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ACTIVITEITEN: 

VAN DE VOORZITTER 

 
Zoals elk jaar rond deze tijd begin ik dit voorwoord met het overbrengen van de beste wensen voor 
2022 aan u allemaal. 
 
Terugkijkend naar 2021 kunnen we concluderen dat het een jaar was van vallen en opstaan voor wat 
betreft Groei en Bloei activiteiten. In de perioden dat het mogelijk was, hebben we nog wat activiteiten 

kunnen organiseren. Andere momenten was het helaas niet mogelijk. 
 
Wat wel is gelukt is de jaarvergadering voor zowel 2019 als 2020. Financieel is alles weer goedgekeurd 
en ook de formele besluiten tot benoeming van de bestuursleden zijn weer genomen. Fijn dat we voor 
2022 weer met een schone lei kunnen beginnen. Of dat betekent dat we in maart 2022 weer onze 
volgende jaarvergadering kunnen houden is even afwachten. Berichtgeving hierover zal nog volgen. 
 
De traditionele snertwandeling kan op dit moment uiteraard niet doorgaan vanwege onder andere de 
gesloten horeca, maar we hopen wat later in het voorjaar deze te kunnen organiseren. 
 
Hoewel we tegenwoordig met 2 woorden moeten spreken, is het toch wel de verwachting dat in de 
loop van het voorjaar 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. In de jaarvergadering hebben we een lijst gepresenteerd met mogelijke 
activiteiten. 
 
De tuin ondergaat bij mij inmiddels een milde winterbeurt. Wat snoeien, planten verplaatsen, stekken 
en natuurlijk het klaarmaken van de moestuin. Oogsten uit de moestuin kan nog net met wat spruiten, 
pastinaak en prei maar verder is het op dat gebied rustig. Nieuw zaad en pootgoed is begin december 
weer besteld. 
 
Stilte voor de voorjaarsstorm zullen we maar zeggen, want de eerste kleine signalen hiervan zien we 
inmiddels wel. De Viburnum staat al in bloei en de Hamamelis begint langzaam in bloei te komen. 
 
Voor nu tot ziens en blijf gezond, 
 
Kees de Rooij 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 2021 

 
De afgelopen twee maanden zijn er twee nieuwe leden bijgekomen, uit Sprundel en Dinteloord. 
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. 
 
 
TRADITIONELE SNERTWANDELING UITGESTELD 
 
In de eerste helft van januari nodigen we alle leden altijd uit om het nieuwe jaar in te luiden, elkaar 
het beste te wensen en samen te wandelen voor we van de welverdiende erwtensoep gaan genieten. 
We hebben voor dit jaar een leuke locatie op het oog met een gids die de wandeling zal verzorgen. 
Vanwege de beperkende Coronamaatregelen en het oplopend aantal besmettingen met de Omikron-
variant heeft het bestuur besloten om de snertwandeling uit te stellen naar een datum in het voorjaar. 
We willen graag dat het voor iedereen veilig is om te komen! 
Zodra er meer bekend is over de landelijke maatregelen en er een datum geprikt is krijg je bericht via 
de Nieuwsbrief of een aparte Nieuwsflits. 

 
 
PRESENTATIE TUINENREIS ENGELAND 17-21 JUNI 2022 
(SAMENWERKING MET AFDELING BREDA) 
 
Eind november verstuurden we een Nieuwsflits met informatie over de tuinenreis naar Hertfortshire die 
afdeling Breda in 2022 organiseert. De presentatie door Garden Tours kon op 15 december door de 
lockdown niet doorgaan. Wanneer deze wel zal plaatsvinden is nog niet zeker, maar we sturen bericht 
als er een nieuwe datum bekend is. 
 
 
LEDENWERFACTIE GROEI & BLOEI 
 

Beleef je veel plezier aan je tuin maar ben je nog geen lid van Groei & Bloei, of ken je iemand die het 
tijdschrift altijd van je ‘leent’, dan heeft Groei & Bloei een mooie aanbieding. 
INSTAPACTIE – vanaf het januari/februari nummer 
Deze actie loopt van 1 januari t/m 17 februari: je krijgt €20 korting op een heel jaar (€57,25 i.p.v. 
€77,25). Als nieuw lid ontvang je alle nummers van 2022 maar betaal je pas vanaf 1 maart. Daarnaast 
krijg je als extra cadeau een handige Metallo snoeizaag met holster. 
Klik hier voor het informatieblad over de Metallo snoeizaag. 

