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Algemene Ledenvergadering Afdeling Roosendaal
Workshop Woodburning
Start Tuinkringen
Stekkenbeurs/ledendag
Busreis naar Tuinevenement Gardenista

VAN DE VOORZITTER
Vorig jaar rond deze tijd was het -6 graden Celsius met een gevoelstemperatuur van -12 en kijk nu….
voorjaarstemperaturen van bijna 20oC! Voor het gevoel dus zowat 30 graden verschil wat ervoor zorgt
dat een ieder er op uit trekt naar buiten. Genieten dus.
Voor wat betreft Groei en Bloei zijn we weer gestart met de eerste activiteiten. De voorjaarswandeling
in het Arboretum was heerlijk met het mooie weer. Leo van den Berkmortel wist ons weer interessante
weetjes bij te brengen over de grote verscheidenheid aan planten en bomen.
Ook de lezing van Thomas van der Es was (ondanks de wat magere opkomst… mogelijk toch ook door
het mooie weer?) zeer de moeite waard om naar te luisteren. Alles rondom ontwikkelingen in de
Biesbosch qua natuurinrichting en de positieve gevolgen voor de flora en fauna wist hij prettig en vlot
te verkondigen.
In deze nieuwsbrief vindt u weer meer informatie over de eerstkomende activiteiten. Speciaal te
noemen is de busreis die we gaan organiseren naar het tuinevenement Gardenista op 18 mei 2019.
Hou de nieuwsflitsen dan ook in de gaten!
Op 27 april hebben we weer de jaarlijkse stekkenbeurs bij de Luijenbergh. Geïnteresseerde deelnemers
kunnen zich melden bij Marius van Amen (vanamen.uit@home.nl). Ook hier hopen we op een grote
opkomst (en opnieuw mooi weer natuurlijk).
Hoewel de leden van de activiteitencommissie het leuk vinden iets te organiseren lijkt het ons toch
goed om eens nieuwe ideeën uit te proberen. Heeft u suggesties of de mogelijkheid/ambitie om zelf
iets te organiseren, laat het ons dan weten. Samen kunnen we dan bekijken hoe we dit kunnen
inpassen in ons programma.
Tot slot maak ik melding van de algemene jaarvergadering op 23 maart a.s. Meer informatie hierover
verderop in deze Nieuwsbrief.
Tot ziens op onze jaarvergadering of de komende activiteiten,
Kees de Rooij

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2019
Mevrouw P. van Kuijk uit Roosendaal en mevrouw N. van Renssen uit Roosendaal.
Het bestuur heet hen welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt dat zij veel plezier zullen hebben
van het programma dat wij voor onze leden organiseren.
ZATERDAG 23 MAART ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING ROOSENDAAL
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 2019 voorgelegd aan de leden.
Er is dit jaar geen sprake van wisselingen in het bestuur. Heeft u belangstelling voor een bestuurs- of
commissiefunctie dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de
bestuursleden.
De agenda voor de jaarvergadering treft u verderop in deze Nieuwsbrief aan. De stukken behorende bij
de algemene ledenvergadering zijn vanaf 14 maart opvraagbaar bij de secretaris.
Na het officiële gedeelte van de vergadering is er tijd voor ontspanning.
Datum: zaterdag 23 maart 2019.
Locatie: MEC Roosendaal, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal.
Aanvang: 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur.
U kunt aan de zijkant en achter het MEC-gebouw parkeren. Meer parkeergelegenheid is er bij Lodge
Visdonk, van waar een voetpad naar het MEC loopt.

WOENSDAG 27 MAART WORKSHOP WOODBURNING
Hout branden, een eeuwenoude sierkunst, waarbij men letters, afbeeldingen of sierranden op een stuk
hout brandt.
Het kan een houtschijf, plank, kleine schijfjes, stokken voor in de tuin, eigen plank, of een eigen
afbeelding zijn, die men graag wil gebruiken (de afbeelding moet dan wel op het hout passen
natuurlijk)… het kan allemaal. Graag wel van te voren aangeven wat men wil maken in verband met
het aanschaffen van het materiaal.
Deze workshop wordt gegeven in kleine groepjes van maximaal 6 personen. Gezellig en ontspannen
bezig zijn, daar gaat het om.
Locatie: Breda, het adres wordt bekend gemaakt bij aanmelden.
Datum: woensdag 27 maart van 9:00 – 11:30 uur
Kosten: € 15,00 per persoon. Voor betaalwijze zie onderaan deze Nieuwsbrief. Uw aanmelding is pas
definitief na betaling.
Aanmelden: tot en met woensdag 20 maart bij Mieke Schrauwen, mieke0@planet.nl of tel. 0165317156

