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ACTIVITEITEN: 

26 MAART VOORJAARSWANDELING BIJ FORT SABINA 

23 APRIL VOORJAARSSTEKKENBEURS 

30 APRIL ALGEMENE LEDENVERGADERING 

28 MEI BUSEXCURSIE NAAR GARDENISTA (I.S.M. BREDA) 

17-21 JUNI TUINENREIS NAAR HERTFORTSHIRE, ENGELAND (I.S.M. BREDA) 

19-26 JUNI TUINENREIS NAAR BEIEREN (I.S.M. ZEEUWS-VLAANDEREN) 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Is de ene crisis bijna voorbij (voorlopig dan toch), krijgen we weer de volgende… 

Laten we proberen ons niet te veel van de wijs te laten brengen en toch vooruitkijken naar een groen en 

bloeiend voorjaarsseizoen.  

 

Als bestuur en activiteitencommissie zijn we o.a. bezig met de voorbereidingen voor de jaarvergadering, de 

stekjesbeurs en de voorjaarswandeling. Corona zal, ook als de carnavalsopleving voorbij is, ons daarin 

relatief weinig parten gaan spelen, verwacht ik. Hou daarom de berichtgevingen hierover in de gaten! 

 

Hoewel we een relatief warme winter achter de rug hebben, start maart toch wat frisjes en zullen we nog 

even geduld moeten hebben voor het voorjaar echt losbarst. Hoewel… in de kas heb ik de bloeiende perzik 

en nectarine al (met de hand) mogen bestuiven zodat we in de zomer weer kunnen genieten van al dat 

lekkers. 

 

De jaarlijkse voorjaarsstekkenbeurs bij De Luijenbergh hebben we voorzien op 23 april. Wil je meedoen als 

standhouder dan kun je je melden bij ondergetekende of Anny van Wijk (annyvanwijk@gmail.com). We 

hopen uiteraard op een grote opkomst (en mooi weer natuurlijk). 

Zoals het er nu uit ziet, willen we ook dit najaar weer een stekjesbeurs houden. 

 

De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 30 april 2022. Hierbij zullen we terugblikken op 2021 en 

vooruitkijken naar 2022. De aankondiging vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Tot ziens bij de voorjaarswandeling, de stekjesbeurs of de jaarvergadering! 

 

Kees de Rooij 
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OPROEP NIEUWE COMMISSIELEDEN 

 
In deze Nieuwsbrief staan gelukkig weer activiteiten van onze afdeling! 
Het afgelopen jaar zijn jammer genoeg twee vrijwilligers gestopt. 

Vind je het belangrijk dat de Nieuwsbrief goed gevuld is? Dan ben je woensdag 23 maart van harte welkom 

om vrijblijvend naar de vergadering van onze activiteitencommissie te komen. Je kunt dan kennismaken 

met de vrijwilligers die het programma voor 2022 in elkaar gaan zetten, en kijken of het je wat lijkt om bij 

ons aan te sluiten. Als je zelf ideeën hebt zijn die erg welkom, maar er zijn ook voldoende voorbeelden om 

uit te kiezen. Het is ook mogelijk om 'mee te lopen' met iemand die al vaker iets georganiseerd heeft. 
 

Datum: woensdag 23 maart, aanvang 19:30 
Locatie: Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG, Roosendaal. 
Aanmelden en meer informatie: 

tot 23 maart bij Chris Karremans, chriskarremans@hotmail.com of 06-46536195. 
 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2022 

 

De afgelopen twee maanden is er één nieuw lid bijgekomen, uit Standdaarbuiten. 

Het bestuur heet het nieuwe lid van harte welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt binnenkort 

persoonlijk kennis te maken bij één van onze activiteiten.  

 

 

ZATERDAG 26 MAART VOORJAARSWANDELING 

 

We kunnen weer! 

Gelukkig kunnen we weer wat gaan doen met zijn allen. 

 

In plaats van de traditionele Nieuwjaarswandeling begin januari, hebben we nu op zaterdag 26 maart een 

voorjaarswandeling rond Fort Sabina georganiseerd. 

