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VAN DE VOORZITTER
We kijken weer vooruit het nieuwe voorjaar in met nieuwe verwachtingen. Enerzijds zal er verlichting
komen als het gaat over de coronamaatregelen. Anderzijds is het ook in de tuin weer een nieuw
voorjaar dat zich aandient. De sneeuwklokjes hebben hun naam eer aangedaan door letterlijk een
week of wat onder de sneeuw te verdwijnen in die korte maar hevige koudegolf.
Dat we vervolgens de week daarop juist ruime voorjaarstemperaturen kregen eind februari was aan de
andere kant weer een cadeautje.
Binnen Groei en Bloei is het toch nog wat lastig om activiteiten al in te plannen. De snertwandeling
hebben we nog tegoed en we kijken of, binnen de mogelijkheden, we toch nog een wandeling kunnen
organiseren.
Ook de stekjesbeurs is nog een vraagteken maar met de oktoberversie van vorig jaar in gedachten
hopen we hier toch een invulling aan te kunnen geven. Zodra de kans zich voordoet om op een veilige
en verantwoorde wijze activiteiten te organiseren gaan we uiteraard weer ons best doen.
De jaarvergadering zal sowieso dit jaar wel plaatsvinden (we hebben er immers die van vorig jaar ook
nog te houden). Meer over een datum en plaats in een volgende nieuwsbrief.
Tot het moment dat we elkaar weer zien… geniet van de tuin en blijf actief en gezond!
Kees de Rooij

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2021
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, 1 uit Oudenbosch en 2 uit Sprundel.
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.
KEUKENHOF OPENT NIET OP 20 MAART

Nederland verkeert nog steeds in een lockdown als gevolg van het coronavirus. De afgelopen weken heeft
de Keukenhof alle voorbereidingen getroffen om te kunnen openen. Er is veel overleg gevoerd met de
verschillende overheidsinstanties omdat de Keukenhof ervan overtuigd is dat het bloemenpark veilig open
kan gaan en dat veel bezoekers daar plezier aan beleven.
Helaas is op 10 maart gemeld dat Keukenhof geen toestemming krijgt om op 20 maart a.s. te openen voor
publiek. Dit is een enorme teleurstelling voor iedereen die bij Keukenhof betrokken is en een jaar lang heeft
gewerkt aan de voorbereiding.
Voor het laatste nieuws kijkt u op https://keukenhof.nl/nl/keukenhof-opent-niet-op-20-maart/
DEEL UW TUINFOTO’S
Ook in de winter, en met het naderende voorjaar, is er genoeg moois te zien in de tuin.
José deelde mooie detailfoto’s van bloemen met rijp.
In de tuin van Kees begint het voorjaar en daar maakte hij mooie foto’s van.
Je kunt ze hier zien op de website.
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)

BOEKENCLUB
De voorzitter van afdeling Walcheren, Christien van den Bosch, heeft in de Nieuwsbrief van die afdeling
haar favoriete (moes-)tuinboeken aangeprezen. Ze worden uitgegeven door het KNNV (Vereniging
voor Veldbiologie) maar kunnen ook via de boekhandel besteld worden.
“Van twee boeken ben ik zelf erg enthousiast en gebruik ik regelmatig om vooral weetjes over de
moestuin op te zoeken. Beide boeken zijn geschreven door Hans van Eekelen, de drijvende kracht
achter Groenmoes en de Groenmoesmarkt.
Het eerste boek is ‘Zaaiagenda’ (264 blz.). Dit boek geeft voor elke dag in het jaar aan wat je kan
zaaien. Bijvoorbeeld voor 15 januari. Deze dag kun je spinazie zaaien onder koud glas. Maar daarnaast
worden veel gegevens vermeld zoals ras namen, tips voor het zaaien en planten, welke combinaties te
vermijden zijn, alternatieve zaaidata met vermelding. Er is ook een goede index zodat je snel kan
opzoeken op welke data je jouw favoriete groenten kan zaaien of poten.
Zaaiagenda (Hardcover) – Hans van Eekelen
€24,95; ISBN: 9789050114776

