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Volg Groei&Bloei Roosendaal 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Ik begin dit voorwoord met het overbrengen van de beste wensen voor 2021 aan u allemaal. 
 
We laten een bijzonder jaar achter ons (zonder het “C” woord te noemen) en wat mij betreft gaan we 
maar snel vooruitkijken naar 2021. 
 

De verwachting is toch wel dat in de loop van het late voorjaar/zomer allerlei versoepelingen mogelijk 
gaan worden waardoor we elkaar wat meer “live” kunnen zien. Wij zullen kijken wat de mogelijkheden 
gaan worden qua activiteiten die passen bij de dan geldende maatregelen. 
 
De traditionele snertwandeling kan op dit moment uiteraard niet doorgaan maar we zitten te denken 
die te verplaatsen naar ergens wat later in het voorjaar. 
 
De jaarvergadering (van 2020!) zal uiteraard nog plaatsvinden dit jaar, dat is wel zeker. Of dit echter 
al in maart mogelijk is moeten we nog afwachten. Zodra hier meer over bekend is zullen we u dat 
uiteraard laten weten. 
 
Desalniettemin gaat alles in de tuin gewoon door. De eerste sneeuwklokjes staan in bloei en bij de 
Hamamelis (toverhazelaar) zijn de eerste uitkomende bloeiwijzen al te zien. En komende maanden 
binnen de eerste tomaten en paprika’s zaaien. De winter is echter nog niet voorbij, pas halverwege 

februari komt er echt zicht op het voorjaar. Dus nog even volhouden… of het nu gaat over het voorjaar 
of dat lastige virus. 
 
Tot ziens, blijf gezond en hopelijk tot op een van onze activiteiten of lezingen komend jaar. 
 
Kees de Rooij 
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OPROEP: IS ER BELANGSTELLING VOOR EEN ZOOM-LEZING DOOR LEO BRAND? 

 
De winterperiode is heel geschikt voor lezingen: je zit lekker warm en droog binnen terwijl je ideeën op 
kunt doen voor het voorjaar als je weer naar buiten kunt. Genieten van mooie foto’s, leren van de 
spreker en bijpraten met andere leden. 
In deze winterperiode is het niet mogelijk om gezellig samen te komen in een zaal en te kijken en te 
luisteren naar een spreker. 
 
Leo Brand ken je misschien nog van de lezingen over ‘Orchideeën in Europa’ en ‘Vijver en Tuinplezier’ 
die hij voor ons verzorgd heeft. Omdat hij graag zijn kennis en mooie foto’s wil delen geeft hij nu 
lezingen via Zoom. Het is dan mogelijk voor onze leden om naar een ‘digitale bijeenkomst’ te komen, 

thuis op je eigen computer of laptop. 
 
Omdat we niet goed weten hoe handig onze leden zijn met computers en Zoom-vergaderen zouden we 
graag willen horen of je een lezing via een Zoom-meeting zou willen bijwonen. Bij voldoende 
belangstelling gaan we dan een afspraak maken met Leo Brand. In principe zal de lezing op een door-
de-weekse avond gehouden worden. 
 
Je kunt kiezen uit deze onderwerpen (je hoeft niet persé een voorkeur aan te geven) 

1. De flora en fauna van de Alpenlanden 
2. Natuurlijk tuinieren met planten en dieren (over natuurlijk tuinieren) 
3. Kruidig met kruiden (over de standplaats en verzorging in de tuin en gebruik in de keuken) 

 
Je belangstelling kun je doorgeven aan Chris Karremans, chriskarremans@hotmail.com. 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 2020 

 
De afgelopen twee maanden zijn er vijf nieuwe leden bijgekomen, waarvan 3 uit Roosendaal, 1 uit 
Wouw en 1 uit Hoeven. 
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. 
 
ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN… 
Met uw lidmaatschapskaart van Groei & Bloei kunt u ook deelnemen aan activiteiten van andere 
afdelingen. 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. 
 