 

Fort Sabina Henrica is een voormalig fort bij Willemstad 

en Helwijk. Het ligt in het uiterste noordwesten van de 

Sabina-Henricapolder. Het maakte deel uit van de 

Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Een 

meer dan 200 jaar oud fort, waar we nu kunnen 

wandelen en drinken en eten. Na lange tijd van weinig 

doen met Groei&Bloei, nu dan toch gelukkig weer wel. 

 

We starten om 10 uur met koffie/ thee met natuurlijk 

het appelgebak. Daarna gaan we onder leiding van 2 

gidsen het fort bekijken, onder de grond, er bovenop en 

rondom het fort. Na de wandeling wordt er soep met 

brood geserveerd. 

Datum: zaterdag 26 maart om 10:00 uur. 

Locatie: Fort Sabina, Fortweg 1, 4794 SC Heijningen. Het fort heeft een ruime parkeerplaats. 

Kosten: Leden van Groei&Bloei en partners betalen €10 p.p. en niet-leden kunnen voor €13 mee. 

Aanmelden: Wilt u zich uiterlijk dinsdag 22 maart opgeven bij Hanneke Oosterlee, 06-14216513 of 

h.oosterlee.lentz@gmail.com. 
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ZATERDAG 23 APRIL VOORJAARS-STEKKENBEURS 

 

Nu de coronaregels vrijwel allemaal vervallen zijn, kunnen we weer zoals vertrouwd de jaarlijkse 

stekkenbeurs in het voorjaar organiseren! 

Ook als je geen stekjes om te ruilen of te verkopen hebt, ben je juist welkom om onze vereniging te leren 

kennen. 

 

Naast stekjes worden er al een aantal jaar ook andere producten aangeboden zoals honing, keramiek en 

handgemaakte wenskaarten. Heb je een (niet-commerciële) hobby die je bij ons onder de aandacht wil 

brengen dan kun je hiervoor ook een tafel reserveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden! 

 

Natuurlijk is er voor deelnemers en bezoekers koffie of thee met wat lekkers. 

 

Locatie: B&B De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel.  

Parkeren: op de grote weide achteraan op het terrein. 

Datum: Zaterdag 23 april, start beurs om 10:00 uur, sluiting rond 12:30 uur. Vanaf 9:30 uur staan de 

tafels klaar voor de deelnemers om hun waren uit te stallen.  

Aanmelden voor deelnemers: tot 16 april bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.comof 0165-550595. 

Bezoekers hoeven zich niet aan te melden. 
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ZATERDAG 30 APRIL ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van afdeling Roosendaal draagt het bestuur 

verantwoording af over het afgelopen jaar middels een sociaal en financieel jaarverslag. Ook wordt de 

begroting voor 2022 voorgelegd aan de leden. 

 

Bestuurswisseling 

Er zijn dit jaar twee bestuursleden aftredend: zowel penningmeester Wim Scheepers als webmaster Aat 

Oosterlee hebben aangegeven hun functie te willen overdragen aan nieuwe bestuursleden. We zijn dus 

dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester en webmaster! 

 

Twijfel je of een van deze functies iets voor je is dan helpt het misschien om te weten dat er een 

overdrachtsperiode is waarin de taken aan je uitgelegd worden. Als je eerst meer wil weten kun je contact 

opnemen met Wim en Aat (contactgegevens onderaan deze Nieuwsbrief). 

Goed om te weten: het bestuur vergadert zes keer per jaar, daarnaast zorgt de penningmeester voor de 

afhandeling van de financiële kant van de activiteiten en voor de jaarrekening. De webmaster houdt de 

website actueel, digitaliseert de kopij voor de Nieuwsbrief en verstuurt Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 

 

Activiteitencommissie 

In de activiteitencommissie hebben het afgelopen jaar ook twee leden afscheid genomen. Ook daarvoor 

zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wat verwachten we: je organiseert één of twee keer per jaar een 

activiteit. Je kunt zelf iets verzinnen of iets uitkiezen uit de ideeën die bij de activiteitencoördinator binnen 

komen. 

 

Heb je belangstelling voor de functie van penningmeester of webmaster, of voor een algemene bestuurs- of 

commissiefunctie dan word je van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de 

bestuursleden. Contactgegevens staan onderaan deze Nieuwsbrief. 

We kunnen altijd versterking van het team gebruiken! 

 

De agenda voor de jaarvergadering wordt rond 30 maart verspreid. De stukken behorende bij de algemene 

ledenvergadering zijn vanaf 22 april opvraagbaar bij de secretaris. 

