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We lopen naar het eind van 2020 en wat voor jaar was het. Corona is van invloed geweest op vrijwel 
alle activiteiten die we in het verleden als normaal beschouwden. Hopelijk kunnen we vanaf begin 2021 
gaan uitkijken naar een vaccin wat ons weer op weg moet brengen naar dat “normale” leven. Hoewel 
het natuurlijk niet meer helemaal hetzelfde zal worden, heeft de noodzaak tot digitalisering van te 
onderhouden contacten ook weer nieuwe inzichten gebracht. De mooie fotoseries van uw tuinen op 

onze website was daarvan een mooi voorbeeld. Dit soort mooie ervaringen kunnen we wel degelijk 
vasthouden voor de toekomst. 
 
De stekkenbeurs die we in oktober hebben gehouden was achteraf gezien nog net mogelijk (we hadden 
de nodige voorzorgsmaatregelen genomen) en eigenlijk ook een groot succes. Het aantal deelnemers 
en bezoekers overtrof onze verwachtingen. Dank aan zowel deelnemers als bezoekers daarvoor! 
 
Helaas was het de laatste activiteit die we konden organiseren. We hadden gehoopt om eind november 
dit jaar nog een jaarvergadering te kunnen houden maar helaas mocht het niet zo zijn. Zoals het er nu 
uit ziet zal ergens voorjaar 2021 een gecombineerde jaarvergadering 2019/2020 worden gehouden. 
 
Normaliter zou de eerstvolgende activiteit de snertwandeling zijn begin januari. Er vinden 
verkenningen plaats naar de mogelijkheden, maar uiteraard moeten we een flinke slag om te arm 
houden hierbij. 

 
Ik wil eindigen met een positieve eindnoot. Geniet van de mooie herfstkleuren die op dit moment te 
zien zijn en voor we het weten verschijnen de aller vroegste sneeuwklokjes. Geniet er van (plant 
eventueel nog wat bloembollen), maar bovenal blijf gezond en dan maken we er in 2021 weer een 
mooi groeiend en bloeiend jaar van. 
 

Kees de Rooij 
Voorzitter 
 

   
 

 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER 2020 

 
De afgelopen twee maanden zijn er weer twee nieuwe leden bijgekomen, uit Roosendaal en Nispen. 
Het bestuur heet hen van harte welkom bij de afdeling Roosendaal. We wensen ze, net als onze andere 
leden, veel plezier en ontspanning in hun tuin toe, en hopelijk binnenkort een persoonlijke 
kennismaking als we weer activiteiten kunnen organiseren. 
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ZATERDAG 21 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING AFGELAST 
 
Zoals we u in de NieuwsFlits van 24 oktober hebben laten weten, is de ALV opnieuw uitgesteld. 
 
Bij het hoofdkantoor in Zoetermeer zijn veel vragen binnengekomen van afdelingen wat te doen met 
de ALV. In het voorjaar hebben veel afdelingen hun ALV moeten uitstellen. Nu blijkt dat het ook dit 

najaar best lastig is. Een bijeenkomst met 30 mensen mag (op het moment dat dit geschreven wordt) 
maar onze leden zijn vaak ouder en lang niet iedereen durft te komen, zeker na het advies om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en alleen in echt noodzakelijke gevallen op pad te gaan. 
Het zijn rare tijden, en iedereen zal begrijpen dat dingen worden uitgesteld en dat je niet helemaal 
naar de letter van de statuten kunt handelen. Hoe voldoen we dan aan de verplichting om de 
jaarstukken te laten vaststellen? 

Gelukkig voor ons heeft de kascommissie al vroeg in het voorjaar onze jaarstukken over 2019 
beoordeeld en goedgekeurd. Deze gaan nu in concept naar het hoofdkantoor, met de vermelding dat 
ze nog niet door de vergadering zijn vastgesteld. Mogelijk kunnen we in het voorjaar van 2021 weer 
veilig vergaderen en gaan we dan de ALV over 2019 en 2020 combineren. Dan zullen de jaarstukken 
over 2019 pas definitief goedgekeurd kunnen worden door de vergadering. 
 
Belangstellenden die vóór die tijd de stukken willen beoordelen kunnen deze opvragen bij de secretaris 
via info@roosendaal.groei.nl. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die voor de volgende ALV al 
inbrengen bij het bestuur. 
 
U ontvangt tijdig bericht als er een nieuwe datum voor de ALV vastgesteld wordt. 
 

