
 

 

 
Nieuwsbrief 
 
 Roosendaal 
september 2022 – 5 
 

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

 

ACTIVITEITEN: 

17 september Dagexcursie naar de Floriade 

 (korting voor leden van afdeling Roosendaal) 
18 september Tuinbezoek aan De Wildert Tuin en Vijvers in Oud-Gastel 
1 oktober Najaarsstekkenbeurs bij De Luijenbergh 
19 november Workshop wol vilten 
11 december Kerstbloemschikdemonstratie 
 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
De zomervakantie is ten einde en wat voor een zomer hebben we gehad. Mooi weer, al was het 
uiteraard veel te droog. Mooi voor de vakantiegangers maar de doorgewinterde tuinliefhebber had toch 
graag wat meer regen gezien voor de tuin. 
Gelukkig konden weer wat activiteiten plaatsvinden en hebben we nog wat te goed. Zo organiseren we, 

samen met Groei en Bloei Breda, een reis naar de Floriade met behoorlijk wat korting voor de leden 
van Roosendaal. Ook de nodige tuinbezoeken zijn afgelopen zomer geweest. De fietstocht (het idee 
was geboren tijdens de jaarvergadering) moest helaas door omstandigheden worden afgeblazen. We 
zetten deze voor 2023 in de planning. 
Evenals in 2021 willen we op zaterdag 1 oktober weer een Najaarsstekkenbeurs organiseren bij De 
Luijenbergh waarbij we hopen dat het weer zo’n succes zal worden als vorig jaar. 
De activiteitencommissie buigt zich op dit moment over de activiteiten voor 2023. We gaan er 

langzamerhand toch maar van uit dat komende jaren steeds meer ‘normale’ jaren worden en er weer 
meer georganiseerd kan worden. 
Geniet nog van de mooie najaarsdagen in de tuin en houdt de nieuwsflitsen in de gaten, 
 
Kees de Rooij 
 

 

   
 
 
 
NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JULI EN AUGUSTUS 2022 
 
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit Oud-Gastel, Standdaarbuiten en 
Hoeven. 
Het bestuur heet iedereen welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt dat zij veel plezier zullen 
hebben van het programma dat wij voor onze leden organiseren. 

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


 

 

              

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER DAGEXCURSIE NAAR DE FLORIADE 

Deze excursie wordt georganiseerd samen met afdeling Breda. 
Je kunt je nog opgeven voor deze excursie! Er gaan meerdere mensen van afdeling Roosendaal mee, 
informeer bij aanmelden of er samen naar de opstapplaats in Breda gereden kan worden. 
 
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! 
 
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 het best even een kijkje kan nemen op de website 
van de Floriade. Klik hier voor het programma op zaterdag 17 september. 
 
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: €60 (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 €35. 
Aanmelden: tot 12 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
mailto:annyvanwijk@gmail.com
mailto:riavankalmthout@hotmail.com


 

 

 

                              
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER TUINBEZOEK ‘DE WILDERT TUIN EN VIJVERS’ 
 
De Wildert Tuin en Vijvers is een sfeervolle kijktuin van 2530 m2 in het buitengebied van Oud-Gastel 
op de grens met Oudenbosch. In deze tuin van 2530 m² is er ook in de nazomer nog volop te genieten 

van bloeiende vaste planten. 
 
Rond het woonhuis zijn drie vijvers, wandelpaden, twee kassen en een prieeltje aanwezig. Dominerend 
in de tuin is een grote roodbladige beuk van circa 20 meter hoog. Er staan verschillende soorten 
bomen, Coniferen en andere groenblijvende elementen in de winter. Daarnaast is er een grote 
verscheidenheid aan bloeiende heesters en plantvakken ingevuld met vaste planten. Het uitgangspunt 
is in ieder geval dat het gehele jaar iets bloeiends in de tuin te vinden moet zijn, ook in de winter. 
 
