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Beste tuinvrienden. 
 

Voorwoord Nieuwsbrief maart 2022 

De coronamaatregelen zijn 15 februari 2022 zo goed als geheel van de baan. We 

mogen bij elkaar komen zonder 1,5 meter afstand en we hoeven niet op onze 

plaats te blijven zitten (voor groepen <500 personen).  

Nog wel rekening houdend met de toen geldende coronaregels hebben we op 9 

februari 2022 eindelijk weer onze Algemene Leden Vergadering kunnen houden. 

Aanwezig waren 67 leden en 15 vrienden en dat was een grotere opkomst dan 

we van tevoren hadden verwacht. De aula van Curio was door de opbouwploeg 

weer fantastisch ingericht, waardoor er voor iedereen plaats was én 1,5 meter 

afstand van elkaar kon worden gehouden.  Ook is er grote bewondering voor de 

dames van de bloemisten die de aankleding van de zaal voor hun rekening 

hadden genomen én voor de hapjes en drankjes hadden gezorgd. En Meggie mag zeker 

niet vergeten worden, die in haar eentje de koffie en thee heeft verzorgd. We hebben 

afscheid genomen van afgetreden bestuursleden en drie 

nieuwe bestuursleden zijn gekozen. Commissieleden die 

gestopt zijn met hun activiteit werden in het zonnetje gezet 

en jubilarissen die in 2021 en 2022 twintig jaar lid 

waren/zijn werden gehuldigd. We zijn de conciërges van 

Curio ook heel dankbaar voor de mogelijkheid, materiaal en 

hulp die geboden werd. Het jubileumboekje “De wondere 

wereld van de tuin” werd uitgedeeld door de drie nieuw 

aangetreden bestuursleden. Hierdoor kon iedereen meteen 

op een plezante wijze kennis met hen maken. Leden die niet 

bij de avond aanwezig waren kunnen een gratis exemplaar 

ophalen bij de clubavonden of lezingen. Ook het 

afscheidspresentje bij vertrek werd door de nieuw 

aangetreden bestuursleden uitgereikt. Veel respect is er voor Plony, die als 

penningmeester een duidelijk financieel verhaal vertelde. De kascontrolecommissie 

heeft alle cijfers nagekeken en goedkeuring gegeven. De begroting voor 2022 werd door 

de aanwezigen aangenomen. Het laatste halfuurtje kon besteed worden aan gezelligheid 

met een hapje en drankje. De opbouwploeg kwam weer in actie en om 22:00 uur kon 

de conciërge de zaal sluiten.   

Maar eerlijk is eerlijk, de voorbereidingen ten spijt, niet alles verliep geordend en 

gedisciplineerd. Gelukkig werd het bestuur erop gewezen waar het misliep en kon 

 



daarop gereageerd worden. Hopelijk is de presentatie van de ALV in 2023 weer als 

vanouds en loopt het op rolletjes.  

Inmiddels is een kleine commissie aan de slag gegaan die een feestelijke dag bij Floralia 

in Oosterhout mogelijk moet maken. Zonder vrijwilligers gaat dat niet lukken. We hopen 

en rekenen erop dat we een beroep op onze leden mogen doen.  

Ons programmaboekje heeft een goed gevulde agenda. Toch zijn er nog activiteiten die 

daar niet bij staan, maar wel onze aandacht verdienen. We hebben nog een 

vervolglezing tegoed van de fotoclub en de stadsecoloog wil nog eens terugkomen om 

zijn ingekorte digitale lezing van 23 januari 2022 over “Breda Stad in een Park” 

uitgebreider te mogen vertellen. De snertwandeling van 30 januari 2022 is helaas niet 

doorgegaan vanwege corona, maar dat wil niet zeggen dat we dit jaar niet gaan 

wandelen met elkaar. We zijn daarover in gesprek. Over al deze zaken krijgt u nog 

bericht zodra dat een concrete vorm heeft. 

Voor de activiteiten in de maand maart vindt u in deze nieuwsbrief alles om de lente te 

verwelkomen. Ik wens u veel leesplezier.  

