
 

 

Nieuwsbrief 
 
Roosendaal Roosendaal 
januari 2023 – 1 

 
 e-mailadres: info@roosendaal.groei.nl 

              webadres:    roosendaal.groei.nl 
ACTIVITEITEN: 

ZATERDAG 28 JANUARI LEZING ‘NACHTVLINDERS’ DOOR GUUS DEKKER 

5 MAART LEZING ‘PLANTEN EN DIEREN IN EN ROND DE VIJVER’ 

25 MAART ALGEMENE LEDENVERGADERING 

TUINENREIS SCHOTLAND (AFDELING WALCHEREN) 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Allereerst de beste groene wensen voor het jaar 2023! Hopelijk bent u allemaal veilig 
en gezond de jaarwisseling weer doorgekomen. 
 
De snertwandeling is geweest. Wij hebben gewandeld op de Brabantse Wal bij Bergen 
op Zoom. De weersomstandighedenwaren eigenlijk geweldig waardoor wij al een 
beetje voorjaarslucht konden opsnuiven. De eerste bloeiende sneeuwklokjes hebben 
wij inmiddels alweer gesignaleerd dus wie weet. 
 
Helaas zijn er ook wat mindere berichten mee overgekomen vanuit het jaar 2022. Zo 
is er landelijk binnen de Groei&Bloei-organisatie wat commotie ontstaan over het niet 
doorgaan van Gardenista in 2023. De Ledenraad heeft unaniem de begroting voor 
wat betreft dit onderdeel niet goedgekeurd. In het verlengde hiervan heeft voorzitter Frank Naber zijn 
functie neergelegd. Met het aflopen van de zittingstermijn van nog twee bestuursleden zal er op korte 

termijn worden gezocht naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. Uiteraard valt een en ander te 
betreuren en doet de vereniging dit geen goed. Voor het vinden van nieuwe bestuursleden is inmiddels 
een selectiecommissie benoemd die daar mee aan de slag gaat. 
 
Ander droevig nieuws wat ons bereikte was het overlijden van Cees van der Graaf. Hij was jarenlang 
markant voorzitter van Groei&Bloei-afdeling Goeree Overflakkee. Cees was een frequent bezoeker van 
de rayonbijeenkomsten en nadrukkelijk begaan met het wel en wee van de afdeling Goeree 
Overflakkee maar ook het welvaren van het rayon. Op 28 november 2022 was hij nog aanwezig op de 
rayonbijeenkomst. Uiteraard wensen wij de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 
Tot zover het minder leuke nieuws. Komend jaar hopen we weer met u samen te kunnen genieten van 
alles wat onze tuinen ons kunnen brengen. Zoals gezegd hebben we de snertwandeling maar ook 
meerdere lezingen zitten in de pijplijn. Via deze nieuwsbrief of de nieuwsflitsen houden we u hierover 

op de hoogte. 
 
Daarnaast hebben we in maart weer onze jaarvergadering gepland, mogelijk kunnen we dan ook meer 
vertellen over de bestuurlijke perikelen binnen Groei en Bloei landelijk. 
 
Kees de Rooij 
 

 

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


 

 

 
Vergeet niet de wijziging van je email adres door te geven aan Anny van Wijk! 

 
annyvanwijk@gmail.com 

 

Afdeling Roosendaal 
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 NL 74 INGB 
0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal, onder vermelding van de betreffende activiteit. 
                                                                                                                                               Up 
ZATERDAG 28 JANUARI LEZING ‘NACHTVLINDERS’ DOOR GUUS DEKKER  
 
Tuinen zijn biodiversiteithotspots, dat wisten we natuurlijk al lang maar het is nog veel erger dan we 
ooit hadden kunnen dromen. 
 
Als je op een mooie zomerdag vier of vijf verschillende vlinders ziet rondfladderen dan is dat al leuk. 
Als je diezelfde nacht je bloemen inspecteert of met een UV-lamp nachtvlinders en motjes naar een wit 
laken lokt, kan dat het tienvoudige aan soorten, kleuren, vormen, gedragingen en ervaringen 
opleveren. 
 
