Nieuwsbrief
Roosendaal
maart 2020 - 2
e-mailadres: info@roosendaal.groei.nl
webadres: https://roosendaal.groei.nl/
Volg Groei&Bloei Roosendaal
nu ook op facebook
ACTIVITEITEN:
14 maart
15 april

Algemene Ledenvergadering: tot nader order uitgesteld
Start ‘Tuinkringen’: aanmelden kan tot 15 april,
het maken van afspraken is afhankelijk van de situatie dan.

Wij houden u op de hoogte of onderstaande activiteiten op de geplande datum doorgaan:
25 april
2 mei

Stekkenbeurs
Lezing ‘Eetbaar Groen’

VAN DE VOORZITTER
De winter is weer achter de rug (hebben we wel een winter gehad?), dus we kunnen de tuin in om
weer de nodige werkzaamheden te doen. Na de stormen zullen vast een flinke hoeveelheid takken
verwijderd kunnen worden. Geniet echter ook van de voorjaarsbloeiers die zich nu laten zien zoals de
krokussen, narcissen, sleutelbloemen, Forsythia en de camelia.
Binnen Groei en Bloei hebben we de snertwandeling al weer achter de rug maar er komen weer andere
activiteiten dit jaar. Een aantal leden van de activiteitencommissie zijn echter helaas door persoonlijke
omstandigheden voor langere tijd uitgeschakeld. Heeft u interesse of ideeën om een keer een activiteit
te organiseren, laat het ons dan weten. Wij zullen u ondersteunen waar dat kan.
Op zaterdag 25 april hebben we weer de jaarlijkse stekkenbeurs bij de Luijenbergh. Geïnteresseerde
deelnemers kunnen zich melden bij ondergetekende (kderooij@xs4all.nl). Ook hier hopen we op een
grote opkomst (en mooi weer natuurlijk).
De geplande jaarvergadering op zaterdag 14 maart a.s. in buurthuis Keijenburg wordt uitgesteld
vanwege de ontwikkelingen rond het Corona-virus.
We houden u op de hoogte wanneer er een nieuwe datum voor de jaarvergadering vastgelegd wordt.
Kees de Rooij

WOENSDAG 15 APRIL START TUINKRINGEN
Ook in 2020 organiseren we de Tuinkringen. Er worden gemengde groepjes van ca. vijf adressen
gevormd. 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.

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2020
Het bestuur heet 4 nieuwe leden welkom bij de afdeling Roosendaal, waarvan 1 uit Dinteloord, 1 uit
Achtmaal, 1 uit Oudenbosch en 1 uit Wouw. We hopen dat zij veel plezier zullen hebben van het
programma dat wij voor onze leden organiseren.

AANBIEDING VOOR BESTAANDE LEDEN VAN GROEI&BLOEI
Nieuwe leden van Groei&Bloei krijgen, naast ons mooie tijdschrift en een leuke
korting voor de eerste nummers, altijd een leuk kadootje! In de komende periode
is het kado een 7-delige ergonomische tuingereedschapset van Cellfast.
Voor complete folder klik hier.
U kunt deze set nu via onze afdeling Roosendaal bestellen met flinke korting, deze
kost dan €35,-. De winkelprijs is €49,95 en de adviesprijs van de fabrikant ligt
nog hoger, op € 65,65.
U kunt uw bestelling doorgeven aan info@roosendaal.groei.nl
Bij de opgave dient u uw lidnummer, naam en e-mailadres te vermelden.
Na betaling op onze bankrekening, NL74INGB0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal met vermelding
van ‘tuingereedschapset + lidnummer’ is uw bestelling definitief en zullen wij zorgdragen voor de
bestelling.
We verwachten de bestelling medio mei 2020 te ontvangen. Daarna ontvangt u hierover bericht en
kunt u uw bestelling afhalen bij onze voorzitter:
Kees de Rooij
Vaartweg 52
4731 RA Oudenbosch

ZATERDAG 25 APRIL STEKKENBEURS
Zaterdag 25 april a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse stekkenbeurs. 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. Heeft u producten uit eigen tuin dan kunt u die verkopen, 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. Graag vooraf aanmelden zodat we
weten hoeveel tafels we klaar kunnen zetten. 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 25 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 Anny van Wijk: annyvanwijk@gmail.com of 06-53329066. Doet u dit vóór 19 april a.s.
Om de stekkenbeurs te bezoeken hoeft u zich niet aan te melden, u bent van harte welkom.
GROENE ORGANISATIES LANCEREN JAARKALENDER
Groei & Bloei werkt samen met Stichting Steenbreek, Vogelbescherming, IVN Natuureducatie en KNNV.
Deze organisaties hebben met elkaar een jaarkalender gemaakt, met hierop groene activiteiten die in
2020 georganiseerd worden.