Namens het bestuur, 

Wijnand Romijn    

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

WIJZGING ALGEMENE LEZING 

Woensdag 9 maart zal Bert Vermeijden van Garden Tours de algemene lezing over de 

buitenlandse tuinenreis verzorgen. De reis zal deze keer gaan naar Hertfordshire in 

Engeland. De lezing van Joyce Oomen op 9 maart GAAT NIET DOOR. 

Hertfordshire 

Dit district biedt de tuinliefhebber de nodige tuinen die een 

bezoek meer dan waard zijn. Benington Lordship, Hatfield 

House en Alswick Hall staan garant voor vele uren tuinplezier. 

Nog een topper die dit programma bijzonder maakt: The 

Barn, de tuin van ontwerper Tom Stuart-Smith, met daarin 

een kopie van zijn Chelsea winnende tuin, maar ook een 

fascinerend gedeelte waarin vaste planten op onnavolgbare 

wijze zijn ingezaaid. Een reis terug in de tijd bij St. Paul’s 

Walden Bury met een heuse ‘ganzenvoet’: een tuinvorm 

zoals deze eeuwen geleden in Frankrijk werd gebruikt. 

Eeuwenoude bomen markeren deze bijzondere tuin. 

Klassieke tuinen wisselen tijdens deze reis de privétuinen 

af.  Kortom, een afwisselende reis met veel aantrekkelijke 

tuinen!  

Het voorlopige programma van de tuinenreis vindt u hier.  

Aanvang 19.30 uur 

Curio, Frankenthalerstraat 15 Breda 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_april_2022/20221706_GB_Deurne-Breda_Hertfordshire.pdf
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Buitenlandse_reis_foto_1_Hatfield_nieuwsbrief_maart_2022_725_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Buitenlandse_reis_foto_2_Benington_Lordship_nieuwsbrief_maart_2022_726_.jpg


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

Workshop IKEBANA, 

Al een paar jaar een vast onderdeel in ons programma Japanse 

bloemschikkunst. Het thema is heel toepasselijk “LENTE”. 

Houdt u van strak werk met een mooie vlechttechniek dan 

bent u deze avond op het juiste adres. Op de foto ziet u een 

impressie van het werkstuk dat deze keer gemaakt gaat 

worden. 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 

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

Basiscursus tuinieren 

Voor wie altijd al wat meer wil weten over tuinieren. 

Hoe haal je meer plezier uit je eigen tuin. 

Je weet niet goed raad met het stukje grond bij jouw huis. 

Daarvoor is er nu de Basiscursus Tuinieren bij Groei & Bloei.  

Tijdens deze korte cursus leer je meer over een van de leukste hobby’s die er is. 

Bij Groei & Bloei, afdeling Breda e.o. dé vereniging voor iedereen die van tuinen en 

bloemen houdt.  

De Basiscursus Tuinieren wordt gegeven door Wilma de Munnik.  

Zij is al een flink aantal jaren werkzaam als tuinarchitecte en daarnaast actief als 

bestuurslid bij Groei & Bloei De Langstraat.  

Wilma kan je als geen ander op een begrijpelijke en eenvoudige manier de fijne 

kneepjes van het tuinieren uitleggen. 

Elke cursist ontvangt een informatiemapje met de behandelde onderwerpen als 

naslagwerk.  

Tevens ontvang je aan het einde van de cursus een jaarkalender, “Wat te doen in de 

tuin”, met alle werkjes die gedurende het jaar kunnen en soms moeten worden 

gedaan in de tuin.  

Handig om die bij de hand te hebben in je tuinschuur. 

mailto:laming.meggie@gmail.com
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Diverse onderwerpen komen tijdens deze korte cursus aan de orde en uiteraard is er 

ruimte om vragen te stellen. 

Nieuwe tuinplanten: Hoe ga je te werk en waar moet je aan denken? 

Bodem: Wat is de bodemsoort in jouw tuin? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je de 

bodem verbeteren? Wat is compost en welke bemesting is nuttig? 

Het plantenrijk: Er zijn heel veel verschillende soorten planten die je in je tuin kunt 

aanplanten. De juiste plant op de juiste plaats is heel belangrijk. Waar moet je rekening 

mee houden?   

Onderhoud: Elk element in de tuin vraagt om een eigen soort onderhoud. Bijvoorbeeld 

het onderhoud van gras, vaste planten, hagen, heesters en bomen. En hoe en wanneer 

renoveer je een border? 