Podcasts over planten en tuinieren 
Van de afdeling Groei en Bloei Walcheren namen we het volgende artikel over: 
Een podcast is een lezing die je kunt downloaden op je tablet of telefoon. Voordeel van downloaden is 
dat je op elk moment van de dag de podcast kan beluisteren op je telefoon zonder dat dit mobiele data 
kost. Ik luister vaak een podcast tijdens het werken in de tuin. Telefoon in je zak en oortjes in. Het is 

net een ‘Lezing op aanvraag’. 
Er zijn podcasts over elk onderwerp dus ook over tuinieren. Veel podcasts over tuinieren zijn in het 
Engels, maar er zijn ook enkele Nederlandse podcasts. 
Hieronder staan er enkele: 
- Podcast van de Hortus van Amsterdam: https://www.dehortus.nl/podcast/ 
- Discutafel: https://discutafel.nl/ 
- Podcast van Suzanne Streefland uit Rotterdam. https://plantenvrienden.nl/podcasts/ 
 
Wintertuin 
Van de afdeling Groei en Bloei Zeeuws-Vlaanderen namen we het volgende artikel over: 
Een unicum, ook om virtueel te bezoeken is de prachtige wintertuin van het Ursulineninstituut van 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (nabij Mechelen). 
Het ontwerp in art-nouveau stijl van de wintertuin is in opdracht van wereldse zusters Ursulinen op het 

platteland van België. Klik op deze link om de YouTube film te bekijken. 
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BOEKENCLUB 
 
Het sociale leven is een stuk rustiger dan we misschien gewend zijn, en wie weet houd je nu tijd over? 
We stellen in deze rubriek boeken voor die toegespitst zijn op het genieten in je eigen tuin. 
 
Hanneke Oosterlee heeft opnieuw 3 boeken uit haar boekenkast gekozen om onder de aandacht te 

brengen. 

           

Een tuin voor bijen & vlinders 

Uitgegeven door Kosmos Uitgevers, EAN 97890215575773, prijs €17,50 
Een tuin vol bijen en vlinders van Albert Vliegenthart is een inspirerend boek dat laat zien hoe je tuin, 
balkon of terras aantrekkelijk kunt maken voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten. 
Door eenvoudige maatregelen en gebruik van de juiste planten zal het natuurleven in je eigen stukje 
groen snel toenemen. 
Met heel praktische informatie over nuttige dieren, goede plantcombinaties en concrete tips om van je 
eigen stukje groen een diervriendelijk paradijsje te maken. 
 

Bloemen met smaak; 50 eetbare bloemen & 25 verrassende recepten 
Anna Koster 
KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050116053, Prijs €24,95 (gebonden) 
Een stijlvol, creatief boek voor liefhebbers van (eetbare) bloemen, gezelligheid en lekker koken! Want 
wat is er leuker dan het versieren van je verjaardagstaart, salade of toetje? Eetbare bloemen zijn 
vrolijk, feestelijk, smaakvol en verbinden je met de natuur. Dit boek laat zien welke bloemen geschikt 
zijn om je maaltijd op te fleuren - en biedt vele andere toepassingen, creatieve tips en verrassende 
recepten. Laat je inspireren! 
Met puur eten en meer natuur om lekker van te genieten. 
Elk vanuit hun eigen specialisme, geven 20 experts hun top 5's van eetbare bloemen. O.a. de top 5 
van Modeste Herwig, Natascha Boudewijn, Rob Baan, Daniëlle Houbrechts (B). 
 
Appel, peer en meer; Fruitbomen in je tuin 

Jasmien Wildemeersch 
Uitgegeven door stichting Velt, ISBN 9789082324068. Prijs €29,90, Velt-leden betalen €25,00. 
Prachtige bloesems in de lente en heerlijke vruchten in de herfst Elke tuin verdient een fruitboom! 

Maar welke fruitboom past bij jou en je tuin? En hoe zorg je voor je boom? Appel, peer en meer helpt je 

bij de keuze van boomvorm en fruitsoort. Met een greep uit de lekkerste rassen voor de ecologische 
tuin. Je ontdekt waar een boom het liefst staat en hoe je de bodem verzorgt. Met behulp van 
tekeningen en praktische tips gidst dit boek je door de snoei. 
Een grondig en inspirerend boek over fruitbomen: laag, half- en hoogstam, leifruit en fruithagen. 
Geschikt voor de beginnende tuinier én gevorderde fruitliefhebber. 
 



 

 

Chris Karremans heeft ook een aanrader: Mijn ‘bijbel’ van ruim 2 kg is de ‘Groente & Fruit 
Encyclopedie’ van Luc Dedeene en Guy de Kinder. Uitgegeven door Kosmos Uitgevers, EAN 
9789021572123, prijs €45,00. 

