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 e-mailadres: info@roosendaal.groei.nl 
 webadres:    roosendaal.groei.nl 

 

ACTIVITEITEN: 

Zaterdag 21 mei                         Wandeling in natuurgebied DE SLIKKEN VAN DE  HEEN 

Woensdag 1 juni Start Tuinkringen 
Zaterdag 11 juni Bezoek aan “Ons Moe’s Tuin” 
 

VAN DE VOORZITTER 

 
Eindelijk voorjaar… weer fris groen wat verschijnt in onze tuinen. De echte vroege voorjaarsbloeiers 
zijn alweer bijna verdwenen en we gaan nu op weg naar de betere temperaturen. 
 
Ook verheugend is dat de coronaperikelen (voorlopig dan toch) achter ons liggen. De snertwandeling 
moesten we begin dit jaar nog uitstellen en omdopen tot een voorjaarswandeling bij Fort Sabina maar 
hopelijk kunnen we een redelijk onbezorgde zomer tegemoet zien. Komend najaar zien we dan wel 
weer verder. 

 
Gelukkig hebben we onlangs weer voor het eerst sinds 2019 een voorjaarsstekjesbeurs kunnen 
houden. Bij mooi weer waren er voldoende liefhebbers die wat in de aanbieding hadden en ik denk dat 
menigeen wel iets van zijn of haar gading heeft kunnen vinden. Dit najaar zullen we weer een 
najaarsstekjesbeurs houden aangezien het afgelopen 2 jaar ook een succes was. 
 
Als ik dit schrijf is het 1 dag voor de jaarvergadering. Eigenlijk voelt het wat vreemd nu we relatief 
recent (november 2021) de jaarvergaderingen van 2020 en 2021 te hebben “ingehaald”. Nu is dit een 
reguliere jaarvergadering met daarbij echter wel de jubilarissen van de afgelopen jaren die we wat 
extra aandacht kunnen geven. 
 
Ook de activiteiten gaan we weer oppakken, hou hiervoor onze nieuwsbrief en nieuwsflitsen in de 
gaten! 
 
Kees de Rooij 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN MAART EN APRIL 2022 

 
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit Roosendaal, Wouw en Oud-
Gastel. 
Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt binnenkort 
persoonlijk kennis te maken bij één van onze activiteiten. 
 

MEERIJDEN EN CARPOOLEN 

 
Wil je graag mee met bijvoorbeeld een tuinbezoek, maar heb je geen eigen vervoer? Geef dit dan door 

bij het aanmelden. We gaan dan ons best doen om te bemiddelen door bijvoorbeeld te vertrekken 
vanaf een vaste plek in Roosendaal, die met de fiets te bereiken is, of door vrijwilligers of andere 
deelnemers te vragen om deze leden thuis op te halen. Per activiteit zal een indicatie gegeven worden 
wat de meerijdkosten zijn, gebaseerd op de wettelijke vergoeding per kilometer (€0,20). Betaling 
rechtstreeks aan de bestuurder. 
 
 

 
OP TIJD AANMELDEN 

Er komen regelmatig aanmeldingen binnen na de sluitingsdatum. Soms maakt dat niet uit, 
maar als er een minimum aantal deelnemers nodig is, kan het zijn dat de activiteit al 

afgezegd is. Met de late aanmeldingen erbij had het misschien wel door kunnen gaan. Dat is 
jammer voor de spreker, gids of workshopleider, voor vrijwilliger die het organiseert maar 

vooral voor jou als je aan die activiteit wilde deelnemen! 
Hou daarom in de gaten tot wanneer je je aan kunt melden. Ter herinnering sturen wij een 

paar dagen van te voren een Nieuwsflits. 
 

 

Afdeling Roosendaal 
 
TUINKRINGEN VANAF JUNI 2022 
 
Na een verplichte rustperiode in 2020 en 2021 organiseren we dit jaar weer de Tuinkringen. De 
aanmelders worden verdeeld zodat er gemengde groepjes van ca. vijf adressen gevormd worden. De 
deelnemers bezoeken, al dan niet vergezeld van hun partners, in de loop van het seizoen elkaars 
tuinen. Daarbij kunnen ervaringen, ideetjes en eventueel plantjes uitgewisseld worden. Maar je kunt 
ook meedoen voor de gezelligheid! 
Ook met een tuin die niet "af" is, kun je gewoon meedoen, want het gaat niet om "keuringen". 

