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VAN DE VOORZITTER 

 
Een paar weken geleden zijn steeds meer signalen op groen komen staan om weer activiteiten te 
organiseren. Dat is dan ook de reden dat binnenkort zowel de activiteitencommissie als het bestuur bij 
elkaar komen om e.e.a. te bespreken. 
 

Vanuit het bestuur denk ik dan aan de 2x uitgestelde jaarvergadering. De activiteitencommissie kijkt 
normaal in deze tijd terug op de nationale tuinweek en de diverse voorjaarsactiviteiten zoals de 
stekjesbeurs. Ook zij gaan kijken wat kan komende periode. We hebben weliswaar een paar digitale 
lezingen gehouden maar dat is toch niet vergelijkbaar met een fysieke bijeenkomst. 
 
Via deze Nieuwsbrief, maar naar verwachting ook via de Nieuwsflitsen, zullen we u de komende weken 

informeren over wat we nog in petto hebben. De versoepeling van maatregelen maken het een stuk 
gemakkelijker om wat te organiseren. 
 
Maar natuurlijk snakt menigeen ook naar een vakantie. Wellicht nog niet zomaar naar het buitenland 
maar gewoon in eigen land (of één van de buurlanden). 
 
Dus geniet van de tuin (ondanks of dankzij de vele regen) en de eventuele vakantie. Ik hoop u weer in 
levende lijve te kunnen ontmoeten bij onze activiteiten. 
 
Fijne vakantieperiode toegewenst en blijf gezond! 
 
Kees de Rooij 
 
 

 

   
 
 

 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN MEI EN JUNI 2021 
 
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit Wouw, Kruisland en Roosendaal. 
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. 

mailto:info@roosendaal.groei.nl
https://roosendaal.groei.nl/


 

 

GARDENISTA 22 T/M 26 SEPTEMBER 2021, DAGREIS OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
 
Afdeling Breda organiseert de eerste reis na lange tijd, naar Gardenista op zaterdag 25 september 
2021. Voor deze busreis kunnen ook leden van afdeling Roosendaal zich aanmelden. 
 
Gardenista wordt gehouden op de historische buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem, in het 

adembenemende mooie Sallandse landschap, op steenworp afstand van Zwolle. 
Het terrein biedt volop gelegenheid tot het exposeren van tuinen, bloemparades, groenbenodigdheden 
en kunstobjecten. In het koetshuis vinden lezingen en workshops plaats. Op zaterdag zal er een 
bloemschikdemonstratie gegeven worden door Paul Jongerius. 
 
Verschillende kwekers zullen aanwezig zijn en nog veel meer exposanten die met tuinen bezig zijn. Kijk 

eens op www.gardenista.nl voor de deelnemende exposanten. De lijst met deelnemers die op dit 
evenement aanwezig zullen zijn, wordt nog steeds langer. 
 
Op dit moment is de dagreis nog onder voorbehoud en de kosten zijn nog niet bekend. Zodra wij zeker 
weten dat Gardenista doorgaat zullen wij doorgeven wat de kosten zullen zijn. 
Om alvast het aantal deelnemers in te kunnen schatten, kun je je nu al opgeven bij Ria van Kalmthout. 
Dit kan per email (riavankalmthout@hotmail.com) of per telefoon 06 – 435 787 89. 
Zodra de definitieve kosten bekend zijn geven we dit ook door via een Nieuwsflits. 
 
Verderop in deze Nieuwsbrief staat meer informatie over Gardenista. 
 
BOEKENCLUB 
 
Astrid van Ham is niet alleen actief Groei&Bloei lid, maar ook tuinontwerpster bij Merel & Mos. Haar 

favoriete tuin inspiratieboek is ‘Landschap in landschap’ van Piet Oudolf. 
Dit boek geeft een overzicht van de 25 mooiste projecten van Piet Oudolf, van Battery Park en de High 
Line in New York, tot de tuinen in Wisley voor de Royal Horticultural Society en zijn eigen tuin in 
Hummelo en die van Piet Boon in Oostzaan. De schitterende fotografie en uitgebreide werktekeningen 
laten zien waarom Oudolf nog altijd tot de absolute wereldtop behoort van tuin- en 
landschapsarchitecten. Het eigenzinnige boekontwerp van topontwerpster Irma Boom maakt dit royale 

formaat boek tot een bijzonder object. De schitterende foto's en de gedegen tekst van de bekende 
groenjournalist Noel Kingsbury maken dit tot een niet te missen boek voor alle fans van het werk van 
Oudolf. 
ISBN 978 90 8989 285 0 
Paperback, 280 pagina’s 
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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 lange tijd 
afgelast of uitgesteld. Voorzichtig komen er nu weer initiatieven waarbij we zelf iets kunnen doen voor 
de natuur en tegen de verveling. 