 
 
 

Een geweldig en bijzonder compleet naslagwerk dat alle andere boeken 
over dit onderwerp overbodig maakt. Alles wat je als moestuinierder 
moet weten wordt beschreven. Het boek gaat veel verder dan alleen een 
korte beschrijving van de afzonderlijke gewassen. Ook zaken als 
bodembewerking, bemesting, zaai- en plantinfo, ziektes en plagen, tips & 
trucs en allerhande wetenswaardigheden worden systematisch, uitgebreid 

en grafisch ondersteund behandeld. Al deze informatie vind je ook nog 
eens per gewas beschreven. 
Echt alles staat er in, tot en met bijvoorbeeld, hoe je een courgettezaadje 
in de grond stopt, met de punt naar beneden of juist naar boven...dat 
lijkt een onbelangrijke vraag, maar het antwoord heb ik pas hier 
gevonden. Zo concreet en praktisch is dit boek. 
 
 
 

 
 
Heb je ook een (natuur- of tuin-)boek altijd binnen handbereik en wil je 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 je meer informatie kunt delen (b.v. uitgever, ISBN), en een korte 

omschrijving kunt geven is dat fijn. 
 
DEEL UW TUINFOTO’S 
 
Ook in de winter, en met het naderende voorjaar, is er genoeg moois te zien in de tuin. 
Mieke stuurde foto’s van haar bloeiende Mahonia. De fleurig gele bloemen lichten de hele tuin op! 

Chris maakte foto’s van de stam van de blauwe regen om de pergola; uitgebloeide hortensia en 
berijpte Phlomis, bloeiende struikkamperfoelie en Helleborus en de bessen van de klimop. 
Kees heeft al bloeiende sneeuwklokjes en maakte daar mooie foto’s van. 
Kijk op: Coronatuinen 
Wil je meedoen en foto’s van mooie momentjes in de wintertuin delen, stuur ze dan naar Chris 
Karremans, chriskarremans@hotmail.com (minimale grootte 1 MB)  
 
GROEI EN BLOEI HELPT 
 
Op de website van Groei&Bloei (https://www.groei.nl/) staat veel informatie om je in de 
wintermaanden bezig te houden. Bijvoorbeeld plannen maken voor de moestuin, er is zoveel keus! 
Groei & Bloei helpt je erbij met deze twee zaaikalenders. Er is een eenvoudige kalender met 10 
gewassen en een uitgebreide kalender met 74 gewassen. Na het downloaden kun je de PDF uitprinten 
of digitaal raadplegen. 

 
Ook voor het verzorgen van je kamerplanten zoals de orchidee kun je misschien hulp gebruiken. Op de 
website staan handige tips en filmpjes met duidelijke uitleg. 
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WANDELEN 
 
Als je de benen wilt strekken, zijn er veel mogelijkheden om mooie wandelingen te maken in de 
prachtige natuur van dit deel van Nederland. Over het algemeen zijn dit rustige plekken, en de 
buitenlucht en de beweging zullen je goed doen. Hanneke Oosterlee heeft voor onze leden een aantal 
mooie gebieden uitgezocht waar wandelingen zijn uitgezet van diverse lengten. 

 
 
 
 
Landgoed Pannenhoef, ten zuidoosten van Sprundel. Kijk op de site van Brabants Landschap voor de 
wandelingen en de ligging. 

 

   
           De Pannenhoef 
 

 
De Oude Buisse Heide, ten zuidoosten van Roosendaal. Kijk op de site van Natuurmonumenten voor 
wandelingen en ligging. 
Een grotere wandeling brengt je van de Oude Buisse Heide door De Reeten en door De Moeren weer 
naar t beginpunt. 
 

   
           De Moeren                                       Buisse hei 
 
 
 
 

 
 

   
              Buisse hei 
 

Wat dacht u van De Strijbeekse Heide? 
Ten noorden van Strijbeek, tussen Galder en Chaam in. 

https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/baronie-van-breda/pannenhoef/
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/oude-buisse-heide
https://galder-strijbeek.nl/Natuur-Recreatie/Natuurgebieden/Strijbeekse-Heide


 

 

Richting het westen: Zoomland, Lievensberg, en nog meer gebieden . 
Kijk de site: Brabantse Wal/Zoomland 
 

   
            Lievensberg                                                                                    Mattemburgh 
 

  
               Markiezaat 
 

Natuurpoort Wouwse Plantage 
 
 
Natuurpoort  Benedensas 
Met de Dintelse Gorzen, Beneden Sas, de Steenbergse Vliet met het sluizencomplex. 
 