Het tweede boek is een goede aanvulling op het eerste boek. Het heet ‘Het nieuwe moestuinieren’ (840
blz.). Het is een soort encyclopedie voor het moestuinieren. Op alfabetische volgorde worden heel veel
onderwerpen behandeld. Bijvoorbeeld bij het trefwoord “quinoa” staat een heel verhaal over de
historie, hoe deze plant kan telen, verzorgen en oogsttijd. Bij het woord “pure hubs”, ik had er ook nog
nooit van gehoord, wordt uitgelegd wat dit is. (Het is een woord om voorlopers op de gebieden van
stad-land relatie met betrekking tot voedsel te duiden!?). Gelukkig wordt ook het onderwerp “spitten”
behandeld, met de voor en tegens van spitten.
Praktijkboek Het nieuwe moestuinieren (Hardcover) – Hans van Eekelen
€39,95; ISBN: 9789050116060
Beide boeken hebben een hardcover, zijn mooi ingebonden en zijn voorzien van een leeslint.”

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.

VOORJAARSACTIE VOOR NIEUWE LEDEN
We hopen dat je veel plezier beleeft aan het lidmaatschap van Groei&Bloei, leert van de artikelen in
het tijdschrift en het gezellig vindt om mee te doen met activiteiten van onze afdeling (als dat weer
kan natuurlijk). Je kent dan vast mensen die je interesse in tuinen en tuinieren delen. Misschien leen je
het tijdschrift wel aan ze uit!
Als ze liever hun eigen tijdschrift hebben als handig naslagwerk en willen profiteren van de voordelen
van een lidmaatschap dan heeft Groei&Bloei nu een aantrekkelijke voorjaarsactie.
Wat houdt de actie in?
Nieuwe leden die zich via een afdeling aanmelden hebben altijd voordeel boven nieuwe leden die zich
via de landelijke website aanmelden: via de afdeling krijg je een cadeau EN korting, en via
www.groei.nl kies je tussen het cadeau OF de korting.
Het cadeau bij de Voorjaarsactie 2021 is de Felco 14 snoeischaar ter waarde van €52,-.
Een mooie schaar die ook geschikt is voor mensen met een wat kleinere hand.
Nieuwe leden ontvangen naast de snoeischaar het maart-, april- of meinummer gratis.
Voor de rest van het jaar 2021 krijgen nieuwe leden korting afhankelijk van de datum van aanmelden:
 Aanmelden t/m 17 maart, betalen vanaf april:
Gratis maartnummer; € 43,95 in plaats van € 59,-; een korting van ruim € 15, Aanmelden vanaf 18 maart t/m 21 april, betalen vanaf mei:
Gratis aprilnummer; € 38,95 in plaats van € 52,-; een korting van ruim € 13, Aanmelden vanaf 22 april t/m 19 mei, betalen vanaf juni:
Gratis meinummer; € 32,95 in plaats van € 44,-; een korting van ruim € 11,Wil je iemand aanmelden voor een lidmaatschap of ken je iemand die lid wil worden en die wil
profiteren van zowel het welkomstcadeau als de korting, neem dan contact op met
info@roosendaal.groei.nl onder vermelding van ‘Nieuw lid’.
ARTI-TOF ONLINE SCHILDERLESSEN
Als je denkt, “samen schilderen online, dat werkt toch helemaal niet!”, probeer het dan toch maar eens
een keer! Jacqueline Braat maakt er een avondje uit van, zonder dat je je huis uit hoeft. Door het
interactieve format Jacqueline heeft bedacht, is het heel anders dan in je eentje aan de keukentafel
schilderen, en leer je ook van elkaar.
Jacqueline Braat is beeldend kunstenaar. Ze heeft de master Coaching afgerond bij Avans en zich
gespecialiseerd als creatief trainer en coach. Intuïtie, creativiteit en de toepassing van reguliere
coaching technieken gaan bij haar hand in hand.
Elke maand is er een online les waarin één kunstenaar centraal staat en je kunt je per keer opgeven.
De kosten zijn €30,00 voor een heel dagdeel, je kunt vragen stellen zoveel je wilt en Jacqueline
begeleidt je vakkundig.
Iedere les krijg je uitleg over een kunstenaar waarna je 2 of 3 opdrachten krijgt met een technische
instructie. Iedereen heeft wel potloden, viltstiften, lijm, schaar en verf in huis. Een gewoon
kindertekenblok is voldoende.
Je kunt meer informatie vinden, en je opgeven via Arti-tof online schilderles.
NATUURMONUMENTEN
Stilte, het is zeldzaam in Nederland. Maar wie op onverwachte tijden minder gangbare gebieden
bezoekt, kan genieten van rust en ruimte. Op deze pagina van Natuurmonumenten vind je de mooiste
plekjes voor een ontspannende wandeling. Ze zijn door heel Nederland te vinden, maar op de website
staan ook mooie routes in de omgeving van Roosendaal.