Het doel van de organisaties is om van iedere tuin in Nederland een levende tuin te maken. Frank
Naber, voorzitter van Groei & Bloei: 'Door het bundelen van onze krachten werken we aan een groener
Nederland. Deze jaarkalender is ook levend: we zijn gestart met een aantal activiteiten en in de loop
van het jaar zal de kalender uitgroeien tot een mooi overzicht van activiteiten in heel Nederland.'

daslook

zevenblad

Hemerocallis

ZATERDAG 2 MEI LEZING ‘EETBAAR GROEN’
Behalve onze gebruikelijke groenten en fruit is er nog een heel scala aan eetbaar groen wat te
gebruiken is als aanvulling op de maaltijd of tussendoortje.
Wat is het leuk om een plant die je als lastig onkruid bestempelt, te verwerken tot een gezond soepje
of smakelijk hapje. Of de salade versieren met eetbare bloemen.
In deze lezing, gegeven door Hanneke Oosterlee, krijgen we daar uitgebreide informatie over.
Bijvoorbeeld waar je kunt plukken en waar niet, wanneer en hoe kun je oogsten, verwerken en
bewaren. Na de lezing gaan we naar buiten en kunnen we in de mooie Heemtuin alles ter plekke
bekijken en herkennen. Begrijpelijk mogen we er niet plukken.
Weer terug in ‘Us Gebouwke’ kunt u, als u durft, nog het een en ander proeven.
Locatie: Heemtuin Rucphen, ‘Us Gebouwke’, Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen
Datum: zaterdag 2 mei om 10:00 uur. De Heemtuin is open vanaf 9:00 uur.
Aanmelden: tot 25 april bij Leni Graner, leni.graner.stander@hetnet.nl, 0165-10296624 of 0610296624.
Kosten: Voor leden die een ledenpas kunnen tonen zijn er geen kosten verbonden aan deze lezing,
introducées betalen alleen de toegang voor de Heemtuin Rucphen à €3,-.
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SAMENWERKING MET BREDA

ZATERDAG 20 JUNI BEZOEK AAN DE INTERNATIONALE KWEKERIJDAGEN BINGERDEN
Het jubileumjaar voor Groei&Bloei afdeling Breda treft ook de excursie afdeling en wij hebben iets
leuks bedacht om de leden die meegaan op excursie in juni in het zonnetje te zetten. Ook de leden van
afdeling Roosendaal nemen wij hierin mee.
Zoals in het programmaboekje al aangekondigd gaat de excursie in juni naar de Internationale
Kwekerijdagen Bingerden, en wel op zaterdag 20 juni 2020.
Het volledige programma is nog niet bekend maar we kunnen alvast wel melden dat er lezingen,
demonstraties en workshops gegeven worden. Zelfs een rondleiding zal tot de mogelijkheid behoren.
Bingerden is één van de oudste bewaard gebleven buitenplaatsen in ons land en ligt aan de rivier de
IJssel, even buiten het Gelderse dorp Angerlo. Huis Bingerden en het omringende park zijn al sinds
1660 in het bezit van dezelfde familie en vormt een groene oase, met een grote verscheidenheid aan
flora en fauna, waar het heerlijk ontspannen is.
De kwekerijdagen op de historische buitenplaats Bingerden vormen de ideale gelegenheid om nationale
en internationale kwekers, tuinboekenschrijvers en andere plantenliefhebbers te ontmoeten, te
spreken, advies te vragen en onderling ervaringen uit te wisselen.
De prijs voor de excursie is op dit moment nog niet bekend maar we doen ons best om rond de €40,uit te komen (dit is een beetje afhankelijk van het aantal deelnemers; hoe meer er mee gaan, hoe
goedkoper het zal worden)
Vertrek: 07:30 uur vanaf Brabant Express, De Stoel, Zevenbergen
Vertrek: 08:00 uur vanaf Indoor Skydive Roosendaal, De Stok 24, Roosendaal
Vertrek: 08:30 uur vanaf parkeerplaats Princentuin College, Frankenthalerstraat 15, Breda
Gelieve opstapplaats aan te geven bij aanmelding.
Zoals altijd kun je je aanmelden bij Ria van Kalmthout; 06-43 57 87 89 of
riavankalmthout@hotmail.com, aanmelden kan tot 9 juni.
Anders dan u gewend bent van ons vragen wij u de kosten voor deze dagexcursie vooraf over te
maken op rekening nr.: NL 60 RABO 010 46 30 353 van KMTP afd. Breda e.o. met vermelding van uw
naam en ‘bus excursie Bingerden’. Mocht de prijs lager uitvallen dan €40,- zijn, dan ontvangt u van
ons geld terug in de bus.