Jaarkalender: Dit is een lijst waarin je per maand kunt zien wat je moet of kan doen in 

de tuin en waar je op moet of kan letten.  

U kunt zich aanmelden bij Meggie Laming, 0161-431353 of via de e-mail: 

laming.meggie@gmail.com 

Betaling van de cursus uiterlijk 1 week vooraf overmaken naar banknummer: 

NL60 RABO 0104 6303 53 t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van naam, adres, 

lidmaatschapsnummer (indien u lid van Groei en Bloei bent) en welke cursus.  

Datum: 26 maart 2022 bij Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 Breda 

Tijd: 13:30 uur tot 17:00 uur inclusief een half uur pauze.  Kosten € 10 per persoon. 

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

hangingbasket 

 

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. 

mailto:laming.meggie@gmail.com
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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 

Deelnemers/standhouders gezocht voor de Groei en Bloei 

Voorjaarsgroenmarkt in april. 

 Op zaterdag 16 april 2022 van 10.00-14.00 uur zijn wij weer te gast bij boerderij 

Wolfslaar. 

2 jaar achtereen hebben we het helaas moeten annuleren, maar dit jaar zal het wel 

door kunnen gaan. 

Daardoor hebben wij er nu extra veel zin in. 

We zoeken dan ook net als elke editie leden die groen en tuin gerelateerde 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, mozaiek,  

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. 

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

De wondere wereld van de tuin 

In 2020  had het bestuur van Groei en Bloei Breda e.o. het  plan opgevat om het 

zestigjarig jubileum groots te vieren met een tweedaags evenement in de Floraliatuin in 

Oosterhout.  

Een grote groep enthousiaste leden had al vele voorbereidingen getroffen en het 

draaiboek lag al klaar……... 

mailto:laming.meggie@gmail.com
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Helaas gooide corona roet in het eten: niet alleen in het jaar 2020, maar ook in 2021.  

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en lijkt het erop dat het dit jaar toch mogelijk moet zijn 

om een evenement in de buitenlucht te organiseren.  

De nieuwe werkgroep Floraliatuin is dan ook al druk doende met de voorbereidingen 

voor het evenement met de titel:  “de wondere wereld van de tuin” 

Er is nu gekozen voor 1 dag en dat wordt 

zondag 12 juni  

Niet alleen alle clubs binnen Groei en Bloei worden uitgenodigd om zich deze dag te 

presenteren; ook externe organisaties en bedrijven zullen deze dag present zijn.  

Noteer alvast deze datum in uw agenda! 

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

Doe mee aan één van de Gardenista competities! 

Gardenista 2022 komt er aan! Dit jaar zijn er maar liefst 4 competities waar je met jouw 

kennis, kunde en enthousiasme aan kunt deelnemen. Er zijn competities op het gebied 

van: 

• Bloemschikken 

• Inspiratietuinen 

• Postzegeltuinen 

• Kwekerscompetitie 

Ben je een enthousiaste bloemstylist (student, amateur 

of professional). Een fanatieke (hobby)kweker? Of 

ontwerp je tuinen als hobby of voor je werk? Toon jouw 

talent tijdens Gardenista en inspireer duizenden 

bezoekers met jouw ontwerp of creatie!  

De meeste competities worden beoordeeld door een 

vakkundige jury en er is een publieksprijs. Iedere 

bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete postzegeltuin, 

bloemarrangement en plant. 

Wil je meer weten over de competities of je aanmelden? Kijk dan op Gardenista.nl of 

neem contact op via jongeneel@gardenista.nl. 

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

Vrijwilligers gevraagd voor Gardenista 

 

Groei & Bloei viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Ook daarom zal het Gardenista 

festival een extra feestelijk tintje krijgen. Samen met een team van 25 vrijwilligers 

werken we nu al hard aan de voorbereiding van het festival. Voor het festival zelf zijn 

we nog op zoek naar vrijwilligers om samen met ons van Gardenista echt een feest te 

maken. 

https://gardenista.nl/deelnemen/competities/?utm_source=online&utm_medium=GBafdelingen&utm_campaign=competitie
mailto:jongeneel@gardenista.nl


Wat vragen wij van jou? 