 

Bij binnenkomst staat er een lekker kopje koffie of thee met zelfgebakken lekkers voor je klaar en na afloop 

kun je napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Datum: zaterdag 30 april 2022. 

Locatie: Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG, Roosendaal. 

U kunt in omgeving van het buurthuis gratis parkeren. 

Aanvang: 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. 

Aanmelden: Let op: Om de zaalindeling en de catering goed te kunnen voorbereiden vragen we of je je 

vooraf aan wil melden voor de ALV. Aanmelden kan t/m donderdag 28 april bij Anny van Wijk, 

annyvanwijk@gmail.com, 0165-550595 of 06-53329066. 
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GARDENISTA 25-29 MEI 2022 

 

Gardenista is het groenfestival in Nederland met aandacht voor duurzaamheid, ecologie, groenstyling, 

tuinen en cultuur. Het eerste festival in 2019 trok maar liefst 15.000 bezoekers, dus dat belooft wat voor de 

tweede editie in 2022. 

 

 

 

  

 

ZATERDAG 28 MEI BUSEXCURSIE NAAR GARDENISTA 

(samenwerking met afdeling Breda) 

 

Deze dagtocht wordt georganiseerd door afdeling Breda. Ook leden van afdeling Roosendaal worden van 

harte uitgenodigd om mee te gaan. Geef bij het aanmelden aan of je wil carpoolen met andere leden uit 

Roosendaal, want in verband met buitensporig hoge kosten is er deze keer geen opstapplaats in 

Roosendaal. 

 

Yeah!!..., voorzichtig juichen we want het ziet er naar uit dat we eindelijk weer mogen. 

Na 3 jaar is het eindelijk zover: GARDENISTA! Op het moment van schrijven staan we bijna op het punt dat 

bijna alles weer mogelijk is. Wij staan alweer te trappelen en worden alleen maar enthousiaster en 

enthousiaster dat we weer met z’n allen een klein reisje mogen maken naar een evenement waar we onze 

hobby tuinieren en bloemschikken kunnen delen. 

 

We trappen af naar Gardenista op zaterdag 28 mei 2022. 

Het evenement wordt van 25 t/m 29 mei georganiseerd door Groei en Bloei en wij kiezen voor de zaterdag 

28 mei om er met de bus heen te gaan. 

Het evenement 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 voor het exposeren van tuinen, bloemparades, groenbenodigdheden en 

kunstobjecten. In het koetshuis vinden lezingen en workshops plaats. Op zaterdag zal er een bloemschik 

demonstratie gegeven worden door Paul Jongerius. 

Verschillende kwekers zullen aanwezig zijn en nog veel meer exposanten die met tuinen bezig zijn. 

Kijk ook eens op Gardenista voor de deelnemende exposanten. Het worden er steeds meer die op dit 

evenement aanwezig zullen zijn. Ook zullen de bloemstukken van de bloemschik competitie kun je 

bewonderen. Wisten jullie dat “onze” Anja de Graaf een van de winnaressen is van een Goldenticket? Zij 

gaat de uitdaging, samen met andere Goldenticket winnaressen, aan om er een geweldige competitie van te 

maken. 

 

De kosten zijn: Euro 50,00 p.p.  
Wij zouden het leuk vinden als jullie meegaan en 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. 
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TUINENREIZEN NAAR HERTFORSHIRE EN BEIEREN 

 

We proberen elk jaar een meerdaagse tuinenreis aan te bieden, graag naar het buitenland, om met een 

groep medetuiniers te genieten van tuinen die niet voor iedereen opengesteld worden. Voor een kleine 

afdeling is het echter lastig om voldoende deelnemers te vinden en de kosten in de hand te houden. 

Samen met andere afdelingen is het wèl mogelijk om een bus te vullen! 

 

Tuinenreis Hertfortshire, Engeland 17-21 juni 2022 

(samenwerking met afdeling Breda) 

 

Afdeling Breda biedt in 2022 een prachtige reis naar Hertfordshire in Engeland aan. Ook deelnemers van 

afdeling Roosendaal zijn van harte welkom. 