BUITENLANDREIZEN DOOR AFDELINGEN ZEEUWS-VLAANDEREN, BREDA EN WALCHEREN
Omdat afdeling Roosendaal zelf geen buitenlandreis organiseert brengen we graag de reizen van onze
buur-afdelingen onder de aandacht.
Afdeling Zeeuws-Vlaanderen organiseert een 5-daagse tuinreis naar Zuid-Duitsland in 2020, van
woensdag 3 juni t/m zondag 7 juni 2020.
De ochtend van woensdag 3 juni begint de reis! U wordt om 08:00 uur opgehaald bij de bushalte
Alvarezlaan te Terneuzen. Vanuit hier vertrekt u naar het zuiden van Duitsland, waar de komende
dagen een aantal prachtige tuinen op u wachten. Deze dag begint met een tuin in België, waarna u
doorrijdt naar de botanische tuin van Frankfurt, alvorens te arriveren bij het hotel in Reutlingen.
Vervolgens gaan we dagelijks 2-3 bijzondere tuinen bezoeken.
Het City Hotel Fortuna Reutlingen ligt vlakbij het centrum van Reutlingen en is voorzien van alle
moderne gemakken. Het eigen restaurant serveert elke avond heerlijke lokale en internationale
specialiteiten en er is een gezellig terras waar u met mooi weer van een drankje kunt genieten. De
kamers zijn goed uitgerust en hebben een eigen badkamer met bad/douche, toilet en wastafel. U kunt
gebruik maken van de aanwezige tv en er is wifi.
Zie de nieuwsbrief op https://zeeuws-vlaanderen.groei.nl voor het volledige dag-tot-dag programma.
Aanmelding kan door het aanmeldingsdocument in te vullen en voor woensdag 11 maart 2020 op te
sturen naar J. Hendrix, Arnelaan 20 4535CN Terneuzen, jhendrix@zeelandnet.nl (bij voorkeur) of 064243 5090
Afdeling Breda organiseert een 6-daagse tuinreis naar Shropshire in Engeland, van zaterdag 18 juni
t/m donderdag 23 juni
Het aanmeldingsformulier en de informatie over de reis is van de website https://breda.groei.nl te
downloaden.
Er is nog plek dus wees er snel bij.
Mocht u twijfelen of deze mooie reis wel iets is voor u, neem dan gerust contact op met Corrie
Weterings, telefoonnummer 06-22724267.
Laatste termijn van inschrijving is eind maart
Afdeling Walcheren organiseert een 6-daagse tuinreis naar Schotland in 2020, van maandag 22 juni
t/m zaterdag 27 juni 2020
We gaan weer op reis! Dit jaar naar Schotland. Het is alweer 17 jaar geleden dat we daar geweest zijn
(2003). Dus hoog tijd dat we in Schotland weer eens tuinen gaan bezoeken. Het wordt een prachtige
reis met kastelen, ommuurde tuinen, privétuinen, de beroemde botanische tuinen in Edinburgh en
natuurlijk een kwekerij.
We vertrekken op maandag 22 juni vanuit Middelburg en gaan met de nachtboot van DFDS uit
IJmuiden naar Newcastle-upon-Tyne en zaterdagmorgen 27 juni komen we weer in IJmuiden aan. In
Peebles, in het Peebles Hydro Hotel, verblijven we 3 nachten.
De volledige reisbeschrijving met programma, reiskosten en inschrijfformulier staan op de website van
afdeling Walcheren: https://walcheren.groei.nl/activiteiten/reizen/meerdaagse-reis-schotland/
U kunt inschrijven vanaf 6 januari en de inschrijving sluit op 22 maart! We hopen dat u meegaat op
deze prachtige tuinreis. Bij Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink kunt u terecht met vragen. De
inschrijving zal als vanouds weer bij hen zijn.
Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink, commissie reizen