MAANDAG 15 APRIL START TUINKRINGEN
Ook in 2019 organiseren we de Tuinkringen in samenwerking met G&B Brabantse Wal, 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 en de ervaring leert dat veel deelnemers er vooral
aan meedoen voor de gezelligheid. Ook met een tuin die niet "af" is, kan men gewoon meedoen, want
het gaat niet om "keuringen". Deelname is kosteloos. Als u er de voorkeur aan geeft om de tuinen
overdag of in het weekend te bezoeken, graag vermelden bij uw opgave.
Aanmelden: tot 15 april bij Chris Karremans, chriskarremans@hotmail.com of 0167-524466.

ZATERDAG 27 APRIL STEKKENBEURS/LEDENDAG (LET OP: DATUM ONDER VOORBEHOUD

)

Zaterdag 27 april a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse stekkenbeurs, ook dit jaar weer gecombineerd
als een Stekkenbeurs/Ledendag. Als u geen stekjes om te ruilen of te verkopen heeft, bent u nu juist
welkom om onze vereniging op een andere manier te leren kennen. Wij nodigen u uit om als u een
hobby heeft, bij voorkeur op tuingebied, ons hiermee kennis te laten maken. Bij vorige stekkenbeurzen
gebeurde dit reeds op kleine schaal, doch wij willen dit nu meer onder de aandacht brengen. Heeft u
producten uit eigen tuin dan kunt u die ten verkoop aanbieden, echter op kleine schaal. Zowel voor de
plantenstekken en uw moestuinproducten is de ruimte beperkt, houdt u hiermee wel rekening. Elke
andere creatieve hobby o.i.d. is eveneens van harte welkom.
Zoals op onze stekkenbeurs gebruikelijk is er koffie/thee met lekkers.
Locatie: B&B De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel.
Parkeren: UITSLUITEND helemaal achteraan op het terrein, op de grote weide. Andere vrije plaatsen
op het terrein zijn bestemd voor de gasten van B & B De Luijenbergh!
Datum: Zaterdag 27 april, start beurs om 10:00, sluiting rond 12:30. Deelnemers kunnen vanaf 9:30
hun waren uitstallen.
Aanmelden voor deelname: Uitsluitend voor leden Groei & Bloei afd. Roosendaal. U dient zich vooraf
te melden bij Marius van Amen, 0165–544676 of vanamen.uit@home.nl. Doet u dit vóór 21 april a.s.
LET OP: DATUM IS NOG ONDER VOORBEHOUD. U kunt contact opnemen met Marius van
Amen of dit de definitieve datum is.

ZATERDAG 18 MEI BUSREIS NAAR TUINEVENT GARDENISTA OP HET KASTEEL OPHEMERT
KMTP/ Groei & Bloei organiseert van 15 tot en
met 19 mei Gardenista op het kasteel
Ophemert. Gardenista is een tuinbeurs, een
tuinevenement, maar tegelijk ook veel meer
dan dat. U, als groen- en tuinliefhebber, mag
dit evenement niet missen. Daarom
organiseren de afdelingen Roosendaal en
Breda deze busreis voor haar leden.
Op de mooie locatie van het kasteel
Ophemert wordt aandacht besteed aan
gastronomie, onder andere uit de eigen
moestuin. Het is een plek, waar je inspiratie
kunt opdoen voor je eigen tuin.
Er zijn workshops bloemschikken,
presentaties van ontwerpers, hoveniers en
bloemstylisten. Ook worden er lezingen
gegeven door professionele imkers en Velt
(Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren). Er zijn muzikale optredens en
dansvoorstellingen met bloemen. Het is een
groenbeleving voor jong én oud.
U kunt op de website van Gardenista kijken,
wat er op deze dag allemaal te beleven valt.
Het programma wordt nog steeds verder
uitgebreid en de laatste toevoegingen kunt u
hier terugvinden. U kunt dan van te voren
een keuze maken, wat u echt wilt zien of
horen.
Datum: zaterdag 18 mei 2019.
Vertrek: om 8:00 uur vanaf parkeerplaats
Skydive, De Stok, 4703 SZ Roosendaal en om 8:30 uur vanaf Prinsentuin College, Frankenthalerstraat
15, 4816 KA Breda.
Terugreis: Vertrek in Ophemert om 16:00 uur. Aankomst in Breda om ongeveer 17:00 uur, in
Roosendaal rond 17:30 uur.
Bestemming: Landgoed Ophemert, Dreef 2, 4061 BL Ophemert.
Kosten: Voor leden €27,50 (prijs voor bus èn entree), maximaal 2 entreekaarten per Groei & Bloei pas
(niet vergeten deze mee te nemen!). Niet-leden betalen €32,50.
Kinderen tot 15 jaar betalen €18 voor de bus en voor hen is de entree gratis.
Aanmelden: vóór 15 april bij Anny van Wijk: e-mail: annyvanwijk@gmail.com of tel 0653329066.
We hebben voor deze datum gekozen om van de vroegboekkorting voor de tickets gebruik te kunnen
maken.
Bij aanmelding de gewenste opstapplaats doorgeven. Uw aanmelding is pas definitief na betaling van
het bedrag op rekening NL74 INGB 0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal.