   
          Dintelse gorzen 
 
De Heense Slikken                       Of een stukje verder naar het  
zuiden van Baarle Nassau             Natuurgebied Het Merkske, ten oosten van Hoogstraten en 
Ten westen van De Heen,             ten zuiden van Baarle Nassau 

voor de Philipsdam. 
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VACATURE CONSULENT 
 
De landelijke organisatie Groei&Bloei is op zoek naar nieuwe consulenten. Het instituut consulent is 
zo’n 20 jaar geleden bedacht; inmiddels is het consulentschap bij de rayons en de meeste afdelingen 
een begrip. De consulent adviseert afdelingen en rayons op een breed terrein en is daarmee een 
onbezoldigd ondersteuner bij de afdelingen. Op dit moment is er nog één consulent actief, die het hele 

land moet bedienen. Dit is geen werkbare situatie vandaar dat er versterking gezocht wordt. 
Kandidaten hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring, dit hoeft niet persé binnen Groei&Bloei te zijn. 
 
Wat is een consulent? 
Een afdelingsconsulent kan gevraagd en ongevraagd informeren, signaleren, adviseren, bemiddelen en 
meedenken (echter zonder te vertellen hoe het moet). 

De consulent vervult een brugfunctie tussen landelijk bestuur/bureau en rayons/afdelingen. 
Bij de functie van afdelingsconsulent is geen sprake van bevoegdheden in hiërarchische zin. 
Consulenten zijn vrijwilligers, ze ontvangen een reis- en verblijfvergoeding en overige vergoedingen 
voor het uitoefenen van de functie op dezelfde basis als het landelijk bestuur. 
 
Als je interesse hebt maar meer wil weten kun je de Taakomschrijving Consulent opvragen bij 
info@roosendaal.groei.nl. Daarna kan de afdeling je voordragen als kandidaat. De deadline hiervoor is 
1 februari 2021. 
 
VOGELBESCHERMING NEDERLAND ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de handen in één geslagen voor het 
project ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’, een draagvlakproject waarmee we het belang van 
natuurinclusieve bouw, renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen brengen. 

 
Bij het uitdragen van onze natuurinclusieve boodschap kunnen we alle hulp goed gebruiken, ook van 
vrijwilligers met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen! 
Daarom organiseren we in 2021 verschillende informatiebijeenkomsten speciaal voor vrijwilligers, om 
hen kennis te laten maken met onze toolbox voor natuurinclusief bouwen 
(www.bouwnatuurinclusief.nl), en de website mijn vogelparadijs en doe de postcode check, gericht op 

natuurvriendelijke tuininrichting. 
 
De leden van Groei&Bloei zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomsten met als thema 
‘Natuurinclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen’. 
Meer informatie over deze bijeenkomsten staan in deze link. 
 
NATURALIS - VROEGE VOGELS - NATUURMONUMENTEN ONLINE 
 
Om je tijdens de lockdown (en daarna) bezig te houden. Hieronder wat voorbeelden van wat er op 
diverse websites te vinden is. 
 
Er gaat natuurlijk niks boven een echt bezoek aan Museum Naturalis in Leiden. Maar je kunt ook 
online door het splinternieuwe museum dwalen. Ter ere van het 200-jarig jubileum toont het museum 
nu zijn topstukken in de tentoonstelling 'Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis' in het  

virtueel museum. 
 
Verslaggever Henny Radstaak van het radioprogramma Vroege Vogels maakt geluidswandelingen in 
Nederlandse natuurgebieden van een half uur. Vogels van de weide, de kust, het wad, de duinen, het 
moeras, het bos en de hei verzorgen de mooiste concerten. Podcasts hiervan kun je terugluisteren: 
nporadio1.nl/podcasts/vroege-vogels-in-30-minuten (afleveringen 12, 16, 19 en 22) 
 
Deze weken kun je nog heel goed nestkastjes en bijenhotels maken. Hoe je dat aan moet pakken? 
Natuurmonumenten laat het zien op  
maak-een-vogelhuisje 
zo-maak-je-een-insectenhotel 
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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@gmail.com 
 
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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