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Volg Groei&Bloei Roosendaal 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Toch een nieuwsbrief ondanks dat als gevolg van het coronavirus alle activiteiten zijn stilgelegd? 
 
Ja, al is het alleen maar om te laten weten dat we als bestuur weliswaar minder actief zijn, maar we 
jullie als leden wel willen wijzen op interessante links en informatie. 
 
Wellicht kunt u door het ‘huisarrest’, meer dan in het verleden aandacht besteden aan uw tuin en ziet 

deze er uit als door een ringetje te halen. Stuur dan foto’s naar ons zodat we die kunnen delen via de 
website met de andere leden. Zo organiseren we digitale tuinbezoeken. Zie ook verder in deze 
nieuwsbrief hoe dit te doen. 
 
De meesten van u hebben een tuin en daarmee de luxe om, ook als thuisblijven het devies is, toch 
buiten bezig te kunnen zijn. Naast de lichaamsbeweging geeft ook het bezig zijn in het groen positieve 
energie die we nu alleen maar hard nodig hebben. Geniet er van, maar vooral: blijf gezond! 
 
Op dit moment zijn alle evenementen tot 1 september verboden dus lijkt het er op dat dit jaar een 
groot deel van onze activiteiten niet door zullen kunnen gaan. Aangezien onze leden voor een groot 
deel tot de risicogroep hoort is het alleen maar extra verstandig ons daaraan te houden en te wachten 
op betere tijden of mogelijkheden. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen blijven volgen. 
 
Rest mij u te wijzen op de interessante links in deze nieuwsbrief. Blijf daarnaast genieten van uw tuin 

maar vooral, blijf gezond! 
 
Kees de Rooij 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN MAART EN APRIL 2020 

 
In maart werden er 4 mensen lid van Groei&Bloei; 1 lid uit Oud-Gastel, 1 lid uit Achtmaal, 1 lid uit 
Roosendaal en 1 lid uit Nispen. 
In april kwamen er 2 nieuwe leden bij, 1 lid uit Wouw en 1 lid uit Roosendaal. 
 
Het bestuur heet iedereen welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt dat zij samen met de overige 
leden binnenkort weer plezier kunnen beleven van het programma dat wij voor onze leden 
organiseren. 
 
 

TOCH EEN NIEUWSBRIEF IN MEI 
 
We kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen periode misschien vaker achter uw computer zat dan u 
lief is, maar dat u ook wel eens wat anders wil zien dan nieuws over Covid-19. Hieronder geven wij u 
een overzicht van websites waar u (groene) afleiding kunt vinden, inspiratie op kunt doen en 
opgevrolijkt wordt. 
Tegen de tijd dat de periode van beperkende maatregelen achter ons ligt, hopen we u weer te zien bij 
onze activiteiten. Samen doen en samen kijken maakt het allemaal leuker! 
 
Tot die tijd willen we u het volgende online aanbieden, zodat u veilig thuis kunt genieten: 
 
Het Arboretum Oudenbosch is niet geopend voor bezoekers maar u kunt ze wel via de website 
volgen: 

https://www.arboretumoudenbosch.nl/ 
 
De Keukenhof is ‘Virtueel Open’. Dat betekent prachtige beelden van Keukenhof 2020, uitleg van de 
tuinmannen of andere mensen die laten zien hoe mooi het park is. 
https://keukenhof.nl/nl/ 
 
Alan Titchmarsh (bekend van Gardeners’ World) leidt u rond in zijn privé tuin: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=tyJnLPZw60U&feature=emb_logo 
 
Een link naar de 10 mooiste tuinen van England (met dank aan GardenTours): 
https://www.gardentours.nl/blog/de-10-mooiste-tuinen-van-engeland/ 
 
De Vogelbescherming geeft met live camerabeelden een kijkje in de nesten van verschillende 
vogels: 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
 