Deelname is kosteloos. Als je voorkeur hebt om de tuinen overdag of juist in het weekend te bezoeken, 
graag vermelden bij opgave, dan proberen we daar rekening mee te houden bij het indelen van de 
groepen. 
Aanmelden: tot 22 mei bij Chris Karremans, chriskarremans@hotmail.com of 0167-524466. 
 
 

 
 
NATIONALE TUINWEEK: 11 T/M 19 JUNI 
 
Dit jaar draait de Nationale Tuinweek om de stads- en balkontuin. Afdeling 
Roosendaal grijpt dit thema aan om een bezoek te brengen aan een heel 
bijzondere stadstuin in Roosendaal. We hebben deze siermoestuin al eerder 
bezocht in 2018, maar inmiddels heeft de tuin zich verder ontwikkeld. Kom 

dus kijken hoe de tuin volwassen is geworden, of ideeën opdoen voor een 
eigen moestuin. 

mailto:chriskarremans@hotmail.com


 

 

   
 
ZATERDAG 21 MEI WANDELING IN NATUURGEBIED DE SLIKKEN VAN DE  HEEN 
 
Meerdere keren is ons ter ore gekomen dat een wandeling door een natuurgebied wel leuk zou zijn.  
We wandelen deze keer zonder gids, maar wel met kennis van deze natuur en het gebied.  
Het natuurgebied Slikken van de Heen ligt op Philipsland (Tholen) in Zeeland, op de grens met Noord-
Brabant. Het gebied bestaat uit voormalige zandplaten die droog zijn komen te liggen na de aanleg van 
de Philipsdam.  
Het is een heerlijk gebied om te verkennen, te kijken, te ontdekken wat er allemaal groeit en bloeit en 
leeft. Je struint er door een ruig natuurgebied met soms  modderige en hobbelige paden, over dijken 

en in het natste gedeelte liggen planken paden zodat je daar droge voeten houdt.  
Wilde dieren lopen los tussen het hoge gras en de struiken. Er lopen rode geuzen, een wild rund, en 
wisenten en Konikpaarden , die er voor zorgen dat het gebied open blijft. Het gebied trekt veel vogels 
aan. Misschien gaan we de indrukwekkende zeearend zien? Kijk voor meer informatie op 
www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/slikken-van-de-heen 
Neem vooral een verrekijker mee.  

Locatie: Campweg, 4675 Sint Philipsland 
Datum: 21 mei 9.30 u ter plaatse. 
Voor de wandeling drinken we hier een kopje koffie uit de kofferbak. 
 
Kosten: aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden: wanneer u geen vervoer hebt, dan kunnen we proberen iets te regelen. 

h.oosterlee.lentz@gmail.com of 06-14216513 

 

 
ZATERDAG 11 JUNI BEZOEK AAN “ONS MOE’S TUIN” 
 
Wij, René en Liad Meesters, kregen de kans een moestuin te beginnen in de achtertuin van de moeder 
van René, vandaar de naam “Ons Moe’s Tuin”. 
In 2016 begon het project en werd van een verwilderde ommuurde stadstuin een siermoestuin 
gecreëerd, of zoals de Fransen het zo mooi zeggen: “un potager”. 
 
Beiden met een kantoorachtergrond en dus bekend met het computerprogramma Excel, werden de 
eerste overzichtelijke tuinontwerpen gemaakt, 12 bedden voor de wisselteelt van de verschillende 

groentesoorten die werden omzoomd met de ouderwetse grijze straattegels van 30 x 30 cm. Deze 
tegels werden zo goed als allemaal in de tuin opgegraven. Vandaar! 
 
Omdat we totaal geen ervaring in tuinieren hadden, heb ik de helaas al overleden Ineke Lambregts van 
de Jorishoeve, een keer gevraagd of ze eens naar ons ontwerp wilde kijken. Ze had slechts 1 
opmerking, de oude druif laten staan en een pergola over de hele breedte van de tuin maken. Dat 

hebben we gedaan en ieder jaar hebben we nog een goede druivenoogst, waar we uiteraard weer wijn 
van maken. Hopelijk komt de kwaliteit met de jaren! 
 