 

    
 
 

    

https://roosendaal.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_roosendaal/Formulieren/01_informatieblad_Metallo_snoeizaag.pdf


 

 

DEEL UW TUINFOTO’S 
 
Ook in de winter, en met het naderende voorjaar, is er genoeg moois te zien in de tuin. 
Het Instagram-account van Groei & Bloei riep volgers op om 'winter' vast te leggen. Op hetzelfde 
moment daalden de temperaturen flink en werden de mooiste winterfoto's gemaakt. Rijp, 
wintersilhouetten, maar ook bloeiende bloemen haalden de ijzige collage (meer foto’s op Instagram). 

 

 
 
Onze eigen leden delen ook foto’s van hun tuin en daar zitten pareltjes tussen. Via deze link kun je alle 
foto’s op de website bekijken.  
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) 
 
 

https://www.instagram.com/groei_en_bloei/
https://roosendaal.groei.nl/fotos/tuinen-in-corona-tijd/
mailto:chriskarremans@hotmail.com


 

 

ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN… 

 
Met de lidmaatschapskaart van Groei & Bloei kun je ook deelnemen aan activiteiten van andere 
afdelingen. Hieronder volgt een greep uit het aanbod (voor het volledige overzicht kunt u terecht op 
www.groei.nl): 

Breda: 22 en 23 februari Fruitbomen snoeien, theorie en praktijk 
Walcheren: 5 februari Workshop Ikebana 
Zeeuws-Vlaanderen: 29 januari Wandeling met gids door natuurgebied Waterdunen, Breskens 
 
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. 
 
 
WANDELEN MET IVN 
 
Geen wandeling, maar deze keer een activiteit voor de (klein-)kinderen: Slangen! 
Op zaterdag 19 februari kun je deze middag veel te weten komen over deze reptielen. Heb jij al eens 
een slangenhuidje vastgehouden? Nee, dan kan dat deze middag als je dat wil. Geef je snel op voor 

deze nieuwe en interessante activiteit, want vol is vol (IVN-leden gaan voor). 
Kosten: €2,00 en vanaf 5 februari opgeven per mail: jngroosendaal@gmail.com 
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11, Roosendaal. 
Datum: zaterdag 19 februari van 14:00 tot 16:00 uur. 
 
 

ARBORETUM KALMTHOUT: HAMAMELISFEESTEN VAN 6 JANUARI T/M 27 FEBRUARI 
 
Van 6 januari tot 27 februari 2022 staat Arboretum Kalmthout in het teken van de toverhazelaars. Er is 
een Hamamelisroute uitgestippeld waarlangs je de unieke planten kan bewonderen. Elke dag kan je 
om 14 uur aansluiten bij een rondleiding. Lees meer op hamamelisfeesten. 
 
In de kortingsbonnen van G&B zit een kortingsbon voor het Arboreteum. 
Entree normaal €7, de tweede persoon gratis. 
Er bloeien ook al wat sneeuwklokjes, helleborus en cyclamen. 
 

                     
 

                                               

http://www.groei.nl/
mailto:jngroosendaal@gmail.com
https://www.arboretumkalmthout.be/ontdek/hamamelis/hamamelisfeesten.html


 

 

NATUURMONUMENTEN 
 
Stiltewandelingen 
Stilte, het is zeldzaam in Nederland. Maar wie op onverwachte tijden onverwachte gebieden bezoekt, 
kan genieten van rust en ruimte. Op deze pagina vind je de mooiste plekjes voor een ontspannende 
wandeling. De wandelroutes zijn door heel Nederland (idee voor een weekendje weg?) maar ook in 

Brabant. 
 