En voor wie de live beelden leuk vindt heeft Discover Wildlife een lijst met camera’s over de wereld, 
niet alleen een zeer brede selectie vogels maar ook egels, vossen, dassen, beren en zelfs olifanten! 
https://www.discoverwildlife.com/animal-facts/livestreams-
wildlife/?fbclid=IwAR245v54sdbhbFLw7AfE4xu7NDdsPUY12wC76KK2xH8t1gnP663y3dyEfXU 

 
 
DIGITALE TUINBEZOEKEN BIJ LEDEN VAN AFDELING ROOSENDAAL 
 
En natuurlijk kunt u op onze eigen website https://roosendaal.groei.nl/fotos/tuinen-in-corona-tijd/ 
virtueel op bezoek bij onze eigen leden! Er zijn inmiddels al behoorlijk wat foto’s geplaatst, maar er 
kunnen er zeker nog meer bij. Je mag natuurlijk door het seizoen heen vaker foto’s sturen. 
 
Het is géén wedstrijd wie de mooiste tuin heeft of wie de beste foto’s kan maken, maar het draait om 
de kleur en de kracht van het voorjaar in onze tuinen, een positief bericht voor ons allemaal! 
 
Wie doet er mee? 
Stuur je foto's (minimaal 1MB groot) naar: chriskarremans@hotmail.com, dan komen ze op de website 
te staan. Bij voldoende aanmeldingen sturen we opnieuw een Nieuwsflits met een link naar deze foto's! 
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GROEN LEESVOER 
 
Heeft u zich al ingeschreven voor de volgende (gratis) Nieuwsbrieven? 
 
1 De Groei & Bloei Nieuwsbrief. 
Een maandelijkse nieuwsbrief behorend bij het tijdschrift over wat te doen in de tuin, groenagenda en 

wat dies meer zij. Inschrijven kunt u via de link: https://www.groei.nl/actueel/inschrijven-nieuwsbrief 
 
2 Nieuwsbrief Tuinseizoen 
Een wekelijks nieuwsbrief. Inschrijven kan via: https://tuinseizoen.com/nieuwsbrief/ 
 
3 Nieuwsbrief Tuinenstruinen 

Een wat onregelmatig verschijnende prachtige nieuwsbrief met verhalen over bijzondere tuinen en 
planten. Inschrijven kan via de pagina van de volgende link: https://tuinenstruinen.org/over-
tuinenstruinen-org/ 
 
4 De Tuin in Vier Seizoenen 
Een prachtig blad, met een gratis wekelijkse nieuwsbrief. 
Inschrijven kan via: https://tijdschriftdetuin.nl/ 
 
Wanneer het u een beetje teveel wordt kunt u zich gewoon weer afmelden voor deze nieuwsbrieven via 
de unsubscribe buttons. 
 
 
ZATERDAG 20 JUNI EXCURSIE KWEKERIJDAGEN BINGERDEN: VERZET NAAR 19 JUNI 2021! 
Deze excursie wordt georganiseerd door afdeling Breda, in samenwerking met afdeling Roosendaal. 

 
We hadden nog goede hoop maar helaas moeten we de excursie van zaterdag 20 juni naar de 
internationale kwekerijdagen Bingerden afzeggen. Landgoed Bingerden heeft de moeilijke beslissing 
moeten nemen om dit mooie evenement uit te stellen naar volgend jaar. Het is een enorme 
teleurstelling maar ieders gezondheid gaat uiteraard voor. 
 

We schuiven de excursie door naar volgend jaar en deze zal plaatsvinden op zaterdag 19 juni 2021! 
 
We hopen dat jullie er dan allemaal bij zijn. Wij nemen contact op met de deelnemers die deze 
excursie al bij ons geboekt en betaald hebben voor zaterdag 20 juni en zij zullen uiteraard hun geld 
terug krijgen. Stay safe en hopelijk tot snel! 
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EEN BEDANKJE VOOR ONZE VRIJWILLIGERS 
 
Hoewel we nu geen activiteiten aan kunnen bieden, zijn onze vrijwilligers altijd bezig om leuke tuinen 
te vinden, workshops te bedenken, lezingen te organiseren. Ze doen dit geheel belangeloos, en 
normaal gesproken krijgen ze tijdens de jaarvergadering een welgemeend woord van dank, een hand 
van de voorzitter en een kleinigheidje. Nu de jaarvergadering niet kon doorgaan, hebben we het 

anders opgelost: Anny en Anton van Wijk zijn op mooie dagen naar de vrijwilligers gefietst, en hebben 
ze – uiteraard vanaf gepaste afstand – in het zonnetje gezet. 
 

