie foto’s vertelde 

Ad ons enthousiast over de verschillende soorten Dahlia’s, de teelt, 

het Zundertse Bloemencorso en de Dahliashowtuin in Zundert. 

 

Tuinclublezing op dinsdagavond 19 april van 19.15 – 21.30 uur.  

Lezing door Madelon Oostwoud: ’Tuinen om van te smullen’. 

 

https://breda.groei.nl/fotos/bloemschikken-april-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=5159&cHash=6ba0005d89cbfed4d4b3f5ace5039710
https://breda.groei.nl/fotos/rotstuinclub-2022?tx_fsmediagallery_mediagallery%5Bcontroller%5D=MediaAlbum&tx_fsmediagallery_mediagallery%5BmediaAlbum%5D=5170&cHash=6c3f3f9ad74aff65de03a2b2d1be1f17
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/foto/Tuinclub_foto_1_dahlia_groei_en_bloei_nieuwsbrief_april_2022.jpg


In deze inspirerende lezing neemt Madelon ons aan de hand van beelden mee door 

bestaande tuinen en geeft ze toelichtingen over de eetbaarheid van gangbare planten, 

bomen en kruiden. 

Madelon reikt eenvoudige ideeën aan om tuinen en balkons zodanig te beplanten dat je kunt 

oogsten dat het een lieve lust is, zonder af te doen aan de sierwaarde en de schoonheid. 

Natuurlijk gooit u na afloop van de lezing uw tuinplannen niet radicaal omver. Maar bij de 

keuze van nieuw plantgoed zal de eetbaarheid voor mens én dier vermoedelijk wel gaan 

meetellen. Want hoe leuk is het niet om in uw eigen tuin een 

soepje bij elkaar te knippen of thee van eigen terras te 

schenken. Of om een toetje tevoorschijn te toveren met een 

bloem uit eigen border?  

Madelon Oostwoud is auteur van verschillende boeken 

waaronder  

’Een kleine eetbare tuin met vaste planten’ en ’Het 

Voedselbos’. Er is tevens deze avond gelegenheid tot het inzien/aanschaffen van Madelon’s 

boeken.  

Bij deze bijeenkomst volgen we de op dat moment geldende coronarichtlijnen. Op deze 

avond zijn introducés van harte welkom tegen betaling van €3,50.  

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

Van de Fotoclub 

In februari zijn we op een koude zondagochtend naar Gouda gereden voor het fotograferen 

van de 25 steegjes van Gouda. Aan de hand van een plattegrond met daarop alle steegjes 

aangegeven inclusief een looproute werden zoveel mogelijk steegjes op de gevoelige plaat 

vastgelegd. 

 

De 1e plaats is voor Anna van der Linden. Mooie scherpe foto 

met een goed gekozen standpunt. De lichtinval in de steeg 
maakte het tot een zeer interessante foto. Helaas was Anna 

verhinderd en dus konden we niet de trotse blossen op haar 
wangen zien.  

Wij vonden het een zeer geslaagde foto Anna. TOP         .  

 

 

 

De 2de plaats is voor Annie Snoeren. 

Een, in de nabewerking, gestileerde foto die zo uit de oude doos gegraaid 

had kunnen zijn. Heel mooi in zwart-wit omgezet met een prima kader. 

Ook hier is de lichtinval een belangrijke factor gebleken die dit een  

TOP foto maakt.            

 

 

 

 

 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/foto/Tuinclub_foto_2_groente_groei_en_bloei_nieuwsbrief_april_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/foto/Fotoclub_Gouda_1e_Anna_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_april_2022.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/foto/Fotoclub_Gouda_2de_Annie_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_april_2022.jpg


De 3de plaats is voor Ria van Elteren. 

Een goede foto van een prominent gebouw typisch voor 

Gouda. Het standpunt vond men goed gekozen. 

Speciaal omgezet in zwart-wit  

om te voorkomen dat felgekleurde auto's in de 

achtergrond het beeld zouden "verpesten". Goed 

gedaan. De prachtige wolkenpartij maakt deze foto af. 

           

  

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood 

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

Tuinkalender april 

De tijd van nieuw leven en kleur in de tuin is eindelijk weer aangebroken. De planten zijn in 

volle bloei en de tuin ruikt weer fris naar de lente. De natuur maakt weer gebruik van de 

langere dagen. De vogels maken nestjes en veel dieren worden weer wakker na een lange 

winterslaap. Kortom, het seizoen is weer begonnen en er is genoeg werk te doen.  

Het gazon  

• Controleer het gras op kale of zieke plekken. Steek voor een snel resultaat de rotte of 

lelijke plek in een vierkant uit en leg in het ontstane gat een op maat gesneden plag gras. 

Ook kun je gelijk de plekken met grof gras verwijderen en opnieuw inzaaien.  

• Het gazon kan ook weer gemaaid worden. Niet alle grassoorten groeien echter even snel. 

Dit heeft als gevolg dat het gazon er na de winter hobbelig uit kan zien. Daarnaast is er 

verschil in de kleuren groen te zien. Maai vanaf nu ieder geval elke maand het gras en 

bemest het gazon ook op zijn tijd. Dit doe je in de periode van maart t/m september 

minimaal drie keer.  

Beplanting  

• Laat planten, terrasfruitbomen en andere niet-winterharde bomen die de afgelopen periode 

binnen hebben gestaan langzaam aan de kou wennen. Je kunt dit doen door ze regelmatig 

buiten te zetten en ze daarna ‘s nachts weer binnen te halen. Deze boompjes verdragen 

liever geen vrieskou.  

• Heb je geen heesters of rozen geplant in het najaar en wil je deze graag in de tuin? Dan is 

het nu mogelijk om ze toch nog te planten. De rozen zullen deze zomer al volop bloeien.  

• April is een mooie maand om de beplanting goed te bemesten, planten nemen de 

voedingsstoffen nu optimaal op.  

• In bakken met glasplaatje of kamerkasjes kun je eenjarige, tweejarige of vaste planten 

voorzaaien. Als je dit al in maart hebt gedaan, dan is het nu tijd om de jonge plantjes 

voorzichtig te verpotten.  

• Zomerbloeiende bollen kunnen de grond in. Welke kleur kies jij voor deze zomer?  

• Kies jij voor een robuuste Rhododendron? Een uitbundige blauweregen? Geef je tuin ‘body’ 

met heesters.  

• Het zaad van vaste planten en/of eenjarigen kan de grond in.  

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/foto/Fotoclub_Gouda_3de_Ria_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_april_2022.JPG


• Net zoals je planten weer groeien steekt ook het ongewenste onkruid de kop weer op. Ga 

voorzichtig te werk met onkruid wieden, er kunnen jonge plantjes tussen zitten van soorten 

die je vorig jaar hebt gezaaid.  

Snoeien in april  

• Vanaf april komt het maandelijks onderhoud echt weer om de hoek kijken. Snoei nu hagen 

zoals liguster, leylandii en taxus.  

• Coniferen kunnen het best regelmatig licht gesnoeid worden zodat ze niet te breed worden.  

• De voorjaarsbloeiers kun je het beste meteen na de bloei snoeien. Denk bijvoorbeeld aan 

je Forsythia, Deutzia en Viburnum.  

• Het oude blad van varens kan weggesnoeid.  

• Laatste kans om de rozen nog te snoeien.  

• Verwijder het dode hout uit heesters, het is nu voordat ze bladeren krijgen nog goed te 

zien. 

 Bronnen: Intratuin en tuinen.nl 
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