Op woensdag 9 maart verzorgde Bert Vermeijden van Garden Tours de algemene lezing over deze reis naar 

Hertfordshire. Ook als je niet naar deze presentatie bent geweest kun je je nog aanmelden voor deze reis. 

 

Het district Hertfordshire ten noorden van Londen biedt de tuinliefhebber de nodige tuinen die een bezoek 

meer dan waard zijn. Benington Lordship, Hatfield House en Alswick Hall staan garant voor vele uren 

tuinplezier. Nog een topper die dit programma bijzonder maakt: The Barn, de tuin van ontwerper Tom 

Stuart-Smith, met daarin een kopie van zijn Chelsea winnende tuin, maar ook een fascinerend gedeelte 

waarin vaste planten op onnavolgbare wijze zijn ingezaaid. Een reis terug in de tijd bij St. Paul’s Walden 

Bury met een heuse ‘ganzenvoet’: een tuinvorm zoals deze eeuwen geleden in Frankrijk werd gebruikt. 

Eeuwenoude bomen markeren deze bijzondere tuin. 

Klassieke tuinen wisselen tijdens deze reis de privétuinen af. Kortom, een afwisselende reis met veel 

aantrekkelijke tuinen! 

 

Het voorlopige programma van de tuinenreis vind je hier. 

Als je meer informatie wil kun je dat via het contactformulier aanvragen. 

 

Tuinreis Beieren met bezoek aan bloemeneiland Mainau 19-26 juni 2022 

(samenwerking met afdeling Zeeuws-Vlaanderen en Goes) 

 

Het zuiden van Duitsland is één van de mooiste en grootste regio’s van het land. 

Tussen Stuttgart en de Bodensee bezoeken we diverse privétuinen die allemaal vanuit een persoonlijk idee 

over tuinen en tuinieren zijn aangelegd en als gevolg daarvan elk totaal verschillend zijn. 

Het programma wordt aangevuld met twee botanische tuinen en natuurlijk mag in de zomer ook zeker het 

kleurenspektakel van het bloemeneiland Mainau niet ontbreken. 

Al met al een boeiend (tuin)programma! 

Het gedetailleerde dag programma zoals de te bezoeken tuinen, de uitstapjes en de hotels, is te vinden 

onder de volgende link. 

 

Opgave voor deze 8 daagse tuinreis naar zuid Duitsland/Beieren kan tot uiterlijk 14 maart via bijgaand 

boekingsformulier. 

 

Verdere info: Jan Kapteijn via e-mail jmkapfelix@gmail.com of telefoon: 0113-214 679 

 

 

 

DEEL JE TUINFOTO’S 

 

Zie je in de tuin de eerste voorboden van het naderende voorjaar? Bloeiende narcissen en krokussen, het 

voorzichtig uitlopen van bomen en struiken, er is genoeg moois te zien in de tuin. 

Op het Instagram-account van Groei & Bloei is al veel voorjaar te zien om van te genieten! (meer foto’s op 

Instagram). 

Op onze eigen website hebben we de ruimte om foto’s van onze leden te delen. 

Wil je meedoen en foto’s van mooie momentjes in de voorjaarstuin delen, stuur ze dan naar Chris 

Karremans, chriskarremans@hotmail.com (minimale grootte 1 MB) 
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GARDENISTA BLOEMSCHIKCOMPETITIE 25, 26 EN 29 MEI 2022 

 

Gardenista competitie bloemschikken 2022 

meer dan een bloemschikkampioenschap! 
 

De bloemschikcompetitie voor amateurs en studenten vindt plaats op woensdag 25 mei 2022. De 

bloemschikcompetitie voor professionals is op donderdag 26 mei 2022. 

Het wordt niet alleen een competitie van bloemschikken, maar ook elkaar ontmoeten en creatieve inspiratie 

opdoen. 

De amateurs en studenten worden op woensdagochtend 25 mei 2022 op historische buitenplaats ‘Den 

Alerdinck’ te Laag-Zuthem verwacht. Dit sfeervolle landgoed is vlakbij Zwolle. 

Na een gezamenlijke opening maken de deelnemers ter plaatse hun arrangement op het 

tentoonstellingsterrein in een grote open tent. Ze krijgen 2½ uur de tijd om een groots bloemwerk te 

maken. 

Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden in de vorm van drinken en lunchpakket. In de middag is 

er tijd om het festival te bezoeken. De jury gaat dan aan de slag en rond 16:00 uur zal de dag worden 

afgesloten met het bekend maken van de uitslagen. De eerste drie uit elke categorie worden uitgenodigd 

voor de finale. Alle arrangementen zijn te bezichtigen ten tijde van het festival. 

 

Op zondag 29 mei vinden de finales van studenten, amateurs en professionals plaats. De eerste drie, uit 

elke categorie strijden op het podium onder toeziend oog van de vakjury en publiek voor de eindzege. Pas 

dan weten we welke amateur, student en professional zich de Bloemstylisten van Gardenista 2022 mogen 

noemen. Zij krijgen een paginagroot artikel in het blad Groei & Bloei, waarin zij hun vakmanschap en 

creativiteit mogen tonen! 

 

Wij nodigen je van harte uit om samen met ons het bloemschikken tijdens het festival tot een groot 

bloemrijk succes te maken. 

 

Aanmelden kan tot 1 mei via de website van Gardenista 

Heb je nog vragen mail dan naar: bloemschikken@gardenista.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team bloemschikken Gardenista 

 

Doe mee aan één van de Gardenista competities! 
 

Dit jaar zijn er maar liefst 4 competities waar je met jouw kennis, kunde en enthousiasme aan kunt 

deelnemen. 

 

Er zijn competities op het gebied van: 

 Bloemschikken 

 Inspiratietuinen 

 Postzegeltuinen 

 Kwekerscompetitie 

De meeste competities worden beoordeeld door een vakkundige jury en er is een publieksprijs. Iedere 

bezoeker kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete postzegeltuin, bloemarrangement en plant. 

 

Wil je meer weten over de competities of je aanmelden? Kijk dan op competities Gardenista of neem 

contact op via jongeneel@gardenista.nl. 
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GROEI & BLOEI NATIONALE TUINWEEK 11-19 JUNI 2022 

 

 

De afgelopen twee jaar had het coronavirus met de bijbehorende maatregelen 

ons land volledig in zijn greep. Hierdoor konden heel veel activiteiten helaas 

niet doorgaan. Maar nu wordt het tijd om vooruit te kijken! 

Afdeling Roosendaal zal in deze week hopelijk weer leuke activiteiten kunnen 

aanbieden, daarover meer in de volgende Nieuwsbrief. 

Ook landelijk wordt er van alles georganiseerd, zoals een fotowedstrijd die 

dit keer gekoppeld is aan het thema van de tuinweek: De Stads- en 

Balkontuin. Deze fotowedstrijd start medio mei. Meer informatie volgt! 

 

 

 

                       
 

 

  



DIGITALE LEDENPAS 

 

Diverse leden hebben aan het hoofdkantoor laten weten dat zij geen verbinding meer krijgen met de 

digitale ledenpas, de ledenpas-app. 

Helaas was onze digitale ledenpas verouderd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie, deze zal echter pas 

medio dit jaar beschikbaar zijn. 

Wij zullen tegen die tijd de leden hierover informeren. 

 

 

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: 8 april Hanging basket maken 

Walcheren: 21 maart Lezing Feng Shui 

Zeeuws-Vlaanderen: 30 april Voorjaarsmarkt 

 

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. 

 

 

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 verschillende mooie aanbiedingen. 

LID WORDEN MET WELKOMSTGESCHENK 

Deze actie loopt vanaf het aprilnummer: je betaalt €61 voor een heel jaar. Daarnaast krijg je als extra 

cadeau een handige Metallo snoeizaag met holster t.w.v. €43,80. 

Klik hier voor het informatieblad over de Metallo snoeizaag. 

 

     
 

Je kunt kiezen voor een abonnement met korting, een abonnement met het welkomstcadeau of om het 

lidmaatschap aan iemand cadeau te doen: Word lid van Groei & Bloei 

Voor twijfelaars is er een Kennismakingsactie: 2 nummers van G&B voor € 7,50. De toezending stopt na 

ontvangst van de twee nummers automatisch. Bij de kennismakingsnummers ontvang je informatie over de 

vele voordelen van een lidmaatschap van Groei & Bloei. 

