
 

 

 
Nieuwsbrief 
 
 Roosendaal 
Juli 2022 – 4 
 

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

 

ACTIVITEITEN: 

10 augustus Tuinbezoek Familie Bol 

20 augustus Fietstocht langs open tuinen 
17 september Dagexcursie Floriade (samen met afdeling Breda) 
1 oktober Najaarsstekjesbeurs 
 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Een kort voorwoord deze keer vanaf het vakantieadres in Belgisch Limburg. Zo rollen we langzaam de 
zomer in en staan de vakanties weer voor de deur. 
We hebben in de Nationale Tuinweek een tuinbezoek mogelijk gemaakt bij Ons Moe's Tuin in 
Roosendaal. En met het mooie weer werd deze druk bezocht! 
 
Zoals aangekondigd in de jaarvergadering willen we als Groei&Bloei Roosendaal voor onze eigen leden, 

waar mogelijk, wat voordelen doen toekomen na de 2 magere coronajaren. Zo gaan we in september, 
in samenwerking met de afdeling Breda, een busreis organiseren naar de Floriade. Onze eigen leden 
krijgen hierbij een behoorlijke korting! Lees voor meer informatie verder in deze nieuwsbrief en maak 
er gebruik van! 
 
Velen van u zullen de vakantie in eigen tuin of in de nabijheid van buitenlandse tuinen doorbrengen. 
Geniet er van… maar blijf alert voor het bekende virusje! 

 
Kees de Rooij 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN MEI EN JUNI 2022 
 
De afgelopen twee maanden zijn er twee nieuwe leden bijgekomen, uit Heijningen 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. 

 
 
WOENSDAG 10 AUGUSTUS TUINBEZOEK FAMILIE BOL IN OUD-GASTEL 
 

   
 
In het buitengebied tussen Oudenbosch en Oud-Gastel ligt de prachtige tuin van Adje en Kees Bol. 
Adje is een fanatieke tuinierster die iedere dag in haar tuin te vinden is. 
Op de tuinenreizen, die zij al jaren maken, doet ze nieuwe ideeën op. Ook worden er natuurlijk 
bijzondere planten gekocht. 

In de loop der jaren zijn er steeds meer stukken aan de tuin toegevoegd, 
waardoor de tuin nu 2800 m² is. Adje weet dan ook heel wat te vertellen 
over wat er in de tuin staat. Borders, een vijverpartij, prachtige bomen, 
gezellige zitjes en meer, kortom voor iedereen heeft deze tuin wat te 
bieden. 
 
Locatie: Wildertstraat 2, 4751 SL Oud-Gastel 
Datum: woensdag 10 augustus om 14.00 uur 
Kosten: Aan dit tuinbezoek zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden: t/m zondag 7 augustus bij Mieke Schrauwen, 
mieke0@planet.nl of 0165-317156 
Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil 
nemen/op wil halen. 

 
 
ZATERDAG 20 AUGUSTUS FIETSTOCHT LANGS OPEN TUINEN 
 
Op zaterdag 20 augustus a.s. stellen diverse leden van Groei en Bloei hun tuin open. Een fietstocht van 
ongeveer 30 kilometer leidt je langs de tuinen die te bezoeken zijn. De tuinen liggen in de gemeente 
Rucphen en Roosendaal. In elk van de tuinen ligt een fietsroute dus je kunt overal starten. Onderweg 
zijn er ook adressen opgenomen waar je wat kunt eten of drinken. 
 
De fietsroute en de Open Tuinen worden aangeboden door Groei&Bloei afdeling Roosendaal, er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
 
Al met al een leuke activiteit waar we graag de aandacht voor vragen. Noteer de datum alvast in je 
agenda, de starttijd en de adressen worden later bekend gemaakt in een Nieuwsflits. 
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KORTING VOOR LEDEN VAN AFDELING ROOSENDAAL 
 
Omdat we de afgelopen twee jaar weinig konden organiseren, heeft het bestuur besloten om in de 
begroting van 2022 een bedrag te reserveren voor extraatjes voor de leden van afdeling Roosendaal. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 april jl. is dit voornemen goedgekeurd door de 
aanwezige leden. 