     
 
Voor nu wensen we u een goede gezondheid, en tot ziens in betere tijden! 
 
Namens alle leden van het bestuur en de activiteitencommissie, 
Chris Karremans 
 
 
 
 

 

 
Vergeet niet de wijziging van uw email adres door te geven aan Anny van Wijk! 

annyvanwijk@gmail.com 
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BESTUURSSAMENSTELLING GROEI & BLOEI AFDELING ROOSENDAAL 
 
Voorzitter Kees de Rooij, Vaartweg 52, 4731 RA  Oudenbosch 
tel. nr.: 06-17730660, e-mail: kderooij@xs4all.nl 
Secretaris: Anneke Douw, Pagnevaartweg 50, 4731 AE Oudenbosch 
tel. nr.: 0165 331196, e-mail: info@roosendaal.groei.nl 

Penningmeester: Wim Scheepers, Van Eedenlaan 29, 4707 LA Roosendaal  
tel.nr 0165 541247, e-mail: wimenella.scheepers@gmail.com  
Bestuurslid: Chris Karremans, Prinses Irenestraat 12, 4671 CW Dinteloord  
tel. nr.: 0167 524466, e-mail: chriskarremans@hotmail.com 
Bestuurslid: Anny van Wijk, Ericastraat 10, 4702 BM Roosendaal 
tel. nr.: 0165 550595, e-mail: annyvanwijk@gmail.com 

Bestuurslid: Aat Oosterlee, Zundertseweg 15, 4707 XD Roosendaal 
tel. nr.: 0165 556134, e-mail: aat@oosterlee.eu 
 
REDACTIE NIEUWSBRIEF 
 
Chris Karremans (chriskarremans@hotmail.com of 0167-524466), 
Aat Oosterlee (aat@oosterlee.eu of 0165 556134) 
 
FOTOGRAAF: We danken Hanneke Oosterlee voor het gebruik van haar fotografiewerk. 
 
BETAALWIJZE:Meedoen of meegaan? Meldt u altijd eerst aan bij de contactpersoon en ga dan pas 
over tot betaling. Alle betalingen voor deelname aan excursies, cursussen, workshops e.d. op rekening 
NL74INGB0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal, onder vermelding van de betreffende activiteit 
(tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de activiteit). 

 
AANSPRAKELIJKHEID: De maatschappij KMTP/Groei & Bloei, zowel de afdeling Roosendaal kunnen 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, opgelopen tijdens deelname aan één 
van de activiteiten door haar georganiseerd. 
 
 

 
OP TIJD AANMELDEN 

Er komen regelmatig aanmeldingen binnen ná de sluitingsdatum. Soms maakt dat niet uit, 
maar als er een minimum aantal deelnemers nodig is, kan het zijn dat de activiteit al 

afgezegd is. Met de late aanmeldingen erbij had het misschien wel door kunnen gaan. Dat is 
jammer voor de spreker, gids of workshopleider, voor vrijwilliger die het organiseert, maar 

vooral voor u als u aan die activiteit wilde deelnemen! 
Hou daarom in de gaten tot wanneer u zich aan kunt melden. Als wij een emailadres van u 

hebben, krijgt u een paar dagen van te voren een herinnering in de vorm van een 
Nieuwsflits. 

 

  

 
Op onze website en in de Nieuwsbrieven worden regelmatig foto’s geplaatst waar in 
sommige gevallen personen herkenbaar op te zien zijn. We gaan er vanuit dat u geen 

bezwaar heeft tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website of 
nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de leden 

van het bestuur of activiteitencommissie of via info@roosendaal.groei.nl 
 

 

 
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw adresgegevens die we nodig hebben om deze 
Nieuwsbrieven te kunnen versturen.  
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