VOGELBESCHERMING NEDERLAND
Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Provincie Noord-Brabant hebben de handen
inéén geslagen voor het project ‘Heel Brabant bouwt natuur inclusief’, een draagvlakproject waarmee
we het belang van natuur inclusieve bouw, renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen
brengen.
Bij het uitdragen van onze natuur inclusieve 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 voor leden en vrijwilligers van
Brabantse natuurwerkgroepen. Graag laten we je kennis maken met onze website
Bouwnatuurinclusief.nl
-een tool box vol informatie over de natuurvriendelijkere inrichting van onze woonomgeving en
geïnspireerde voorbeelden uit de praktijk- en de website Mijn Vogeltuin, gericht op natuurvriendelijke
tuininrichting. We willen je daarmee helpen om zelf voor een natuur inclusieve omgeving aan de slag
te gaan en/of met belanghebbenden in gesprek te gaan.
Welke onderwerpen komen aan bod?
 Hoe lok je verschillende soorten vogels en vleermuizen naar je tuin?
 Welke vogel- en vleermuiskasten zijn geschikt?
 Hoe kun je bij een verbouwing of na-isoleren rekening houden met gebouw bewonende soorten?
 Hoe maak je samen met je buren en de gemeente je wijk natuur inclusief?
 En hoe spreek je de gemeente, een projectontwikkelaar of woningcorporatie aan op hun
verantwoordelijk in het creëren van een mens- én natuurvriendelijke woonomgeving?
Kom jij naar een van onze gratis bijeenkomsten?*
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (ook afhankelijk van de geldende Corona maatregelen).
Zorg dus dat je er snel bij bent en klik hier om je belangstelling op te geven via de voorinschrijving, of
ga naar:
www.zoogdiervereniging.nl/NIB!
We zien je graag op een van de volgende data en locaties:
 Zaterdagochtend 27 maart:
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
 Zaterdagochtend 24 april:
Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle
 Zaterdagmiddag 29 mei:
Museum Klok en Peel, Asten
 Zaterdagochtend 19 juni:
Fort Giessen
 Zaterdagochtend 26 juni:
De Groenhoeve, Uden
* In het geval van geldende veiligheidsmaatregelen in relatie tot Covid-19 zullen de bijeenkomsten
online plaatsvinden.
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Chris Karremans (chriskarremans@hotmail.com of 06-46536195),
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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 je geen
bezwaar hebt tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website of
nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt je 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 de adresgegevens die we nodig hebben om deze
Nieuwsbrieven te kunnen versturen.

Vergeet niet de wijziging van je email adres door te geven aan Anny van Wijk!
annyvanwijk@gmail.com