Eén van die extraatjes is een korting van €25 op de dagexcursie naar de Floriade. We hopen dat er 
daardoor meer mensen mee kunnen doen en extra genieten van een gezellige dag uit! 
Let op: deze korting geldt alleen voor mensen die aantoonbaar lid zijn van afdeling Roosendaal en hun 
huisgenoten! 
 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER DAGEXCURSIE NAAR DE FLORIADE 

Deze excursie wordt georganiseerd samen met afdeling Breda. 
 
Floriade Expo 2022 is dé wereldtuinbouwtentoonstelling die sinds 1960 één keer per 10 jaar in een 
Nederlandse plaats wordt gehouden. Dit jaar is de Floriade van 14 april t/m 9 oktober in Almere. 
Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer maken. Tijdens de Floriade Expo kun je genieten van gevarieerde en verrassende kunst, 
cultuur en events. Je kan een van de vier gratis rondleidingen met gids boeken. Ook Groei en Bloei is 
vertegenwoordigd met een eigen inzending: een tiny house met een opvallende vorm! Een enkele rit 
met de kabelbaan is inbegrepen bij het entreeticket. 
 
Er is zóveel te zien, te doen en te beluisteren dat je beter even een kijkje kan nemen op de website 
van de Floriade. Klik hier voor het programma op zaterdag 17 september. Door op onderstaande 
plattegrond te klikken kun je alvast kijken hoe het terrein ingedeeld is en welke deelnemers er zijn. 
 

                             
 
Datum: zaterdag 17 september, vertrek om 09:00. Rond 16:00 vertrekt de bus weer naar Breda. 
Vertreklocatie: Curio College, Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda 
Kosten: €65 (dit is inclusief busrit, entree ticket, verzekering en koffie met iets lekkers onderweg). 
Korting: Leden van afdeling Roosendaal krijgen €25 korting en betalen dus slechts €40. 
Aanmelden: tot 1 september. Voor de korting meld je je aan bij Anny van Wijk, 
annyvanwijk@gmail.com of 0165-550595. Alleen leden van afdeling Roosendaal komen in aanmerking 
voor de korting. 
Deelnemers die geen lid zijn van afdeling Roosendaal melden zich aan bij Ria van Kalmthout, 
riavankalmthout@hotmail.com of 06-435 787 89. 
 
Meerijden: Geef bij aanmelden door of je vanuit Roosendaal wil meerijden naar Breda of iemand mee 

wil nemen/op wil halen. 
 
 

   
                                           
 

https://floriade.com/nl/
https://floriade.com/nl/programma/?dateEnd=2022-09-17&dateRange=day&dateStart=2022-09-17
https://floriade.com/content/uploads/2022/05/Floriade-Expo-2022-Park-map-scaled.jpg
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ZATERDAG 1 OKTOBER NAJAARS-STEKKENBEURS 
 

   
 
De afgelopen twee jaar was de stekkenbeurs vanwege Corona in het najaar. Het aanbod aan planten 
was in het najaar anders dan we in het voorjaar gewend waren, en daarom hebben we dit jaar niet 
alleen een stekkenbeurs in het voorjaar, maar ook in het najaar! 
Deelnemers kunnen alvast 1 oktober in hun agenda zetten, aanmelden is al mogelijk maar kan nog tot 
24 september. 
 
Naast stekjes worden er al een aantal jaar ook andere producten aangeboden zoals honing, keramiek 
en natuurzepen. Heb je een (niet-commerciële) hobby die je bij ons onder de aandacht wil brengen 
dan kun je hiervoor ook een tafel reserveren. Hiervoor worden geen kosten berekend. 
 
Locatie: B&B De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel. 
Datum: Zaterdag 1 oktober, 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 24 september bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com of 
0165-550595. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Terugblik wandeling Slikken van de Heen 
 

Het is een prachtig gebied om lekker te lopen en te ontdekken wat er allemaal leeft.  De voormalige 
zandplaten, slikken en schorren zorgen voor hoogteverschillen met bruggetjes, zodat de wandelaars 
geen natte voeten hoeven te halen. Het gebied wordt begraasd door de konikpaarden, en de Rode 
Geuzen en de wisenten, die je eigenlijk haast niet tegenkomt, maar die wij op de wandeling wel gezien 
hebben. Wel een hele leuke verrassing.  Wat ook een prachtige verrassing was: we hebben naast veel 
soorten vlinders ook een Koninginnepage gezien. 
Ook veel soorten vogels zagen we: o.a. de bruine kiekendief die bezig was nestmateriaal te zoeken. 
Ga er ook eens naar toe, in elk seizoen is het genieten. Op onze site vindt u de overige foto’s. 
 