Hieronder volgt een greep uit het aanbod. Voor het volledige overzicht kun je terecht op www.groei.nl. 
 
Brabantse Wal e.o. 
Wij zijn blij na een lange periode van beperkingen weer een mooie activiteit te mogen lanceren. Met 
ons hele team (bestuur en activiteiten commissie) is het gelukt om 12 tuinen te interesseren om hun 
tuin open te stellen voor leden en belangstellenden. 

Bijgaand een samenvatting van foto’s en een beschrijving van de tuinen. Beschrijving download 
Heeft u vragen, dan weet u waar u moet zijn, bij mij, 
Met vriendelijk groet 
Secretariaat Groei & Bloei - Brabantse wal 
Frans Beijerling  ff.beijerling@home.nl 
 
Walcheren 
Groei & Bloei Walcheren gaat weer van start met de groenworkshops. De eerste van dit jaar wordt de 
groenworkshop "Korenschoof binden". De uitleg wordt dit keer verzorgd door Fred Minnaar. 
Wat is ook al weer precies korenschoof binden? Eerst gaan we het veld in om bloemen te plukken, 
vooral met een lange steel. Van die bloemen gaan we een boeket binden: Het boeket wordt in de hand 
gevormd door steeds een stengel bij te pakken en die dan schuin over de ander te leggen. Als alle 
bloemen verwerkt zijn en je hebt een mooie korenschoof, dan kun je met een elastiekje de bloemen bij 
elkaar binden. Snijd daarna de stelen op gelijke lengte af en bij een goed gebonden boeket blijft de 

bos rechtop staan. 
Opgeven: vóór vrijdag 9 juli 2021 door het aanmeldformulier op de website in te vullen, daarvoor en 
voor meer informatie klikt u hier. 
Wist je dat veel afdelingen een digitale Nieuwsbrief uitgeven en dat je je hiervoor kunt aanmelden via 
de website van die afdelingen? Je krijgt dan regelmatig overzichten van de activiteiten van die 
afdelingen per mail toegestuurd. 

 
TUINENSHOP, DE WEBSHOP VAN GROEI&BLOEI 
 
Het voorjaar is nog niet voorbij, maar nu is een goed moment om alvast te kijken welke 
voorjaarsbollen je volgend jaar in de tuin wil hebben. In de eigen webshop van Groei&Bloei staat een 
groot aanbod bollen, nieuwe en speciale soorten en biologische bloembollen. 
De bloembollen worden geleverd vanaf medio september 2021, in de plantperiode. 
 

   
 

   

http://www.groei.nl/
https://roosendaal.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_roosendaal/Formulieren/Open_tuinen_juli_2021_G_B_Brab_Wal.pdf
mailto:ff.beijerling@home.nl
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/groenworkshops-2021/
https://www.tuinen-shop.nl/pc/bloemen-2/bloembollen/
https://www.tuinen-shop.nl/pc/bloemen-2/bloembollen/nieuwe-bollen/
https://www.tuinen-shop.nl/pc/bloemen-2/bloembollen/biologisch/


 

 

 
De voorbereidingen voor Gardenista zijn in volle gang. Iedere week worden er meer exposanten, 
lezingen en workshops toegevoegd aan het programma. In deze nieuwsbrief lichten we er aan paar 
voor je uit. 
 
Beleef Engelse tuinen in 3D 
Alsof je zelf door de Engelse Tuinen loopt. Dát is wat de 3D-presentatie van Engelse Tuinen door Piet 
Boersma je doet beleven. 
Piet heeft met 2 camera's beelden opgenomen van Engelse tuinen. Door de beelden samen op een 
scherm te projecteren en met behulp van een polariserende bril ontstaat een 3D-beeldweergave. En 
dat is spectaculair. Je waant je daadwerkelijk in prachtige Engelse tuinen, ook door de geanimeerde 
verhalen die Piet erbij vertelt. 