Maar de blikvanger in deze tuin is toch de grote vijver. Centraal gelegen in de tuin heeft deze vijver 
een afmeting van 10 x 25 meter. Het middendeel is 2 meter diep. Er leven groene kikkers, 
salamanders, goudvissen en andere waterdieren als larven van libellen, waterjuffers en kevers. Zonder 
pompen en filters moeten de zuurstofplanten als Fonteinkruid, Waterpest, Hoornblad en dergelijke voor 
helder water zorgen. Verder groeien veel waterlelies in de vijver met prachtige bloemen in de zomer en 

zijn grote groepen van de mooie blauwe Pontederia en gele Iris aanwezig. 
 
Met nog 2 kleinere vijvers, een Japanse tuin en een grote verscheidenheid aan bomen en heesters valt 
er hier heel wat te zien en vooral te genieten. 
Alvast meer zien? Kijk op de website van De Wildert. 
 
Houd er rekening mee dat de bestrating uit kinderkopjes bestaat en niet overal even vlak is. Het 

gebruik van een rolstoel of rollator is door de smalle paden en niveauverschillen helaas niet mogelijk. 
 
Locatie: Wildertstraat 11, 4751 SL Oud-Gastel. Ingang tuin tegenover Bredestraat 2 
Datum: zondag 18 september 14.00 uur 
Kosten: €1,00 p.p., inclusief kopje koffie/thee, ter plaatse te betalen 
Aanmelden: t/m donderdag 15 september 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. 

 

                        

https://de-wildert.nl/
mailto:mieke0@planet.nl


 

 

   
 
ZATERDAG 1 OKTOBER NAJAARSSTEKKENBEURS 

 
Dit jaar is er zowel in het voorjaar als in het najaar een stekkenbeurs. Vorig jaar hebben we gemerkt 
dat het plantenaanbod in het najaar heel anders is dan in het voorjaar. Reden genoeg om ook nu weer 
een najaarseditie te houden! 
Ook als je geen stekjes om te ruilen of te verkopen hebt, ben je welkom om onze vereniging te leren 
kennen of om bij te praten met andere leden. Natuurlijk is er voor alle bezoekers en deelnemers koffie 

of thee met wat lekkers. 
 
Naast stekjes worden er al een aantal jaar ook andere producten aangeboden zoals honing, keramiek 
en natuurlijke zepen. Heb je een (niet-commerciële) hobby die je bij ons onder de aandacht wil 
brengen dan kun je hiervoor ook een tafel reserveren bij Anneke Douw. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden! 
 
Locatie: B&B De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel. 
Parkeren: De parkeerplaatsen naast het huis zijn bestemd voor de gasten van de B&B. Verder naar 
achteren op het terrein is een grote weide met meer dan voldoende parkeerruimte voor de bezoekers 
van de stekkenbeurs. 
Datum: Zaterdag 1 oktober, start beurs om 10:00, sluiting rond 12:30. Deelnemers kunnen vanaf 
9:30 hun waren uitstallen. 
Aanmelden voor deelnemers: Heb je leuk (najaars)stekmateriaal en je nog niet aangemeld dan kan 

dit nog tot 25 september bij Anneke Douw, douw@planet.nl of 0165 331196 
Om de stekkenbeurs te bezoeken hoef je je niet aan te melden, je bent van harte welkom. 
 
 

   
 
 
 

   
 
 

mailto:douw@planet.nl


 

 

ZATERDAG 19 NOVEMBER WORKSHOP WOL VILTEN 
 
Wol vilten is een eeuwenoud ambacht dat op veel manieren wordt toegepast. Bijvoorbeeld in de 
industrie en de kunst. Misschien kent u de bekende kunstenaar Claudy Jongstra?  
 
Henderina Leentjes gaat een workshop van een dagdeel geven , waarin ze de deelnemers de 

basistechniek zal aanleren en er een eenvoudig klein werkstuk wordt gemaakt. De workshop is voor 
min 4 en max 10 deelnemers. 
 