 

   
 

 

mailto:annyvanwijk@gmail.com
https://roosendaal.groei.nl/terugblikken/slikken-van-de-heen


 

 

 
 

De Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenkunde ziet in 1872 het levenslicht in een 
Haagse herensociëteit. Met haar aandacht voor tuinbouw, plantkunde en sierteelt is het een 
vooruitstrevende organisatie. 
 
150 jaar tuinieren: dat moet gevierd worden. Dus ter ere van dit mooie jubileum is er sinds kort een 

speciale website live! Niet zomaar een website, maar een pagina waar je al scrollend door het ontstaan 
én bestaan van onze tuinvereniging navigeert 
 
Gaat dat zien! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN… 
 
Met de lidmaatschapskaart van Groei & Bloei kun je ook deelnemen aan activiteiten van andere 

afdelingen. 
Hieronder een greep uit het aanbod: 
Brabantse Wal e.o. 23-08 Avondtuinbezoek ‘De Hazelhof’ 
Walcheren 22-07 Fietstocht door oost Zeeuws-Vlaanderen 
 

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. 

https://groeienbloei150.nl/
https://groeienbloei150.nl/


 

 

Groene organisaties 
 
 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND 
 

De webcams van ‘Beleef de Lente’ staan nog steeds aan! 
Kies hier welk nest je live wil zien. 
 
 

 
 

NATUURMONUMENTEN 
 
 

 
Zondag 24 juli: Vroege vogelwandeling in de Dintelse Gorzen 
Vroeg in de ochtend zijn de vogels het meest actief. Ga mee met de gids en beleef de drukte van de 
vogels in de Dintelse Gorzen. 
Vele vogels laten zich vaak horen bij het krieken van de dag. De gids helpt je bij het herkennen van de 
vogels en hun bijzonderheden. In maart zijn de echte voorjaarstrekkers nog niet zo actief. Maar de 
meeste anderen zijn er gewoonweg nog niet. Maar een aantal wintergasten en standvogels zijn er 
echter nog wel steeds. Diezelfde vogels zie je ook een maand later én vooral veel meer 
voorjaarstrekkers. 
 
Halverwege de zomer zie je al een aantal van de vroege gasten van het voorjaar niet meer. Die zijn 

dan al weer naar zuidelijker oorden vertrokken: de koekoek is vaak al weg, en ook de gierzwaluw kan 
zo maar ineens zijn verdwenen. 
 
De vrijwillige boswachter voert je mee langs drooggevallen kreken en begroeide schorren van de 
Dintelse Gorzen. Leer de vogels kennen in de verschillende delen van de Dintelse Gorzen: de meer 
open gebieden, de bossen en langs het open water. Maar sta oog in oog met de imposante Schotse 

hooglanders en geniet tijdens de wandeling ook van de uitzichten over de Dintelse Gorzen en het 
Krammer Volkerak. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
 
 

NATUUR IN DE WIJK 
 
Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze hebben allemaal een 
plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden 
al deze diersoorten steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te 
nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur 
in de Wijk is een project waarmee er juist voor deze soorten een betere 
leefomgeving gerealiseerd wordt. 
 

Elke deelnemende gemeente heeft een zogenaamd "kerngebied". Binnen dit 
gebied proberen we zoveel mogelijk van de beschikbare materialen onder te 

brengen. Aan het begin van het project meten we hoeveel dieren er rondvliegen en nestelen, en aan 
het einde van het project meten we dit nogmaals. Zo willen we zien of het ophangen van nestkastjes, 
het planten van heggen en zaaien van bloemenzaad een positief effect heeft op de biodiversiteit in 
deze wijken. 
 
Woon je in een ‘kerngebied’? Dan kom je in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes van 
Natuur in de Wijk. Voor zowel binnen als buiten het projectgebied geldt dat de beschikbare middelen 
beperkt zijn. Op=op. Voorwaarde is wel dat je binnen de bebouwde kom woont. 
Lees hier meer. 
 
 

 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/agenda/vroege-vogelwandeling-de-dintelse-gorzen#2022-07-24T06:00
https://www.natuurindewijk.nl/


 

 

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 noch de afdeling Roosendaal kunnen 
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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