Piet Boersma is deskundige in plantenziektes, tuinontwerpen en beplantings-plannen. Hij geeft veel 
lezingen over tuinen in Nederland en Engeland en is tevens een enthousiast reisleider tijdens 
tuinreizen. 
Tijdens Gardenista is de 3D-verbeelding diverse keren te zien, naast diverse andere lezingen. Een 
belevenis! 
 

De Groene Prins en eucalyptuskwekerij Koala slaan de handen ineen. 
Vijf dagen op groenfestival Gardenista staan, terwijl er op de kwekerij al veel te doen is heeft best wat 
voeten in aarde. Gardenista duurt net als veel internationale shows vijf dagen. Voor veel exposanten, 
zoals showtuinen is een kortere duur niet de moeite. Daarnaast is het nu (in tijden van Corona) een 
geluk dat Gardenista vijf dagen duurt, op die manier kunnen de grote getalen bezoekers goed 
verspreid en veilig het festival bezoeken. 
Hans en Mary van exotische tuinplantenkwekerij De Groene Prins en Eucalyptuskwekerij Koala hebben 
ervoor gekozen om naast elkaar te staan en elkaar te helpen met bemensen. Niet alleen financieel 
interessant, maar ook goed voor de sociale contacten, kennis delen en het elkaar scherp houden. 
Een overzicht van alle deelnemende kwekers vind je op de website. 
 
Muziek: The New American Farmers 
Heerlijke toegankelijke, maar licht ontvlambare muzikale mix van roots, blues, Americana en Garage 
Blues op o.a. zelfgebouwde Cigar Box Guitars. Dat zijn inderdaad, gitaren van sigarendozen. De 

authentieke blues instrumenten! 
De 5-persoons-formatie speelt zelfgeschreven nummers en bekende covers spelen. Zowel in het Engels 
als in het Overijssels dialect. The New American Farmers zal zondag 26 september een heerlijke sfeer 
neerzetten op Gardenista. 
 

 

https://gardenista.nl/programma/lezingen/
https://gardenista.nl/exposanten/kwekers/
https://www.youtube.com/watch?v=lWfkDpCTb2s&t=61s


 

 

 
 
NIEUWE OPZET BLOEMSCHIKCOMPETITIE GARDENISTA! 
 
De organisatie heeft voor de editie van het groene festival in 2021 een frisse wind laten waaien door 
de bloemschikcompetitie op Gardenista! We hebben goed geluisterd naar jullie tips en tops na de 

eerste editie in 2019 en wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Het wordt meer ‘samen’ de uitdaging 
aangaan. 
 
Je krijgt van ons een gezellige verzorgde dag, waarbij je jouw bloemschik kwaliteiten kunt laten zien. 
Wij - het nieuwe bloemschikteam van Gardenista - ontvangen jullie graag in de ochtend met koffie en 
iets lekkers. 

Na het startsignaal kun je werken aan je eigen arrangement. Hier krijg je volop de tijd voor. Je staat 
met alle amateurs en studenten in de prachtige bloemschiktent. Een aantal professionals brengen 
maandagavond hun werkstukken al, maar er zijn er ook die juist gezellig op de dinsdag mee willen 
doen aan de competitie. Dat wordt dus hard werken en samen genieten. 
 
Na een door ons verzorgde lunch is er ‘s middags een gezamenlijk programma. Je wordt geïnspireerd 
door een workshop en gaat met een nieuwe techniek aan de slag om een prachtige ‘Land art’-creatie te 
maken op het eiland van het prachtige landgoed. Zo wordt het óók nog een leerzame middag. 
 
Na de workshop maakt een deskundige jury aan het einde van de dag alle winnaars bekend. Buiten de 
1e t/m de 3e plaats worden ook brons, zilver en gouden certificaten uitgedeeld. Hierdoor krijgen nóg 
meer bloemschikkers waardering voor het prachtige werk dat zij maken! 
Je weet dus meteen hoe je werk is beoordeeld, én of je zondag 26 september op het hoofdpodium in 
de finale staat! 