Als er belangstelling is voor een vervolgworkshop waarin groter werk gemaakt kan worden, zal 
Groei&Bloei die zeker organiseren. 
 

Deze workshop wordt gegeven op zaterdag 19 november 2022. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda. In de volgende nieuwsbrief leest u meer. 
 

   
 
 
ZONDAG 11 DECEMBER KERSTBLOEMSCHIKDEMONSTRATIE 
 
Na twee COVID-jaren organiseren de Groei&Bloei afdelingen Brabantse Wal en Roosendaal nu weer de 
traditionele demonstratie kerstbloemschikken. De datum hiervoor is al bekend, meer informatie volgt 
in de Nieuwsbrief van november. 

We hopen dat deze populaire demonstratie dit jaar gewoon door kan gaan zoals we gewend zijn, maar 
uiteraard zullen we ons houden aan eventuele regels van RIVM die op dat moment gelden. Op die 
manier willen we graag zorgen dat het voor iedereen veilig is om de demonstratie te bezoeken. 
 
Locatie: De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud-Gastel 
Datum: zondag 11 december om 14.00 uur 

 

                         



 

 

JUBILEUMTULPEN BESTELLEN MET KORTING 
 
Heb je de prachtige jubileumtulp al gezien?  
Deze jubileumtulp werd gedoopt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op 25 mei 2022 
samen met Willem Poppe, het jongste lid van de vereniging. 
 

De nieuwe triumphtulp ‘Groei & Bloei 150’ met een zacht oranje, zalmachtige kleur is aangeboden ter 
gelegenheid van het bijzondere jubileum. De bloemblaadjes ontvouwen zich tijdens de bloeitijd in de 
tuin (april-mei) maximaal. Ze hebben dan een diameter van 8 cm. Aan de steel (60 cm) zit 
heldergroen, opstaand blad. De nieuwe bloem is voortgekomen uit een kruising van Tulipa ‘Aafke’ en 
Tulipa ‘Holland Queen’. Het veredelingsproces van Tulipa ‘Groei & Bloei 150’ door Holland Bolroy 
Market uit Heiloo heeft 18 jaar geduurd. De nieuwe tulp is geschikt voor toepassing in de tuin en als 

snijbloem.  
 
Standplaats: zonnig. 
Plantdiepte 2x zo diep als de bol hoog is (net als de meeste bloembollen). 
De bollen kunnen na de bloei (en als het blad is afgestorven) uit de grond gehaald en bewaard worden. 
In het najaar kunnen ze dan weer geplant worden. 
Tulpen bevatten zowel stuifmeel als nectar en zijn dus aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers. 
 
De tulp is nu te koop! De voorverkoop op de website is gestart met een speciale jubileumprijs van 
€11,25 voor 25 bollen. 
 
Bestellen via afdeling Roosendaal levert extra korting op, je betaalt dan nog maar €9,95 voor 25 
bollen. Na levering (half oktober) kunnen de bollen dan bij één van de bestuursleden opgehaald 
worden. Wil je gebruik maken van deze korting, stuur dan je bestelling naar info@roosendaal.groei.nl 

onder vermelding van het gewenste aantal pakketten van 25 bollen en je telefoonnummer. 
 

                                         
 
 

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): 
Breda: 24-09 Najaarsgroenmarkt 
Walcheren: okt/nov Cursus tuinontwerp door Liesbeth Hamelink 
 
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. 

mailto:info@roosendaal.groei.nl
http://www.groei.nl/
Najaarsgroenmarkt
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/cursussen/cursus-tuinontwerp-1


 

 

Groene organisaties 
 

TUINTELLING 
 
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland, maar wat er allemaal 

leeft aan vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten 
we nauwelijks. Met de Tuintelling brengen we dat in kaart. 
Door dieren (en soms planten) te tellen in jouw tuin, help je ons om 
de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen en zo te beschermen. 
Dat werkt heel eenvoudig: aanmelden, tellen, resultaten doorgeven. 