We hebben ook enkele potten met wat meer subtropisch goed staan zoals thee, koffie, geelwortel, 
gember, granaatappel en citroen waar we eens per jaar limocello van kunnen maken. 
Van niets iets maken is mijn grote hobby, dus van een zaadje een mooie tomatenplant maken maar 
ook eens per jaar maak ik van al mijn gemaakte foto’s een fotoboek “Ons Moe’s Tuin” en van mijn 

geoogste groente en fruit maak ik weer heerlijke gerechten waarvan ik inmiddels al 12 kookboekjes 
“Van Eigen Kweek” heb gemaakt. 

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/slikken-van-de-heen
mailto:h.oosterlee.lentz@gmail.com


 

 

 
Het is dus een overzichtelijke stadstuin geworden van 130 m2, met in het midden de groentebedden, 
tegen de muren en de bogen de fruitbomen, de kruiden, bloemen en vaste planten waar er nog plaats 
was. 
De fruitbomen proberen we zo goed mogelijk in leivorm te snoeien zodat ze nu en in de toekomst niet 
te veel licht en ruimte innemen. Hetzelfde geldt voor de bogen en pergola’s waar we dus verticaal 

kunnen tuinieren. 
 
Graag wil ik ander mensen aan het tuinieren en het lekker eten en drinken krijgen. 
Zelfs midden in de stad is dit mogelijk. 
 

   
 
 
Meer foto’s op de Facebookpagina van Ons Moe’s Tuin. 
 

Locatie: Wilhelminastraat 37, 4701 GV Roosendaal 
Datum: zaterdag 11 juni, verzamelen om 14:00 uur. Zoals een echte stadstuin betaamt, is er geen 
achterom, maar kom je alleen in de tuin via de voordeur van het huis. 
Kosten: In het kader van de Nationale Tuinweek wordt dit tuinbezoek aangeboden door Groei&Bloei 
Roosendaal 
Aanmelden: tot vrijdag 10 juni bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com of 0165-550595 
Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil nemen/op wil halen. 

 
 

 

 
 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER DAGREIS NAAR DE FLORIADE (VOORAANKONDIGING) 

 

 
Wil je graag naar de Floriade, maar vind je het te ver rijden of vind je het gezelliger om met een groep 
te gaan? Samen met afdeling Breda bieden we een dagtocht aan. De entree voor de Floriade, de 
busreis en iets lekkers voor in de bus zullen in de prijs zijn inbegrepen. Als je mee wil hou dan de 

datum vast vrij. Je kunt je ook al voorlopig aanmelden zodat we een idee hebben hoeveel 
belangstelling er is. De prijs zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. 
Aanmelden kan tot 1 september bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com of 0165-550595. 
Meer informatie in de Nieuwsbrief van juli! 
 
 

https://www.facebook.com/Ons-moes-tuin-234419853662420
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Groei&Bloei regionaal/landelijk 
 
 

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 kun je terecht op 
www.groei.nl): 
Brabantse Wal e.o.: 17-18 juni Open Tuinenweekend als afsluiting Nationale Tuinweek 
Breda: 21 mei Workshop abstract schilderen 

Walcheren: 20 mei Fotoworkshop in de Middellandse Zeetuin 
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. 
 
 

GARDENISTA: 25-29 MEI 2022 
 
Gardenista is hét groenfestival in Nederland. Het 5-daagse 
festival biedt tuinontwerpers, bloemarrangeurs, hoveniers, 
kwekers, moestuinierders maar ook studenten, hobbyisten, 
kunstenaars en cateraars een podium waar ‘Leven in het Groen’ 

centraal staat. Ben je ín voor een dagje waar al jouw ‘groen’ zintuigen geprikkeld worden? Kom dan 
naar Gardenista van 25 tot en met 29 mei 2022. 
 
Op Gardenista volg je workshops en lezingen van enthousiaste groenprofessionals als Lodewijk 
Hoekstra, Harry Pierik, Sjaak Willemstein en Monique Bruins Slot van de Tuinen Mien Ruys, zij delen 
hun inspiratie en kunde. Bekende en jonge talentvolle bloemarrangeurs verzorgen demonstraties en 
moestuinierders laten je proeven van eetbare bloemen. 
En bij de 150 exposanten en kwekers koop je de mooiste planten en decoratie voor in je tuin. 

 
Meer informatie over het programma, de exposanten en tickets vind je op Gardenista. 
 