Bij de opbouw en de afbouw van het festival help je mee om het terrein in te richten of 

juist weer schoon op te leveren. 

Tijdens het festival bemens je de informatiebalie of kassa, ben je gastvrouw of gastheer 

of waak je over de aankopen van onze bezoekers. Dit is maar een greep uit de 

werkzaamheden. En dat allemaal op de fantastische buitenplaats Den Alerdinck die 

wordt omgetoverd tot een kleurrijk groen festivalterrein.  

Waarom vrijwilliger worden tijdens Gardenista? 

. Als vrijwilliger van Gardenista werk je een of meerdere 

dagen in een team van enthousiaste mensen die 

allemaal passie hebben voor groen! 

.  Iedereen heeft zijn eigen talent en dat mag gezien 

worden. Je kunt je opgeven voor specifieke werkzaamheden zoals het opbouwen van 

het terrein, gastheer/vrouw etc. 

. Per dag krijg je een vergoeding van 25,-- en uiteraard zorgen we voor koffie en lunch! 

. Kom je van ver? Dan zijn er leuke betaalbare campings en hotels in de buurt. Maak er 

een gezellig weekend van rondom Gardenista en Zwolle! 

Vind jij het leuk om mee te helpen om van Gardenista een prachtig festival te maken? 

Hou je van aanpakken en ben je klantvriendelijk? Meld je dan aan als vrijwilliger. 

klik hier  

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

Bestuursleden gekozen tijdens de Algemene Leden Vergadering op 

9 februari 2022 

In de nieuwsbrief van januari 2022 hebben drie leden van Groei en Bloei zich aan u 

voorgesteld. Zij hebben hun interesse getoond om in het algemeen bestuur van Groei 

en Bloei, afdeling Breda e.o. plaats te gaan nemen. Vooraf aan de Algemene Leden 

Vergadering zijn geen andere kandidaten voorgedragen. Ook is geen bezwaar gemaakt 

tegen deze drie leden.  

Het bestuur van Groei en Bloei, afdeling Breda e.o. bestaat nu uit:  

Gonny van Fessem 

Wijnand Romijn 

Marianne Zuidgeest 

Yolanda Huijzers  

Sjak Dielemans 

Alleen van Marianne is bekend dat zij de functie van penningmeester in het bestuur gaat 

verzorgen. De andere functies, zoals secretaris en voorzitter worden bij de 

eerstvolgende bestuursvergadering verdeeld.  

https://gardenista.nl/organisatie/#festivalvrijwilliger
https://gardenista.nl/organisatie/#festivalvrijwilliger
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat doet Groei en Bloei afdeling Breda aan naamsbekendheid? 

 

Onze afdeling heeft zich aangesloten bij Breda, Stad in een Park. Dat betekent 

samenwerking en overleg met andere leden en verenigingen binnen deze community. 

Ons aanbod van cursussen en workshops wordt vermeld in de nieuwsbrief van Breda 

Stad in een Park. 

Ook op Facebook worden onze activiteiten onder de aandacht gebracht. 

Er zijn drie cursussen/workshops die aangeboden worden voor leden én zeker ook voor 

niet-leden ( Fruitbomen snoeien, Zaaien en Stekken en Basiscursus 

Tuinieren/Plantenkennis), waarbij de PR aanwezig zal zijn. 

Onlangs is een artikel ingestuurd naar de redactie van uitgeverij De Bode om het 150-

jarig bestaan van Groei & Bloei onder de aandacht te brengen. Tot nu toe is het artikel 

geplaatst in Breda Vandaag en zodra er ruimte is wordt het ook geplaatst in de andere 

edities. 

Binnen onze regio zijn er veel uitgaven van wijkkranten die mogelijk ook in aanmerking 

komen om onze naamsbekendheid te vergroten. Hier wordt nog onderzoek naar 

gedaan. 

De Groenmarkt in het voorjaar is zoals altijd een mooie gelegenheid om de afdeling te 

promoten. 

En uiteraard zal onze feestelijke markt op zondag 12 juni, in de Nationale Tuinweek, op 

het terrein van Floralia in Oosterhout gebruikt worden voor promotie. 