In de Nieuwsbrief van juli van 2018 jaar schreven we al hoe wij als afdeling van Groei&Bloei
en als landelijke vereniging omgaan met de nieuwe regels omtrent de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 zijn ingegaan. Wij gaan uiteraard
zorgvuldig om met uw adresgegevens die we nodig hebben om deze Nieuwsbrieven te
kunnen versturen.

Vergeet niet de wijziging van uw email-adres door te geven aan Anny van Wijk!
annyvanwijk@gmail.com

ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN…
Met uw lidmaatschapskaart van Groei & Bloei kunt u 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):
Brabantse Wal e.o.: 01-06
Dagreis naar de Betuwe (aanmelden voor 1 mei)
Breda:
20-04
Groenmarkt
Goes:
17-04
Paasworkshop door Jaap Wisse
Walcheren:
30-03
Snoeicursus fruitbomen en heesters (aanmelden voor 16 maart)
Zeeuws-Vlaanderen: 13-04
Voorjaarsmarkt
Wist u dat veel afdelingen een digitale Nieuwsbrief uitgeven, en dat u zich hiervoor kunt aanmelden via
de website van die afdelingen? U krijgt dan regelmatig overzichten van de activiteiten van die
afdelingen per mail toegestuurd.

Vogels in beeld
Op dinsdag 12 maart organiseert de IVN/KNNV afd. Roosendaal een lezing over vogels door
natuurfotograaf Cees van Overveld.
Plaats: MEC T-huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11, Roosendaal.
De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.
Cees van Overveld is een expert op het gebied van natuurfotografie en zijn specifieke
belangstelling gaat uit naar vogels. Tijdens de presentatie komt onder andere aan bod het
kenmerkende verenpatroon, de zang, waar wordt gebroed en wat zijn kenmerken in de vlucht.
Na de pauze worden ook nog sfeerbeelden vertoond over Vorpommeren/Usedom. Dat is in Noord/Oost
Duitsland.
Het belooft een avond te worden waarbij een interessant verhaal verteld wordt aan de hand van
schitterende beelden. Advies is wel om op tijd te komen, want vol is vol!
Toegang is gratis en iedereen is welkom!

WANDELEN MET IVN
Op zondag 24 maart organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling ‘Ontluikende Lente’
o.l.v. een natuurgids door landgoed Zoomland nabij Bergen op Zoom.
Zoomland is ontstaan uit een viertal landgoederen die eind 17de en begin 18de eeuw zijn aangelegd.
Het is ruim 300 hectare groot en in beheer van Brabants Landschap. Er zijn stukken loof- en
naaldbossen waar oude lanen doorheen lopen. Aan de oostzijde ligt de Zeezuiper, een moerasgebied.
In de warme zomer van 2018 kwam dit deel helemaal droog te liggen.
Marike de Haan zal als natuurgids een wandeling begeleiden en zal onder meer aandacht besteden aan
de rijke vogelpopulatie waaronder de diverse spechtensoorten.
Vertrekplaats: om 09:00 vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge, hoek Rozenvendreef 2 in
Roosendaal. Meerijkosten €1,70.
Vertrek ter plaatse: 09.30 uur op de hoek van de Klaverveldenweg en de Holleweg te Bergen op Zoom.