De betaling geschiedt met Ideal.  
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ARBORETUM KALMTHOUT: ZONDAG 10 APRIL PLANTENDAG 

 

 
 

Klaar voor de plantendag? Onze standhouders staan te popelen! Op zondag 10 april verwelkomen ze je aan 

hun kramen op de evenementenweide in onze arboretumtuin. Wil je een border aanplanten, je 

bloembakken vullen of zoek je bijzondere groenten voor je moestuin? Op één dag kun je er shoppen bij de 

allerbeste kwekerijen van België en omstreken. Het is een unieke mix van liefhebber-verzamelaars en 

professionele kwekerijen met een hart voor botanische bijzonderheden. Praktische info vind je op de 

website. 

 

Tickets zijn online en aan de dagkassa te verkrijgen à €10. Toegang is gratis op vertoon van een geldige 

jaarkaart of museumpas, en voor kinderen -12 jaar (zonder reserveren). 

De toegang tot de arboretumtuin en deelname aan de rondleidingen is inbegrepen in de prijs. 

 

 

 
 

VLINDERSTICHTING: TUINIEREN VOOR VLINDERS 

 

Iedere vlinder heeft zo zijn eigen voorkeur: smaken verschillen nu eenmaal. Het loont dus om veel 

verschillende nectarplanten in de tuin te zetten. Eigenlijk best logisch, want ook in de natuur heeft iedere 

plant zijn eigen groeiplaats. In de tuin groeien planten meestal op meer grondsoorten dan in de natuur 

eigenlijk zo zou zijn, maar toch is het verstandig om soorten te kiezen die ‘horen’ bij uw tuingrond. 

 

Help vlinders en bijen en breng kleur in de tuin, op het balkon of op het terras. Zet planten neer die lang 

bloeien en veel nectar geven. De top 5 van De Vlinderstichting: 

Winterheide 

Sneeuwbal (Viburnum) 

Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) 

Judaspenning 

Pinksterbloem 

Deze planten bloeien vroeg in het jaar en bieden nectar voor vlinders en bijen. Maar natuurlijk zijn er zijn 

veel meer mogelijkheden! 

 

De Vlinderstichting heeft samen met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra een boekje gemaakt: Tuinieren voor 

vlinders. Vol wetenswaardigheden over vlinders. Wat hebben ze nodig, welke soorten ziet u in de tuin? Met 

praktische tips voor het inrichten van uw tuin voor vlinders. 

Vraag het boekje gratis aan! 

 

  

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-voorjaar-2022.period_1.html?_cldee=Y2hyaXNrYXJyZW1hbnNAaG90bWFpbC5jb20%3d&recipientid=contact-b8c13c161a0fec11b6e6000d3a2d76c3-cf2f85c03dac46b29825f5b96cf20414&esid=0013bb75-db93-ec11-b400-000d3a44faad
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderboekje/vlinderboekje-oud


 VOGELBESCHERMING: BELEEF DE LENTE 

 

De webcams van ‘Beleef de Lente!’ staan weer aan. Geniet van oude 

bekenden als de steenuil, ooievaar, kerkuil en slechtvalk. En de merel is er 

ook weer vanwege het Jaar van de Merel. 

Echt iedereen kent de merel, één van meest algemene broedvogels van 

ons land. Iedere tuin met een gazon en een paar struiken of bomen is al 

eens door merels bezocht. Alledaagse vogels dus, maar met onverwachte 

kanten. Daarom is 2022 het Jaar van de Merel. 

 

 

NATUURMONUMENTEN: NESTKASTEN   

 

Nog even en het broedseizoen breekt aan. De hoogste tijd om een 

vogelhuisje op te hangen in je tuin. Al is je tuin nog zo aantrekkelijk met vetbollen en pindaslingers, zonder 

geschikte nestgelegenheid komt een vogel niet in je tuin broeden. In de natuur broeden vogels natuurlijk 

niet in een nestkast. Dan broeden ze bijvoorbeeld in een holte of spleet in een oude boom. Maar ruimte 

voor zo’n grote boom is er niet in elke tuin. Een vogelhuisje biedt dan uitkomst. Er zijn wel 60 soorten 

vogels die broeden in een nestkast. Boswachter Mathiska legt uit waar je op moet letten en hoe je zelf een 

nestkast maakt. 

 

 

 STAATSBOSBEHEER: KRAAMKAMER VAN DE NATUUR 

 

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Voor boswachters is dit 

reden tot zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren 

sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. 

Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Goois 

Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren 

in natuurgebieden.  

 

Sinds de coronacrisis is er een sterke toename aan bezoekers in de 

natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in 

de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur 

heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “Het is mooi dat veel mensen de natuur 

opnieuw ontdekt hebben maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze te gast zijn in de 

natuurgebieden. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van 

Moeder Natuur kwetsbaar,” zegt boswachter Corien Koreman. 

 

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers 

gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. 

De natuurorganisaties willen graag bezoekers verwelkomen maar tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid 

van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van 

vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen 

bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, laat 

geen afval achter.  

 

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan 

terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de 

natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen 

zijn in verband met het broedseizoen.  

 

Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen duurt 

formeel van 15 maart tot 15 juli. 

 

 

  

https://www.vogelbescherming.nl/?fbclid=IwAR2CxTlV1UPIInmbIBKA4_ykLLm4D2V5GZGClSbHp1AbzIzPw4sYpQ4kD2E
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/meer-over-de-merel
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/hang-een-vogelhuisje-op-voor-tuin-vogels-tips-en-diy?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl01


 
 

Een tuin voor 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. 

Deze uitgave sluit aan bij het feit dat er steeds meer aandacht is voor wat wij 

zelf kunnen doen voor het behoud van alle nuttige insecten, nu bijen en vlinders 

tot de bedreigde diersoorten horen. 

€ 17.50  

ISBN  9789021570174 

 

 

 

 
 

 
 

PLANTEN VOOR VLINDERS 

 

COMBINATIETEELT: POSITIEVE OF NADELIGE INVLOED DIE PLANTEN OP ELKAAR UITOEFENEN. 

 

In de plantenwereld maken goede buren of slechte buren een wereld van verschil. Bij het aanplanten van 

uw siertuin of groenteperceel kan het van belang zijn rekening te houden met de juiste plantencombinaties. 

Hierbij bedoelen we niet het combineren van kleuren en vormen maar over het combineren van planten die 

al dan niet een gunstige invloed hebben op elkaar. Planten in de tuin kunnen elkaar versterken en positief 

beïnvloeden of net elkaar verzwakken of negatief beïnvloeden. 

 

De reden waardoor de planten elkaar kunnen stimuleren of juist tegen werken kan liggen bij de geur die de 

planten afgeven waarmee ze bepaalde plaaginsecten afstoten of misleiden. Denk hierbij aan Tagetes patula 

(lage stinkertjes of afrikaantjes) die via hun wortels bepaalde stoffen afgeven waardoor de aaltjes worden 

geweerd. Die aaltjes parasiteren de wortels van rozen waardoor ze niet echt gedijen. Door Tagetes in de 

buurt, tussen of onder rozen te planten, zullen de rozen geen last hebben van die parasiterende aaltjes. Een 

ander mooi voorbeeld is het misleiden van de wortelvlieg op zoek naar wortels voor het leggen van hun 

eitjes door ajuin naast de wortels aan te planten. Tegelijkertijd wordt de uienvlieg misleid door de geur van 

de wortels. 

Andere planten scheiden stoffen af, waar de buurplanten niet echt tegen kunnen, waardoor deze minder 

goed groeien. Dergelijke combinaties plant je dan ook beter ver van elkaar. 

 

In een combinatieteelt zal men rekening houden met de versterkende eigenschappen die sommige groenten 

en planten op elkaar uitoefenen en eveneens zal men ervoor zorgen dat er ook geen plantencombinaties 

dicht bij elkaar worden geplant die elkaar schade kunnen toebrengen. Combinaties die altijd goed zijn kun 

je vormen met Tagetes (afrikaantje), duizendblad (Achillea) en met petunia's. Deze drie planten werden 

niet in deze tabel opgenomen daar ze in feite telkens bij de gunstige combinaties kunnen worden 

gerekend. Vind je dit een interessant artikel? Klik dan hier voor de website waar je nog veel meer 

informatie kunt vinden. 

 

  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://roosendaal.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_roosendaal/Formulieren/tabel.pdf
https://www.tuinadvies.nl/artikels/combinatieteelt_groenten_planten
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tel. nr.: 0165 550595, e-mail: annyvanwijk@gmail.com 
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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? Meld je 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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