 

Ondersteuning vanuit het hoofdkantoor 

Vanuit het hoofdkantoor worden flyers beschikbaar gesteld om uit te delen. 

Er zijn 2 uitvoeringen van deze flyer: 

De algemene flyers, om neer te leggen bij bijvoorbeeld beurzen, bibliotheken of 

tuincentra. Dat zijn de standaard flyers met informatie over de vereniging en het 

lidmaatschap. 

De flyers specifiek voor afdeling Breda. De tekst van de flyer kan per afdeling enigszins 

worden aangepast en de op dat moment geldende ledenwerfactie wordt er in geplaatst. 

Op de achterzijde komt een verwijzing naar onze website en emailadres. 

De bedoeling van deze flyer is dat die in brievenbussen gestopt wordt van woningen 

met een tuin waarvan je denkt dat er belangstelling voor Groei & Bloei zou kunnen zijn. 

Wij vragen nadrukkelijk de hulp van onze leden bij deze flyeractie. We zorgen ervoor 

dat er flyers beschikbaar komen bij de clubs. 

We proberen hiermee zoveel mogelijk naamsbekendheid te krijgen en belangstelling op 

te wekken voor onze vereniging, in de hoop om nieuwe leden te werven. 

Het is van belang dat nieuwe leden zich aanmelden via onze afdeling; voor elk nieuw lid 

krijgt de afdeling 2 lelies en nog belangrijker, het nieuwe lid krijgt dan én de korting én 

het cadeau wat in een bepaalde periode geldt. 

Het aanmeldingsformulier staat op de website van onze afdeling. 

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

 

  Bloemschikken 

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/bloemschikken_los.jpg


Gelukkig ziet het ernaar uit dat de versoepelingen doorgaan. We hebben daarom 

besloten dat de bloemschiklessen voor alle groepen hervat kunnen worden vanaf 22 

februari. Iedere groep heeft dan nog 3 lessen dit seizoen. 

We kijken weer uit naar gezellige en leerzame avonden, met een leuk bloemstuk als 

resultaat! 

 

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

Rotstuinclub 

Lezing  van Jan Tholhuijzen  

Jan Tholhuijzen: Ervaringen met rotstuinen in de afgelopen 30 jaar.   

Dinsdag 8 maart; 19.00 hr  

Bij  rotstuinen- en rotsplantenliefhebbers is Jan geen onbekende. In deze lezing neemt 

Jan ons mee naar 1989 toen hij zijn eerste rotstuin ging aanleggen.  

Met de kennis o.a. opgedaan uit de bekende boeken van 

Wiert Nieuman ging Jan aan de slag en die eerste tuin 

was ook een bijzondere mooie tuin.  

Aangestoken door de schoonheid van Jans tuin vroeg een 

vriend van hem om ook bij die vriend zo'n tuin aan te 

leggen.  

Vervolgens ging Jan in 1991 naar Tsjechië en weer kwam 

er een rotstuin, vervolgens kocht hij daar in 1998 een 

boerderij en ook daar kwam weer een prachtige rotstuin.  

In 2012 besloten Jan en zijn vrouw weer terug naar Nederland te komen. Bij zijn chalet 

kwam ook weer een bijzondere rotstuin met de alom bekende troggen. Sinds 2020 

woont Jan inmiddels in Sint Willibrord en ook daar is weer een prachtige rotstuin 

verschenen.  

In deze lezing zal Jan ons dan ook meenemen in zijn ervaringen met rotstuinen maar 

ook waar je bij verhuizingen op moet letten en geeft daarbij de nodige tips.  

Ook niet-leden van de RTC kunnen deze lezing bijwonen en kennis opdoen bij het 

eventuele aanleggen van een rotstuin(tje). U bent van harte welkom.  

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

Tuinclub 
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Zaterdagmiddag 29 januari kon onze tuinclubbijeenkomst gelukkig weer doorgaan. We 

hebben Nel Wens en Jan de Lint bedankt voor al hun werk voor onze tuinclub.  

 

Hierna heeft de nieuwe tuinclubcommissie, bestaande uit Lia Klijs, Marian Ooyen en 

Ietje Willemse, zich voorgesteld. Piet van de Klundert liet een diavoorstelling zien over 

diverse tuinreizen en we hebben gezellig bijgepraat. 