   

CORONATUINEN NAJAAR 2020 

 
In het voorjaar en de zomer hebben we gelukkig veel foto’s mogen ontvangen van onze leden die 
wilden delen hoe hun tuin zich ontwikkelde. Wat was het leuk om die vrolijke bloemen te zien en op die 

manier virtueel tuinen te kunnen bezoeken. 
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al zegt: geniet van de mooie herfstkleuren, en voor je het weet 
bloeien de sneeuwklokjes! 
 
We willen daarom het delen van onze tuinen voortzetten, en de eerste foto’s komen van Chris 
Karremans. U vindt ze hier. In haar tuin is nu nog veel groen, maar onder andere de Liquidambar 
(amberboom) is al prachtig verkleurd. De eerste bollen komen al boven de grond kijken, dus wie weet 

wanneer ze gaan bloeien? 
 
Leden die het leuk vinden om foto’s uit hun tuin te delen kunnen deze opsturen naar Chris, 
chriskarremans@hotmail.com. Graag minimaal 1 MB groot, dan zijn ze het mooiste op de website. Net 
als in het voorjaar gaan we ze delen via Nieuwsflitsen. 
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BOEKENCLUB 

 
Het sociale leven is een stuk rustiger dan we misschien gewend zijn, en wie weet houdt u nu tijd over? 
Hanneke Oosterlee stelt drie boeken voor uit haar boekenkast die toegespitst zijn op het genieten in 
uw eigen tuin. 

 

Wat zingt daar?  

Vogelzang door het jaar heen 

Auteur(s): Dick de Vos; met illustraties van Elwin van der Kolk  

€ 16,95  

2020,  ISBN: 9789050117425   (Paperback)  

Nominatie shortlist Jan Wolkers Prijs 2020 - Een prettige vogelgids voor iedereen 

vogels aan hun zang wil leren herkennen. Ideaal voor beginners! Veel mensen kennen de 

vogels wel aan hun verenkleed, maar hebben moeite om ze te herkennen aan hun geluid. 

Deze gids behandelt de zang van de meest algemene vogels van tuin en park. Daarbij 

volgen we de maanden van het jaar. 

De geluiden van de vogels worden uitgelegd aan de hand van uitgebreide beschrijvingen, notenschrift, 

ezelsbruggetjes en interessante weetjes. 

Een vereenvoudigde determinatiesleutel, een vogelzangkalender en overzichten van vogels per biotoop en 

vogelzang per etmaal completeren het geheel. Met prachtige nieuwe tekeningen van Elwin van der Kolk. 

Ideaal om vanuit eigen huis de vogelgeluiden te leren kennen, maar ook voor cursussen vogelzang. 

 

Hoe help ik de dieren in mijn tuin 

Inspirerende ideeën om het dierenleven in de tuin te verrijken 

Auteur(s): Helen Bostock & Sophie Collins  
€ 21,95  
2020,  ISBN: 9789050117272  Hardcover 

Hoe help ik de dieren in mijn tuin? biedt meer dan honderd duurzame ideeën om het 
dierenleven in je tuin te verrijken. Dit boek inspireert je met eenvoudige projecten, 
zoals een egelhuisje maken of een diervriendelijke vijver aanleggen. Ook geeft het tips 
en antwoorden op vragen die je altijd al had willen stellen. 

Hoe verander je een gazon in een zoemende bloemenweide? Kun je vogels helpen met 
nestmateriaal? Wie voelt zich thuis in een boomstronk? Gaan honingbijen in bad en kun je een 
hommelnest verplaatsen? Welke bloemen zijn geschikt voor bestuivende insecten? Hoe kan ik tuinieren 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen? Kortom: hoe maak je tuin een dierenparadijs? 
 
Dit boek laat zien hoe je een eigen bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit in je eigen buurt. Een 
boek vol fascinerende feiten en ideeën. Hoe help ik de dieren in mijn tuin? is een leuk boek waar het 
hele gezin plezier aan zal beleven. 

 



 

 

Een kleine eetbare tuin 

ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 66 m2 

Auteur(s): Madelon Oostwoud  

€ 22,95  
2019,  ISBN: 9789050116244  (Hardcover)  

Voor liefhebbers van geurige, kleurige en smaakvolle tuinen, ook geschikt voor 
beginners! Een kleine eetbare tuin biedt volop inspiratie voor ontwerp, aanleg en 
onderhoud van een kleine tuin met eetbare vaste planten en dat alles zonder veel 
werk en onderhoud. De vele praktische tips, haalbare voorbeelden en ontwerpen 

helpen je op weg.  