Het onbekende leven van nachtvlinders en motjes wordt vanmiddag (voor een heel klein deel) uit de 
doeken gedaan. Met eigen ervaring en foto’s van natuurgids Guus Dekker (IVN) worden de mooiste, 
opvallendste en meest bijzondere soorten besproken en getoond. 
Locatie: buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal 
Datum: zaterdag 28 januari 13:30 uur 

Kosten: gratis voor leden op vertoon van Groei&Bloei-pas, € 3,00 voor niet-leden (ter plaatse te 
betalen). 
Aanmelden: niet nodig. 
Meerijden: wil je graag naar de lezing maar heb je geen vervoer, neem dan contact op met Hanneke 

Oosterlee, h.oosterlee.lentz@gmail.com of 06-14216513. Ook als je iemand mee wil nemen/op wil 

halen kun je dat aan Hanneke doorgeven. 
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ZONDAG 5 MAART LEZING ‘PLANTEN EN DIEREN IN EN ROND DE VIJVER’ 
 
Op 18 september 2022 brachten we een bezoek aan De Wildert tuin en vijvers in het buitengebied van 
Oud Gastel.  
Deze lezing wordt gegeven door Frans van der Graaf, de eigenaar van De Wildert tuin en vijvers en 

gaat over de natuurlijke vijver met vissen, kikkers, salamanders, waterplanten en de problemen die 
zich hierbij voor kunnen doen, zoals troebel water, groen water, draadalgen, waterlelies die te groot 
worden, niet meer bloeien of boven komen drijven, onderwaterplanten die heel de vijver volgroeien of 
juist doodgaan, eendenkroos, reigers e.d.. Alles heeft een oorzaak en voor alles is een oplossing, 
volgens Frans. 
 

Maar een vijver is er vooral om van te genieten. Van al het dierenleven onder water en rond de vijver 
en van vijverplanten als waterlelie, dotter, kattenstaart, snoekkruid en de prachtige zwanenbloem en 
natuurlijk de uiterst belangrijke zuurstofplanten. 
 
Tot slot vertelt hij u over het onderhoud van de vijver door de seizoenen heen. 
 
Tijdens deze lezing krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Locatie: buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal 
Datum: zondag 5 maart 14.00 uur 
Kosten: gratis voor leden op vertoon van Groei&Bloei-pas, € 3,00 voor niet-leden (ter plaatse te 
betalen). 
Aanmelden: niet nodig. 
Meerijden: wil je graag naar de lezing maar heb je geen vervoer, neem dan contact op met Mieke 

Schrauwen, mieke0@planet.nl of 0165-317156. Ook als je iemand mee wil nemen/op wil halen kun je 
dat aan Mieke doorgeven. 
 

   
 
 
 
 

 
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. 
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                                                                                                                                               Up 
ZATERDAG 25 MAART 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 2023 voorgelegd aan de leden. 

 
Bestuurswisseling 
In 2022 gaven zowel penningmeester Wim Scheepers als webmaster Aat Oosterlee aan 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), of één van de andere 
bestuursleden. 
De penningmeester zorgt voor de afhandeling van de financiële kant van de activiteiten en voor de 
jaarrekening. Goed om te weten: de ledenadministratie wordt door het landelijke secretariaat 
bijgehouden. Zij innen ook de contributie. Dit maakt de functie van penningmeester gemakkelijker. 
De webmaster houdt de website actueel, digitaliseert de kopij voor de Nieuwsbrief en verstuurt 
Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 
Daarnaast vergadert het bestuur zes keer per jaar. 
 
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 25 februari verspreid. De stukken behorende bij de 
algemene ledenvergadering zijn vanaf 14 maart 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 25 maart 2023. 
Locatie: MEC Roosendaal, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal. 
Aanvang: 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. 
Meer parkeergelegenheid is er bij Lodge Visdonk, van waar een voetpad naar het MEC loopt. 
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 23 maart bij Anny van Wijk, 
annyvanwijk@gmail.com, 0165-550595 of 06-53329066. 

Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil nemen/op wil halen. 
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Groei&Bloei regionaal/landelijk 
 
                                                                                                                                               Up 
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: 15-02 Lezing ‘De eetbare siertuin’ door Marie-José Meertens 
Goes: 11-01 Lezing ‘Eetbare bloemen’ door Greet en Frans Beijerling 
Walcheren: 17-01 Lezing ‘Bijzondere planten door het jaar heen’ door Gerrie Veenstra 
Zeeuws-Vlaanderen: 14-01 Winterwandeling in Waterdunen (bij 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. 
 