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 MAART GROENMOESMARKT
Het organiseren van de Groenmoesmarkt is een initiatief van Hans van Eekelen, de maker van
Groenmoes. Uit onvrede met bestaande markten/beurzen waar de kleur groen steeds meer werd
ingeruild voor rood en Tuinidee steeds meer veranderde in Terrasidee heeft hij op een zichtbare manier
duidelijk willen maken waar Groenmoes voor staat: natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel met
regionale betrokkenheid. 60 specialisten uit Nederland en Vlaanderen komen hier bij elkaar. Het woord
‘totaalmarkt’ heeft betrekking op de breedte van het aanbod dat tuinoverstijgend is (ook eetbare, in
het wild voorkomende planten) maar behalve commercieel, ook zeer informatief is. Hier kun je je
kennis verrijken op gebieden als biologisch moestuinieren, biodiversiteit, stads- en buurttuinieren en
praktische, op een aanschouwelijke wijze gebrachte voorbeelden van groenteteelt zien.
De Groenmoesmarkt is een specialistische markt voor wie bewust in het leven staat en zal daardoor
veel mensen aanspreken die actief zijn op tuin- en natuurgebied. Het is dan ook niet alleen een
verkoopmarkt maar je vindt er ook informatie over het zelf gezond bezig zijn, over gezonde voeding,
het versterken van natuurwaarden en de terugkeer naar eerlijk en historisch zaadgoed.
Meer informatie op www.groenmoes.nl
• Locatie is Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a, 5427 ET Boekel, Nederland;
• Openingstijden: beide dagen van 10.00 – 17.00 uur;
• entree € 7,50 aan de kassa en € 6,50 met een bon uit een van de (tuin)-bladen;
• e-ticketverkoop is zojuist van start gegaan.
Ga naar www.groenmoesmarkt.nl en verzeker je voor € 6,50 van een e-ticket waardoor je de kassa
kunt mijden en direct door de toegangscontrole kunt gaan;
• er is gratis parkeergelegenheid bij de Tuinmarkthallen;
• er zijn meerdere zit- en eetgelegenheden. Lunchen kan dus ter plekke.
• Contact: info@tuinmarkthallen.nl
• Tel. 06-53566171 (Jan Weren)

BESTUURSSAMENSTELLING GROEI & BLOEI AFDELING ROOSENDAAL
Voorzitter Kees de Rooij, Vaartweg 52, 4731 RA Oudenbosch
tel. nr.: 06-17730660, e-mail: kderooij@xs4all.nl
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.: 0167 524466, 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.: 0165 556134, e-mail: aat@oosterlee.eu
REDACTIE NIEUWSBRIEF
Aat Oosterlee (aat@oosterlee.eu of 0165 556134)
Chris Karremans (chriskarremans@hotmail.com of 0167-524466),
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 TIJD AANMELDEN
Er komen regelmatig aanmeldingen binnen ná 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 u als u aan die activiteit wilde deelnemen!
Hou daarom in de gaten tot wanneer u zich aan kunt melden. Als wij een emailadres van u
hebben, krijgt u een paar dagen van te voren een herinnering in de vorm van een
Nieuwsflits.

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 u geen
bezwaar heeft tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website of
nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de leden
van het bestuur of activiteitencommissie of via info@roosendaal.groei.nl

Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Roosendaal
Datum:
Locatie:
Aanvang:

Zaterdag 23 maart 2019
MEC, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK, Roosendaal
13:30 uur, zaal open om 13:00 uur

Agenda
1.
Opening door de voorzitter.
2.

Notulen jaarvergadering 17 maart 2018.

3.

Sociaal jaarverslag 2018 van de activiteiten-coördinator.

4.

Financieel verslag 2018 van de penningmeester.

5.

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Marius van Amen, Jan Hereijgers en Geert Engelen.

6.

Begroting 2019 van de penningmeester.

7.

Bestuurssamenstelling. Er zijn dit jaar geen vacatures.

8.

Beleidsplan en activiteitenplanning 2019

9.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG.

10. Huldiging jubilarissen
11. Bedanken leden activiteitencommissie
12. Rondvraag
13. Sluiten van de jaarvergadering
De stukken behorende bij de punten 2, 3, 4 en 6 van deze
vergadering zijn vanaf 14 maart 2019 op te vragen bij de
secretaris Anneke Douw telefonisch via 0165-331196, of via
mail: info@roosendaal.groei.nl.
Na de pauze is er gelegenheid om nog wat gezellig met
elkaar te praten onder het genot van een drankje en een
hapje.