 Een eetbare siertuin aanleggen op het balkon, in bakken en in de volle grond 

 Met vaste planten (zonplanten, schaduwplanten, hoog, laag, vast, pot) 

 Inspirerende tips voor tuinaanleg en tuinontwerp 

 Optimale benutting van zonlicht en regenwater 

 Vaste, winterharde, overblijvende en zelf zaaiende planten, dus weinig onderhoud 

 Zaaien, stekken, vermeerderen, scheuren 

 Gereedschappen, harde materialen, steunen van klimplanten 

 Dieren en insecten lokken en afweren, composteren 

 Tips voor oogsten, bewaren en verwerken 

 Met losse plantenlijst als keuzewijzer: meer dan 200 soorten eetbare vaste planten (met informatie 

over o.a. grondsoort, groeiwijze en toepassing in de keuken) 

 Genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016 

Een heerlijk creatief boek, ook geschikt voor beginners. Nu ook met leeslint! 

 

Heeft u ook een (natuur- of tuin-)boek altijd binnen handbereik en wilt u dat laten weten aan de 
andere leden van onze vereniging, geef dit dan door aan Chris Karremans, 
chriskarremans@hotmail.com. In elk geval titel en schrijver, als u meer informatie kunt delen (b.v. 
uitgever, ISBN), en een korte omschrijving kunt geven is dat fijn. 
 
 

ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN… 

 
Net als bij afdeling Roosendaal zijn de activiteiten van de afdelingen om ons heen afgelast of 
uitgesteld. Maar ook daar zijn initiatieven te vinden waarbij we zelf iets kunnen doen voor de natuur en 
tegen de verveling. 
 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland organiseert elk jaar een Natuurwerkdag om ons samen in te 
zetten voor de wilde bij, vlinder, zandhagedis of de ijsvogel. De stichting doet daarom een oproep om 
dit jaar mee te doen met de actie #natuurinjetuin. Dit jaar gaan ze aan de slag voor biodiversiteit in 
eigen tuin: met een insectenhotel, een broeihoop of het planten van bloembollen help je insecten. De 
actiedag in je eigen tuin is gepland voor zaterdag 7 november, maar de ideeën die ze aandragen zijn 
natuurlijk ook op een andere dag toe te passen. 

 
Meer tips en inschrijven voor de Nieuwsbrief op landschapsbeheer Zeeland - natuur in je tuin 
 
Wist u dat veel afdelingen een digitale Nieuwsbrief uitgeven en dat u zich hiervoor kunt aanmelden via 
de website van die afdelingen? U krijgt dan regelmatig overzichten van de activiteiten van die 
afdelingen per mail toegestuurd. 
 
 
 

mailto:chriskarremans@hotmail.com
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VIRTUEEL TUINEN BEKIJKEN OP INTERNET 
 
Deze lijst met tuinen is te vinden op een website die vertaald is naar het Nederlands en waar je de 
reclame moet proberen te negeren. Maar er staan wel mooie tuinen van over de hele wereld vermeld, 
en als je op de links klikt kun je panoramafoto’s bekijken, 360o foto’s en je kunt virtueel wandelen door 
de tuinen; met dank aan professionele fotografen en bezoekers die hun foto’s gedeeld hebben. 

https://itigic.com/nl/list-of-gardens-to-visit-virtually-on-google-maps/ 
 
Ook op YouTube bestaat een hele wereld van tuinen, de een wat professioneler gefilmd dan de ander 
maar allemaal met liefde voor de natuur en aandacht voor de details. Hier een aantal voorbeelden om 
mee te beginnen: 
 

De tuinen van Beth Chatto: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLmDHz8cxWg 
 

   
 

   
 
The Old Vicarage in Whixley: 
https://www.youtube.com/watch?v=guuJiBPcegA 
 

Great Comp Garden in Sevenoaks: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ISLLWnIsc0 
 
Japanse tuin in Portland: 
https://www.youtube.com/watch?v=LOIUNVfKHTE 
 
En als u eens iets anders wil zijn er online nog héél veel mogelijkheden! 

 
De luisterbieb biedt (gratis) online luisterboeken aan: 
www.onlinebibliotheek.nl 
 
Het Rijksmuseum en andere musea bieden een (gratis) online rondleiding aan: 
www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families 
www.museum.nl 

 
Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert gratis online colleges op verschillende onderwerpen: 
www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges 
 
Het LKCA biedt een overzicht van het culturele aanbod , zoals kamerkoren, online musea, concerten, 
creatieve workshops voor het gezin en theaterproducties: 

www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven 
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BESTUURSSAMENSTELLING GROEI & BLOEI AFDELING ROOSENDAAL 
 
Voorzitter Kees de Rooij, Vaartweg 52, 4731 RA  Oudenbosch 
tel. nr.: 06-17730660, e-mail: kderooij67@gmail.com 
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@gmail.com 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 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.  

 

 

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

annyvanwijk@gmail.com 
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