De lezing door Pieter Nijhoff van Kwekerij Pieters Planten over bijzondere bladplanten 

van 15 februari was erg leuk en informatief. Er gingen flink wat plantjes met de diverse 

leden mee naar huis. 

Tuinclublezing op dinsdagavond 15 maart van 19.15 – 21.30 uur.  

Lezing door Ad de Bruijn van de Bloemencommissie Zundert over Dahlia`s. 

Ad de Bruijn van de Bloemencommissie Zundert vertelt deze avond 

aan de hand van foto’s over verschillende soorten Dahlia’s en de 

teelt ervan. Ook vertelt hij over het Bloemencorso in Zundert 

waarvoor de Bloemencommissie de in- en verkoop van Dahlia’s 

voor de 20 Zundertse buurtschappen verzorgt. In de 

Dahliashowtuin in Zundert kun je in de zomermaanden ongeveer 

175 soorten Dahlia’s bewonderen. 

 

 

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

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

Verder heeft de tuinclubcommissie tot nader order een ledenstop 

ingesteld. Momenteel zijn er 64 leden, wat betekent dat niet iedereen 

met de dagexcursie mee kan in de bus, terwijl dat toch het hoogtepunt 

van ons clubjaar is. Zodra het ledental vervolgens onder de 60 

personen zakt, kunnen er weer nieuwe leden aansluiten. Voor nu 

hebben we een wachtlijst opgesteld waarop inmiddels al 1 persoon 

staat. 

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

Van de Fotoclub 



In januari zijn we op een vroege zaterdagochtend naar Oisterwijk gereden voor het 

fotograferen van het Belversven. De tocht zou onder leiding zijn van een gids, maar 

gezien de coronamaatregelen en de hoge besmettingscijfers in de periode van de tocht, 

had de gids aangegeven niet beschikbaar te zijn. Gelukkig had Richard van Cann 

uitstekend voorwerk verricht, het terrein al verkend en hij kon ons door het gebied 

leiden. 

We waren welgeteld met 4 personen. De rest is eerder die week, later op de dag of later 

in de week gegaan. Hier de uitslag. 

 

De 1e plaats is voor Richard R. 

Deze opname is gemaakt aan de rand van het Belversven. Het was rond 11 uur nog 

koud en mistig (zoals te zien op de achtergrond). Het zand op de voorgrond leidt je 

ogen verder de foto in via de bomen zowel links als rechts naar uiteindelijk de bomen op 

de achtergrond. De tak rechtsboven in de foto zorgt voor een dieptewerking. De foto is 

gemaakt met een Canon EOS 90D met een 18-135mm lens (50mm), een diafragma van 

11, een sluitertijd van 1/50 en ISO 160. Witbalans op bewolkt. Er is gebruik gemaakt 

van een statief (met waterpas) en de foto is niet nabewerkt. 

 

De 2de plaats is voor Ton.  

Deze foto is van een klein ven vlak bij het Belversven. Ook hier is de mist nog goed te 

zien. Mooi zijn de spiegelingen van de bomen en struiken in het water. 

 

        

De 3de plaats is gezamenlijk voor Elly M en Ria.  

https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Fotoclub_Oisterwijk_1e_Richard_Rood_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_maart_2022_692_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Fotoclub_Oisterwijk_2de_Ton_de_Jong_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_maart_2022_693_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Fotoclub_Oisterwijk_3de_Elly_Michielsen_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_maart_2022_694_.jpg
https://breda.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_breda/nieuwsbrief_maart_2022/foto_s_maart_2022/Fotoclub_Oisterwijk_3de_Ria_van_Elteren_Groei_en_Bloei_nieuwsbrief_maart_2022_695_.jpg


De foto met de 2 eenden is van Elly. Een mooi voorbeeld van een silhouetfoto. Door het 

tegenlicht zijn alleen de contouren van de eenden te zien, deze zijn zo duidelijk dat men 

kan zien dat het eenden zijn. Door de grassen en struiken op de voorgrond ontstaat de 

dieptewerking. De foto van Ria is ook van het Belversven, genomen op een later tijdstip 

van de dag. Er is geen mist aanwezig, maar wolken met een vleugje zon. De bomen op 

de voorgrond maken een mooi kader. In het water is een hele mooie spiegeling te zien 

van de bomen en struiken op de oever aan de overzijde van het ven. 