TUINENREIS AFDELING WALCHEREN 
 
Reis naar Schotland 10 t/m 15 juni 2023 
We zijn 3 jaar niet naar het buitenland geweest vanwege covid, maar nu gaan we het toch weer 

proberen. Schotland staat al lang op het verlangreisje van onze afdeling en nu is het zover! 
In samenwerking met Garden Tours hebben we een mooi programma samengesteld: Een 6- daagse 
tuinreis van 10 t/m 15 juni 2023. 
 
We gaan kastelen, prachtige privé tuinen, de Botanische Tuin van Edinburgh, Jupiter Artland en een 
Seabird Centre met rondvaart naar Bass Rock bezoeken. Natuurlijk krijgen we ook een pub lunch 

aangeboden. 
We varen met de DFSD Seaways (ferry) van IJmuiden naar Newcastle met overnachting, diner en 
ontbijt. We logeren in het Tontine Hotel in Peebles. 
 
Het volledige programma en het inschrijfformulier staan inmiddels op de website. Aanmelden vóór 1 
maart 2023 en alleen via het officiële inschrijfformulier bij het artikel op de website; klik hier. 
 
Het wordt geen goedkope reis vanwege de nachtboot en de prijsstijgingen. Voor leden €1.010,- en 
niet-leden €1.040,-. Niet te vergeten: voor Engeland en Schotland is een paspoort nodig! En als je 
paspoort verlopen is kom je Engeland niet in... 
We hopen dat de prijs je niet zal afschrikken en dat we voldoende deelnemers hebben om de reis door 
te laten gaan. 
 
Sietske van Liere en Liesbeth Hamelink, reiscommissie Walcheren 

 
 

 
 
 

http://www.groei.nl/
https://breda.groei.nl/home
https://goes.groei.nl/home
https://walcheren.groei.nl/home
https://zeeuws-vlaanderen.groei.nl/home
https://walcheren.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/afdeling_walcheren/Bestanden/Reizen/Reizen_2023/20231006_Flyer_GB_Walcheren_Schotland.pdf
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/reizen/eis-naar-schotland
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ZAAIEN IN DE WINTER 
 
Geen groter plezier dan zelf eenjarige planten opkweken uit zaad. Voor Margriet Kortenoeven van 
Kwekerij Margriet begin het zaaiseizoen al vroeg. Als het kerstdiner is gezakt en de kerstboom met een 

zwiep de deur uit is gebonjourd, begint het groene bloed weer te stromen. Wat kan er al gezaaid in 
januari en februari als de lente nog ver weg lijkt? Gelukkig zijn er zaailingen die goed kou kunnen 
verdragen of die een iets langere aanlooptijd nodig hebben dan andere. 
Wat je kunt zaaien en hoe je dat het beste kunt doen lees je hier. 
 
 

TUINKALENDER JANUARI 
 
Heb je al zin in het tuinseizoen, maar weet je niet goed wat je nu kunt doen? Op de website van 
Groei&Bloei staat een handige tuinkalender en bekijk je wat je kunt doen in januari. Bijvoorbeeld 
appelboom en perenboom snoeien, of nestkastjes schoonmaken. Je kunt ook kijken wat er voor 
februari op de planning staat, of wat je eigenlijk in december had moeten doen. 
 
 

   
 
 
 

 
 
In de Nieuwsbrief van november 2022 hebben we een oproep opgenomen voor vrijwilligers die het 
Gardenista Team willen versterken. 
Helaas zal door omstandigheden de editie van 2023 niet doorgaan. Tijdens de ALV op 25 maart zal hier 
meer uitleg over gegeven worden. 

 
 

 

OP TIJD AANMELDEN 

Er komen regelmatig aanmeldingen binnen na de sluitingsdatum. Soms maakt dat 

niet uit, maar als er een minimumaantal 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 tevoren een Nieuwsflits. 
 

 

https://groei.nl/tuin/tuinkalender/zaaien-met-margriet
https://groei.nl/tuin/tuinkalender
https://groei.nl/tuin/tuinkalender/appelboom-en-perenboom-snoeien
https://groei.nl/tuin/tuinkalender/vogels-voeren
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Groene organisaties  

 
 
SPEUREN NAAR SPOREN MET IVN 
 
Activiteit voor de (klein-)kinderen 
Zaterdag 11 februari gaan we met een gids op pad om heel veel 

verschillende diersporen te vinden. Jullie denken misschien alleen aan pootafdrukken, maar de gids 
laat ons nog veel meer zien. Ben jij ook zo benieuwd? Geef je dan gauw op, want vol is vol. (Leden 
gaan voor.) 
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt worden 
voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 
Kosten: €2,- 
Opgeven: vanaf 28 januari per mail: jngroosendaal@gmail.com 
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal 

Algemene informatie 
zaterdag 11 februari 2023 - 14:00 tot 16:00 
 
 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND 
 
Tuinvogeltelling 2023: 27, 28 & 29 januari 
 
In januari 2022 telden meer dan 170.000 mensen meer dan 2.4 miljoen 
vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. 

