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VAN DE VOORZITTER 
 

“Normaal” hebben we het in deze tijd van het jaar over de Nationale Tuinweek en de diverse 
activiteiten die we achter de rug hebben of gepland. 
 
Ik hoef u niet uit te leggen waarom we dit jaar in een totaal andere situatie terecht zijn gekomen. 
“Social distancing” hebben we steeds meer tussen de oren, het virus lijkt wat op zijn retour, maar 
dat maakt het dagelijks leven er in beginsel niet prettiger op. Een gevoel van gemis aan vrijheid in 

handelen blijft. 
Gelukkig zijn er onlangs verdere versoepelingen aangekondigd waardoor we ons weer een stukje 
vrijer kunnen bewegen. Ook beginnen hier en daar weer wat (beperkte) tuinbezoeken plaats te 
vinden. In deze nieuwsbrief vindt u daar wat meer informatie over. 
 
Desalniettemin ziet het er naar uit dat we dit jaar duidelijk minder (of zeer beperkte) activiteiten 
zullen hebben. Ons ledenbestand is natuurlijk grotendeels onderdeel van de risicogroep en dan is 
extra voorzichtigheid geboden. 
 
Dit laat onverlet dat u natuurlijk wel kunt genieten van uw tuin en de digitale tuinbeelden zoals te 
zien op onze website. Zoals gezegd zijn er weer mogelijkheden voor vakanties dus mocht u plannen 
hebben, geniet er van! Zelf beperk ik het tot wat kortere uitstapjes naar België, Duitsland (zijn we 
toch in het buitenland geweest) en het eigen land. 
 

Fijne vakantieperiode toegewenst en blijf gezond! 
 
Kees de Rooij 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN MEI EN JUNI 2020 

 
We verwelkomen 2 nieuwe leden, 1 lid uit Rucphen en 1 lid uit Hoeven. 
 
Het bestuur heet iedereen welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt dat zij samen met de 
overige leden binnenkort weer plezier kunnen beleven van het programma dat wij voor onze leden 
organiseren. 
 
 
OOK IN JULI EEN NIEUWSBRIEF 
 

Er worden nog geen activiteiten georganiseerd door afdeling Roosendaal. Maar om ons heen komen 
andere activiteiten langzaam weer op gang. Zo hebben we u een Nieuwsflits gestuurd over de Tuin 
Toer Zundert, met Open Tuinen afgelopen zondag, 5 juli. Heeft u daar tuinen bezocht? 
We houden u natuurlijk op de hoogte als onze eigen activiteiten weer van start gaan. 
 
 
Tuinbezoek 
Bij de activiteitencommissie begint het te kriebelen: we zijn aan het kijken of we (coronaproof) een 
tuinbezoek kunnen gaan aanbieden. Om ons te kunnen houden aan de meest recente adviezen van 
de overheid, kunnen we pas kort vóór het bezoek een Nieuwsflits versturen met de informatie. Dus 
zodra we een geschikte tuin hebben gevonden, kunt u een Nieuwsflits van ons verwachten. 
Ook later in het seizoen zullen we hopelijk weer activiteiten aan kunnen bieden, waar we nu voor 
aan het kijken zijn of deze veilig georganiseerd kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u in 

de volgende Nieuwsbrief verwachten. 
 
In plaats van stekjesbeurs 
Eén van de deelnemers aan de Tuin Toer Zundert is de tuin van Lida en Kees van Gaal: 
Na de regenbuien van de afgelopen dagen staan de planten er mooi bij. Veel bomen en struiken 
staan nu prachtig te bloeien en de vaste planten in de borders doen aardig hun best om mooie 
bossen te worden. Het is heerlijk vertoeven in de tuin in deze bizarre periode. 

Ook bij ons blijven de opgekweekte plantjes staan omdat er geen plantjesmarkten zijn. Als er 
iemand nog planten en of struiken zoekt dan is die altijd welkom om vrijblijvend te komen kijken. 
Er is voldoende ruimte dus de 1,5 meter afstand houden is geen enkel probleem. Ook een rondje 
door de tuin lopen en genieten van alles wat er groeit en bloeit mag altijd. 
Als u belangstelling hebt horen we het graag via de mail keeslidavangaal@home.nl of 076-5975473. 
Kees en Lida van Gaal 
 