Op zondag 13 februari hebben we de fototocht naar Gouda gehad. Een route leidde ons 

naar 25 verschillende steegjes in de binnenstad van Gouda. In de volgende nieuwsbrief 

de foto’s. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Rood. 

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

Tuinagenda maart 

In maart kun je sommige planten al gaan planten, daarnaast zijn er wat 

onderhoudsklusjes waarmee je aan de slag kunt. Een deel van wat je kunt doen vind je 

in deze tuinagenda. 

 

Aanleg en inrichten 

• Installeer een watergeefsysteem. 

Voorbereiden 

• Bestel zaden van eenjarige zomerbloemen. 

• Bewerk de grond voor de nieuwe border of kruidentuin. 

• Koop zomerbloeiende bollen. 

Gazon tuinkalender 

• Maai het gazon zodra het gras begint te groeien. 

• Steek graskanten af zodat het gazon er weer piekfijn uitziet. 

• Belucht of verticuteer het gazon. 

• Gazon, border, rozen en hagen bemesten. 

• Verspreid een laagje compost over het gazon. 

Planten 

• Het beplanten van de border kan beginnen! Let bij het kiezen van de planten op 

standplaatswensen, bloeitijd en een goede variatie in hoogte-, groei-, blad- en 

bloemvormen. 

• Plant zomerbollen binnen in potten en breng ze aan de groei. 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/water_geven/watergeefsystemen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/wanneer-eenjarigen-voorzaaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/bloembollen-planten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-maaien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/graskanten-steken-en-knippen
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-beluchten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-verticuteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/gazon-onderhoud/gazon-bemesten


• Zaai eenjarige planten binnen voor. 

• Haal uitgebloeide bolletjes uit potten en bakken en plant ze in de tuin. 

Verzorgen 

• Geef overwinterende kuipplanten binnen weer meer water. 

• Bemest (fruit)bomen, heesters en hagen. 

• Verpot planten die te krap staan. 

• Verspreid een laag compost in border en moestuin. 

• Verwijder de uitgebloeide viooltjes voor een langere bloei. 

• Blijf onkruid wieden.  

Vermeerderen 

• Deel vaste planten bij vorstvrij weer. 

• Dun zaailingen op tijd uit zodat ze elkaar niet gaan verdringen. 

Snoeien 

• Snoei kornoelje (Cornus) en wilg (Salix) om de vorming van kleurige takken te 

stimuleren. 

• Verwijder dode takken uit bomen, struiken en klimplanten. Twijfels? Krab een 

stukje van de bast weg. Zie je daaronder groen, dan betekent dit dat er nog leven 

in de tak zit. Is het bruin onder de bast, dan kun je de schaar erin zetten. 

• Snoei rozen en bemest ze meteen. 

• Snoei clematis terug. 

• Snoei de vlinderstruik (Buddleja). 

• Knip lavendel, alsem (Artemisia) en heiligenbloem (Santolina) terug. Knip boven 

krachtige uitlopers. 

Onderhouden 

• Werk verzakkingen in de bestrating weg. 

• Ventileer op mooie dagen de ruimte waar kuipplanten overwinteren. 

• Bladeren, stro, vliesdoek, noppenfolie en andere materialen die de planten tegen 

de vorst beschermd hebben, kunnen verwijderd worden. Houd het weerbericht wel 

in de gaten, want in maart kan het zomaar weer overdag én ’s nachts gaan 

vriezen. 

• Aarzel niet om planten die het het vorig jaar niet meer zo goed deden, te 

verwijderen.  

Vijver 

https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/tuin-bemesten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/bodemonderhoud/zelf-composteren
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/onkruid-wieden/?searchp=onkruid%20wieden
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-kweken/vaste-planten-en-halfheesters-stekken
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/rozen-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/vlinderstruik-snoeien-buddleja
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/snoeien/lavendel-snoeien
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuinvideo/tuin-bestraten
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/tuininspiratie/planten-beschermen-tegen-vorst


• Maak vijverpomp en vijverfilter schoon en installeer deze weer. 

Bron: vtwonen.nl 

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

 

 

 

 

 