GROEI EN BLOEI LANDELIJK - BLOEMSCHIKKEN
WORD JIJ DE NIEUWE BLOEMSCHIKKAMPIOEN BIJ DE AMATEURS IN 2020?
Na een succesvolle eerste editie van Gardenista in Ophemert wordt dit mooie groen festival dit jaar
georganiseerd op een nieuwe locatie. De Historische Buitenplaats Den Alerdinck in de buurt van Zwolle
wordt het strijdtoneel van de bloemschikwedstrijd. Ook dit jaar is er een categorie voor studenten,
amateurs en professionals en zijn er buiten een felbegeerde eerste plaats
ook mooie andere prijzen te winnen.
En hoe gaaf is het om op de laatste dag op het toneel te strijden met de
drie besten uit je eigen categorie. Op dinsdag 12 mei kun je je werkstuk
aanleveren en er zal deze keer een centrale aftrap zijn! Mocht je mee doen
dan rekenen we ook op je als je bij de eerste 3 bent om op zondag 17 mei
op het podium te staan.
Om je te kwalificeren voor de wedstrijd vragen we je om een foto (max. 5)
te sturen van bloemwerk waar je trots op bent. Samen met je
adresgegevens, telefoonnummer, evt. lidnummer Groei & Bloei en de
categorie waarin je mee gaat doen. Meld je nu aan door een mailtje te
sturen naar bloemschikken@gardenista.nl.
Het hoofdthema is 'Festival' en daar kun je natuurlijk alle kanten mee op.
Maar om je nog
subthema.
Studenten:
Amateurs:
Professionals:

meer uit te dagen hebben we per categorie ook een
Hippies
Food, Flowers & Fashion
Eurovisie songfestival

Leuke thema’s waar je zeker je creativiteit in kwijt kunt. Een
vakkundige jury zal het werk gaan beoordelen.
Klik hier voor volledige informatie.
Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie dan kun je een mail
sturen naar Sharon van Eunen: eunen@gardenista.nl.
We rekenen weer op jullie bijdrage aan dit geweldige bloem
evenement.
"Het leuke van meedoen aan een wedstrijd is dat je optimaal je
creativiteit kunt laten gaan. Vaak maak je dingen die heel anders zijn
dan in je dagelijkse werk. Je kunt veel langer nadenken over het thema, je kunt dingen uitproberen en
uiteindelijk iets heel tofs en creatiefs neerzetten. Daarbij is het ook nog eens erg leuk om te zien wat
je mede kandidaten gemaakt hebben en hoe zij het thema hebben bekeken, en ook daar leer je weer
van en raak je weer geïnspireerd door", aldus Joyce Brueren, winnaar bij de profs tijdens Gardenista
2019.
Hartelijke groeten,
Bloemschikteam Gardenista

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.: 28-03
Actie ‘Tegel eruit Plant erin’ i.s.m. Intratuin Halsteren
Breda:
16-03
Workshop Ikebana
Walcheren:
28-03
Snoeicursus fruitbomen, heesters en planten
Zeeuws-Vlaanderen: 01-04
Workshop ‘Fit en Vitaal aan het voorjaar beginnen’ over veilig
tuinieren
Goeree-Overflakkee: 01-04
Paasschikmiddag in Ouddorp
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.
WANDELEN MET IVN (Check wel of deze wandeling doorgang vindt)
Op zondag 22 maart om 9:00 uur organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v. een
natuurgids door de Galderse Heide.
De Galderse Heide grenst aan de zuidkant van het Mastbos. Het 180 hectare groot gebied maakt deel
uit van de ecologische hoofdstructuur. Tot voor kort kende het gebied een landbouwenclave, maar in
2010 heeft Staatsbosbeheer van een deel de toplaag verwijderd waardoor een ven is ontstaan. Om de
kwetsbare natuur te ontzien is ook een vlonderpad aangelegd.
De afwisseling, bos, heide en vennen maakt het voor Ad Hellemons, de natuurgids, aantrekkelijk om
de deelnemers er rond te leiden.
Vertrekplaats: De parkeerplaats Visdonk Lodge, Rozenvendreef 2 in Roosendaal
Vertrek ter plaatse: op de parkeerplaats aan de Marellenweg ( voorbij Huis Den Deijl ) te Breda.
Gids: Ad Hellemons
Meerijkosten: € 3,50

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
Chris Karremans (chriskarremans@hotmail.com of 0167-524466),
Aat Oosterlee (aat@oosterlee.eu of 0165 556134)
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 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

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw adresgegevens die we nodig hebben om deze
Nieuwsbrieven te kunnen versturen.