 

FLORIADE: 14 APRIL-9 OKTOBER 2022 
 
Groei & Bloei vind je op kavel 080 bij de Tiny Houses. 

Kom gezellig bij ons langs als je meer wilt weten over 
tuinieren in de moestuin, de siertuin of je balkon. We 
vertellen je graag hoe leuk het is lid te zijn van onze 
vereniging ... Er staan elke dag enthousiaste mensen 
voor je klaar. En ... we hebben een extra mooie 

aanbieding voor je! 
 

Ben je al lid, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom in en om ons groene tiny house en krijg je 
een leuk presentje. Je kunt hier de plattegrond downloaden. Tot ziens op de Floriade, open van 14 april 
t/m 9 oktober! 
 
 

http://www.groei.nl/
https://gardenista.nl/
https://www.groei.nl/actueel/nieuws/vind-groei-bloei-op-de-floriade


 

 

Groene organisaties 
 
Ken je groene organisaties die hier niet genoemd worden maar die wel aandacht verdienen? Geef deze 
dan door aan Chris Karremans, chriskarremans@hotmail.com. 

 
WANDELEN MET IVN 

 
Slootjesdag: activiteit voor (klein-)kinderen 
 

 
Zaterdag 11 juni van 14:00-16:00 vindt de jaarlijkse slootjesdag plaats. IVN doet er dit jaar weer aan 
mee. Waar dat precies plaats gaat vinden, krijgen jullie t.z.t te horen, want wij gaan tevoren eerst 

kijken wat een goede plek is, waar jullie met je schepnet aan de slag kunnen. Hebben jullie er zin in, 
geef je dan gauw op, want vol is vol. (Leden gaan voor.) 
 
Kosten: € 2,-- en geef je vanaf 1 juni op per mail: jngroosendaal@gmail.com 
Vertrekpunt: de plaats wordt tijdig bekend gemaakt, kijk hiervoor op slootjesdag  
 
 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND 
 
De webcams van Beleef de Lente staan weer aan! Geniet van oude 
bekenden als steenuil, ooievaar, koolmees en kerkuil. Nieuw zijn de beelden 
van de slechtvalken op het Rijksmuseum. 
Beleef de Lente 

 

Ook leuk om te lezen: Vliegende ratten en krijsende schijterds 
 

 
NATUURMONUMENTEN 
 
De Nationale Molendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 en zondag 15 

mei. Een unieke kans om bijzondere molens te bezoeken en te luisteren 
naar de verhalen van molenaars. Ook Natuurmonumenten stelt in dit 

weekend een aantal van haar molens open voor publiek. Kom kijken en genieten van deze draaiende 
monumenten! 
Kijk hier voor de molens De Hoop en De Twee Gebroeders in Roosendaal, of voor andere molens in de 
omgeving die opengesteld zijn. 
 

STAATSBOSBEHEER 
 
Orchideeën van Haaftenpolder bij Tholen 
 
Kom naar de Oosterschelde voor een wandeling langs de orchideeën van 
de Haaftenpolder. Naast talloze vogels die vanuit de Oosterschelde op de 

eilanden in de kreek rusten en broeden, bloeien hier in deze tijd van het jaar ook tientallen, misschien 

wel honderden orchideeën. De gids van Staatsbosbeheer vertelt je onderweg over deze bijzondere 
plant. Vergeet zeker je fototoestel niet! 
Datum: donderdag, 16 jun 2022 van 19:00 - 21:00 uur 
Kosten: € 7.00 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
 

Ecotuindagen 

Op 4, 5 en 6 juni 2022 zijn het de Ecotuindagen van Velt. 

In heel Vlaanderen en Nederland kan je tal van ecologische tuinen bezoeken en staan de 

tuineigenaars voor je klaar met praktische tuintips en leuke ideetjes. Binnenkort vind je op 

velt.nu/ecotuindagen alle info en tuinen van de Ecotuindagen 2022 

mailto:chriskarremans@hotmail.com
mailto:jngroosendaal@gmail.com
slootjesdag
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vliegende-ratten-en-krijsende-schijterds?fbclid=IwAR3ZHch_NCC9LwMlvQxF1K3PZGCB83y2E31y8c1riJ-2eaEe1a0qfTzEORE
https://www.molens.nl/molen/zoek-een-molen/#results
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/orchideeen-van-haaftenpolder
https://www.velt.nu/ecotuindagen


 

 

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 
(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 
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