Tel je in 2023 ook mee? Meld je dan nu alvast aan voor de voorpret en handige tips in de speciale 
Tuinvogeltelling e-mails. Dan heb je straks zoveel mogelijk vogels in je tuin. 
 

Je ontvangt in de aanloop naar de Tuinvogeltelling regelmatig (1 x per 2 à 3 weken) gratis e-mails. Als 
er tussentijds of na afloop iets bijzonders te melden is, dan houden we je natuurlijk op de hoogte. 
 
 

NATUURMONUMENTEN 
 
Ga mee op ontdekkingstocht door de natuur van Huis ter Heide. 

Een groen hart waar bospaden tussen volle loofbomen kronkelen naar dichtere bosgedeelten met 
naaldbomen. Struiken, varens en mos verzachten de overgang van bos naar open veld en de vele 
vogels op natuurbegraafplaats Huis ter Heide doorbreken de stilte zo nu en dan. Ga je met ons mee op 
ontdekkingstocht door de natuur? We wandelen elke 2e dag van de maand, klik hier voor meer 
informatie en om aan te melden. 
 
 

STAATSBOSBEHEER 
 
Wat zijn jouw goede voornemens voor 2023? Meer tijd voor jezelf, meer 
beweging of gezonder leven? Meer genieten van de dingen om je heen? 
Sta eens stil in de natuur en ontdek wat ze kan doen voor jou! Op 
verschillende locaties door het land nemen onze boswachters je graag mee 

op ontdekkingstocht. Je komt tijdens deze wandeling op de mooiste plekjes en staat stil bij de 
highlights van het gebied. 
 
 

mailto:jngroosendaal@gmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.natuurbegravennederland.nl/activiteit/huis-ter-heide-wandel-je-mee/
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/groene-voornemens?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2022-12-10%20Bericht%20van%20de%20boswachter&utm_term=activiteiten&utm_content=groene-voornemens
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ARBORETUM KALMTHOUT 
 
Je eerste bloeiende toverhazelaar vergeet je nooit! Een spektakel is het, 
de honderden struiken die in deze wintermaanden vol gele, rode en oranje 
bloemen hangen en een zoete geur verspreiden. 

Toverhazelaars, Hamamelis, bloeien in de herfst of in de winter, ongeacht 
koude of sneeuw. Ze hebben gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, 
maar heerlijk zoet parfum. De verzameling toverhazelaars in Arboretum Kalmthout is de grootste in 
heel Europa en bevat enkele van de oudste exemplaren. 
Een bewegwijzerde Hamamelisroute leidt je langs de bloeiende toverhazelaars in Arboretum 
Kalmthout. Onderweg vertellen de heesters en struiken zélf wat ze hier al beleefden. De wegwijzers 

sturen je ook langs andere winterbloeiende planten zoals winterzoet, sneeuwbal, cyclaam, gewone 
hazelaar, schijnhazelaar, winterjasmijn, sneeuwklokjes en helleborus. 
De hamamelisfeesten zijn van 5 januari tot 26 februari. 
 
 

   
 
 

 
Op onze website en in de Nieuwsbrieven worden regelmatig foto’s geplaatst waar in 

sommige gevallen personen herkenbaar op te zien zijn. We gaan ervan uit dat je 

geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website 
of nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kun je dit kenbaar maken bij één 

van de leden van het bestuur of activiteitencommissie of via 

info@roosendaal.groei.nl 
 

 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/hamamelisfeesten-2023.period_1.html
mailto:info@roosendaal.groei.nl
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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. 
 
 

 
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de adresgegevens die we nodig 

hebben om deze Nieuwsbrieven te kunnen versturen. 
 

 
 
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 noch de afdeling Roosendaal kunnen aansprakelijk worden 
gesteld voor schade en/of letsel, opgelopen tijdens deelname aan één van de activiteiten door haar 
georganiseerd. 
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