Natuurlijk aangemoedigd door de andere bloemschikkers van Groei & Bloei en verder iedereen die van 
bloemschikken houdt! 
Samen met jullie maken we er een prachtig festival van. 
 
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op dinsdag 21 september! Aarzel niet en schrijf je in 
voor de Gardenista bloemschikcompetitie 2021. 

 
Kijk ook op de website: https://gardenista.nl/deelnemen/competities/ of mail met vragen naar 
bloemschikken@gardenista.nl. 
 

  
 
 
GROEI&BLOEI OPENTUIN-TV 
 

Geniet mee van de verhalen van tuineigenaren die in video's vol passie vertellen over hun tuin! In 
voorjaar en zomer kun je vaak bij Groei & Bloei-afdelingen open tuinen bezoeken. Het is dit jaar nog 
niet helemaal zoals voorheen ... Om iedereen toch te kunnen laten genieten van open tuinen gaan we 
net als in 2020 het land in om in mooie tuinen te filmen. Bekijk de tuinen en geniet van een variatie 
aan verschillende tuinstijlen. Zo krijg je volop ideeën voor jouw eigen tuin! 
Virtuele Open Tuinen van Groei&Bloei 

 
We zetten wekelijks nieuwe tuinen online. Houd ook onze socials in de gaten voor nieuwe video's. 

https://gardenista.nl/deelnemen/competities/
mailto:bloemschikken@gardenista.nl
https://www.groei.nl/tuin/tuinreizen/groei-bloei-tuinen-gaan-virtueel-open-geniet-mee


 

 

  
STICHTING EGELOPVANG ROOSENDAAL E.O. 
 
Egels helpen is natuurbescherming. Dit dier heeft het niet makkelijk in onze maatschappij. Je komt ze 
over het algemeen dan ook niet dagelijks tegen. Niet alleen leven ze voornamelijk ’s avonds en ’s 
nachts, egels hebben ook te maken allerlei menselijke gevaren. 

 
Anneke: “Als je er eentje overdag ziet, is er altijd iets mis. Als ik ze in mijn tuin vind zijn het haast 
altijd kleintjes. Ik weeg ze, zet ze in een mand met water, wat kattenvoer uit blik en een handdoek 
erover en bel dan de opvang op, om te overleggen wanneer ik het kleintje kan brengen. 
Uiteraard doneer ik bij ieder egeltje dat ik breng, het is vrijwilligerswerk en de stichting moet het van 
donaties hebben. 

Als het goed groeit, word ik gebeld om hem op te halen en weer in mijn tuin uit te zetten. Als het 
kleintje het niet redt, sturen ze netjes een kaartje.” 
 

   
 
Zieke en gewonde egels kunnen bij Stichting Egelopvang Roosendaal terecht voor verzorging en 
herstel. Ook moederloze babyegels worden bij ons grootgebracht. Een zieke of gewonde egel heeft 
medicijnen nodig en deskundige verzorging. 
Als je een egeltje overdag rond ziet lopen en je vraagt je af wat je kunt doen of als je meer informatie 
over egels zoekt vind je dat hier. 

 
 

   
 

   
 
 
INSECTEN HERKENNEN MET NATUURMONUMENTEN 
 
Samen met je (klein-)kinderen de tuin in om insecten te leren kennen. Natuurmonumenten heeft een  
top 10 insecten die daarbij kan helpen. Er is ook een overzicht van hommels in de tuin, en een top 10 
van meest voorkomende vlinders. 

https://www.egelopvangroosendaal.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/insecten-herkennen-in-je-tuin
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/hommels-in-je-tuin-herkennen
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/vlinders-je-tuin-herkennen


 

 

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.: 06-46536195, 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 06-46536195), 
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 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 

 

mailto:kderooij67@gmail.com
mailto:info@roosendaal.groei.nl
mailto:wimenella.scheepers@gmail.com
mailto:chriskarremans@hotmail.com
mailto:annyvanwijk@gmail.com
mailto:aat.oosterlee@gmail.com
mailto:chriskarremans@hotmail.com
mailto:aat.oosterlee@gmail.com
mailto:info@roosendaal.groei.nl
mailto:annyvanwijk@gmail.com