Je kunt meetellen zo vaak als je wilt. 

 
De eerstvolgende telling is de spinnentelling. Ga op 10 en 11 september op zoek naar spinnen in je 
tuin. Loop een rondje en kijk hoog en laag, in en onder planten, op muren, stenen, boomstammen en 
de bodem. Ook spinnen in huis mogen worden meegeteld. 
 
Spinnen gevonden? Bepaal dan om welke soorten het gaat. De spinnenzoekkaart helpt je om veel 
voorkomende spinnensoorten te herkennen. 
Geef per gevonden soort het aantal exemplaren door dat je hebt gezien. Het is belangrijk dat je niet 
tweemaal dezelfde spin doorgeeft. Zie je later op de dag of een volgende dag een andere spin, dan 
maak je gewoon een nieuwe telling aan en geef je je waarneming door. Dat kan tot 12 september om 
12:00 uur. 
 
Het weekend van 24 en 25 september staat in het teken van de egeltelling, en je kunt ook meedoen 
met de bodemdierendagen van 23 september t/m 5 oktober! 

 
 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND 
 
Vogels kijken: het biedt spanning én ontspanning. Lekker buiten zijn en 
genieten van je omgeving en de schoonheid van vogels. Maar ook: 

onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete 
soort te ontdekken. We helpen je graag op weg. 

 
Wat heb je nodig? 
Eigenlijk niks. Met open ogen en oren kom je een heel eind. Maar met een verrekijker wordt vogels 
kijken wél een stuk leuker, je haalt de vogels onwaarschijnlijk mooi dichtbij. 
Een vogelgids is een handig hulpmiddel om de vogels op naam te brengen. Vogelbescherming heeft 
verschillende gidsen: van de gratis te downloaden Special Vogels Kijken tot handige zakgidsen, tot 
uitgebreide handboeken en gidsen speciaal voor kinderen. Moeite met kiezen? Lees hier onze tips om 
de juiste vogelgids te kiezen. 
Op de website van de Vogelbescherming lees je hoe je nog meer van vogels kunt genieten. 
 
 

NATUURMONUMENTEN 

 
 

Zaterdag 10 september: Maak kennis met nachtvlinders in de Dintelse Gorzen 
In de donkere uren verandert het leven in natuurgebied Dintelse Gorzen, en maken dieren die overdag 
actief zijn plaats voor nachtdieren, waaronder tientallen soorten nachtvlinders. Ontdek welke vlinders 
er allemaal actief zijn tijdens de nachtvlinderexcursie met Natuurmonumenten op zaterdag 10 
september van 20.30 tot 22.30 uur. 
“Nachtvlinders zijn soms moeilijk te vinden en worden weinig gezien”, vertelt natuurgids Joke Stoop. 
“De meeste van deze dieren leiden een verborgen leven, maar door ze te lokken krijg je ze toch vaak 
goed te zien. Sommige nachtinsecten, ook de nachtvlinders, houden van zoetigheid, vele komen ook af 
op een lichtbron. Wil je de ‘verborgen’ wereld van de nachtinsecten zien en je verbazen over de 
kleurrijkheid die je vaak treft, ga dan mee op ontdekking.” 
 

Voor meer informatie en aanmelden kunnen bezoekers hier terecht.

https://www.tuintelling.nl/aanmelden
https://www.tuintelling.nl/tellingen/spinnentelling/3a7c8940-f6c3-11ec-80ef-efe191156ab0
https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=533&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563
https://www.tuintelling.nl/tellingen/egeltelling/992d0da0-f2d7-11ec-a21f-67f7c0344c20
https://www.tuintelling.nl/tellingen/bodemdierendagen/71295390-f172-11ec-9cf6-8722df8ccb7a
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogelgids-kiezen-zes-adviezen
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/agenda/nachtinsecten-de-dintelse-gorzen#2022-09-10T20:30


 

 

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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