Egel EHBO in de winter 
Egels zijn nu als het goed is allemaal in winterslaap. Toch is het heel normaal dat ze af en toe wakker 
worden. En je ze dan zelfs ziet rondscharrelen je tuin. Boswachter Mathiska legt hier uit waarom en 
vertelt wat je kunt doen om ze te helpen. 

 
Nieuw hekwerk bij Rozenven op Landgoed Visdonk 
Het Rozenven is een geliefd rustpunt voor wandelaars. Een eeuw geleden kwamen er op Visdonk nog 
veel meer vennen en heidevelden met open plekken voor, maar die zijn verdwenen. “Misschien dat dit 
ven daarom extra dierbaar is”. De komende periode wordt een nieuw houten hekwerk geplaatst zodat 
mensen op de routes blijven. Lees hier waarom dit hekwerk nodig is. 
 
 
VOGELBESCHERMING 
 
Tuinvogeltelling 2022 
Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in je tuin of 
op je balkon. Vliegen de vogels alleen over je tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en 
andere groepen kunnen van tevoren tellen op een moment dat hun schikt. Meedoen is leuk en 

gemakkelijk, en met je telgegevens help je ons de vogels te beschermen.  
De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland. Vogelbescherming 
organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Nationale Tuinvogeltelling 
levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Wij 
combineren deze met andere tellingen. Zo zien we hoe de vogels in onze tuinen zich ontwikkelen, en 
kunnen we ze beter helpen en beschermen. 

Je kunt je vooraf aanmelden, je krijgt dan voorpretmails met handige herkenningstips, de laatste 
tuinvogelnieuwtjes en mooie aanbiedingen. 
 
 
VROEGE VOGELS 
 
Geniet je ook zo van paddenstoelen? Maar vraag je je af wat voor paddenstoel het is, en misschien wel 
of die eetbaar is? Er zijn ontzettend veel apps om de planten, paddenstoelen, dieren en insecten om 
ons heen te identificeren. Dit aanbod is inmiddels zó groot, dat wij je een handje willen helpen met 
eentje uitkiezen. We starten met de apps voor het herkennen van paddenstoelen. We hebben vijf 
natuurliefhebbers op pad gestuurd om de apps te testen. Zij deden een paar leuke waarnemingen! 
 
 
GARDENERS’ WORLD 

 
Tuingereedschap onderhouden 
Je hebt je voorgenomen om voortaan geen goedkoop wegwerpgereedschap meer te kopen, maar een 
duurzaam product waarvan je jarenlang plezier hebt. Maar dan is je tuingereedschap onderhouden wel 
extra belangrijk. 
Op deze Nederlandstalige website van het toonaangevende Britse tijdschrift Gardeners’ world lees je 
precies hoe je dat doet in vier makkelijke stappen. Deze korte introductie in gereedschapsonderhoud 
komt uit ‘Onderhoud Tuingereedschap’ van De Wiltfang, een handig boekje over het praktisch 
onderhoud van niet-gemotoriseerd tuingereedschap. 
 

https://www.natuurmonumenten.nl/stiltewandelingen?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl01
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/egel-ehbo-de-winter?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl01
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/visdonk/nieuws/nieuw-hekwerk-bij-rozenven-op-landgoed-visdonk
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vijf-apps-over-paddenstoelen-op-een-rijtje?fbclid=IwAR1pzVxIUZxneIuTQsDdj4ryxqaQ2Bo1zq-4FhlqdOvH33bQdlitOEk4SYA
https://www.gardenersworldmagazine.nl/partnerbijdrage/tuingereedschap-onderhouden-wiltfang/?fbclid=IwAR1rm10Vt-pLAWLGTk4ZGmHtKVcmoDr1zaCr1Pwt5NZBGk0khOMDDpW3n-4
https://www.dewiltfang.nl/huis-en-erf/tuinboeken/boekje-onderhoud-tuingereedschap/


 

 

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.: 06-14981154, e-mail: aat.oosterlee@gmail.com 
 
REDACTIE NIEUWSBRIEF 
Chris Karremans (chriskarremans@hotmail.com of 06-46536195), 
Aat Oosterlee (aat.oosterlee@gmail.com of 06-14981154) 
 
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  
 

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 
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