Ook Leo van den Berkmortel heeft nog planten over omdat er dit 
voorjaar geen stekjesbeurs was en ook geen plantenbeurs bij het 
Arboretum Oudenbosch. Het zijn er te veel om over te houden tot 
volgend jaar, en daarom zijn deze bij ons gratis af te halen. 
Het gaat o.a. om Yacon (Smallanthus sonchifolius). Dat zijn al 
forse planten, klaar om te planten nu er geen nachtvorst meer 

komt. Voor wie die niet kent: In het Duits wordt deze 
Diabeteskartoffel genoemd, want de knollen worden gegeten als 
aardappelvervangers. Na koken zijn ze vergelijkbaar met 
vastkokende aardappels. 
Daarnaast hebben wij ook nog diverse tuinplanten. 
Allemaal gratis af te halen. 
Bij interesse graag even vooraf bellen om af te spreken. Ons telefoonnummer is: 0165-321267. 
 
Vriendelijke groet, 
Leo van den Berkmortel  
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Digitale tuinbezoeken bij leden van afdeling Roosendaal 
 
Je kunt nog steeds via onze eigen website https://roosendaal.groei.nl/fotos/tuinen-in-corona-tijd/ 
virtueel op bezoek bij onze eigen leden! Er zijn inmiddels al behoorlijk wat foto’s geplaatst, maar er 
kunnen er zeker nog meer bij. Je mag natuurlijk door het seizoen heen vaker foto’s sturen. 
 

Deze keer staan er nieuwe foto’s van Annemieke, die vorig jaar verhuisd is. Dit voorjaar heeft ze de 
tuin op de schop genomen: 70 meter dode buxushaag verwijderd, bestrating veranderd en een 
nieuwe indeling gemaakt. Er zijn voor- en na-foto’s zodat je het verschil goed kunt zien! 
 
Wie doet er mee? 
Stuur je foto's (minimaal 1MB groot) naar: chriskarremans@hotmail.com, dan komen ze op de 

website te staan. Bij voldoende aanmeldingen sturen we opnieuw een Nieuwsflits met een link naar 
deze foto's! 
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ZKN bloemschikken regio Zuid verzet naar 7 maart, alternatieve wedstrijd op 1 november 
 
Helaas gaat het ZNK Bloemschikken, het kampioenschap van regio Zuid op 11 oktober niet door. 
Een mogelijke tweede besmettingsgolf in het najaar waarbij de nu versoepelde Corona maatregelen 
vast weer aangescherpt zullen worden, de korte voorbereidingstijd die ons nu nog rest zijn de 
redenen van dit besluit. 

Samen met Land van Cuijk hebben we een nieuwe datum vastgesteld. Op zondag 7 maart 2021 
vindt het ZNK Bloemschikken plaats in het City Resort in Mill. Zet dit in uw agenda! 
 
De ZNKB werkgroep wil de bloemschikkers toch ook dit jaar nog uitdagen om je creativiteit te laten 
zien! We nodigen jullie van harte uit om mee te doen met een alternatieve wedstrijd. Na de drive-
thru restaurants, drive-thru Corona-test-straat is nu het tijd voor een  

drive-thru bloemschikwedstrijd op zondag 1 november! 
 
We zijn nog druk bezig met het uitwerken van dit concept maar dit kun je verwachten: 
Je maakt thuis je arrangement en brengt dit met de auto naar de wedstrijdlocatie. Bij aankomst 
plaats je je werkstuk op een tafel en krijg je even tijd om hetgeen tijdens de autorit verschoven is 
te herschikken. De jury gaat je werkstuk beoordelen op de bekende onderdelen: uitbeelding van het 
thema, technische uitvoering en totaal indruk. Jij krijgt een kopje koffie of thee maar ook de 
gelegenheid om met jury in gesprek te gaan over jouw arrangement. Na de beoordeling neem je je 
arrangement weer mee naar huis. 
 
De werkgroep zorgt ervoor dat de wedstrijd volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM 
verloopt. De 1,5 m is bij deze drive-thru wedstrijd sowieso gewaarborgd. 
 
Een belangrijk onderdeel van een bloemschikwedstrijd is elkaar inspireren. Ook dit aspect willen we 

realiseren maar dan online door gebruik te maken van social media. 
 
We verwachten voor de organisatie van deze dag een vergoeding te moeten vragen van €7,50 voor 
het huren van een ruimte en de koffie/thee. 
 
Ga jij de uitdaging aan? 

 
Stuur een mail naar znkbloemschikken@gmail.com. Je komt dan op de maillijst te staan zodat je als 
eerst op de hoogte bent van nieuwe informatie als waar wordt de wedstrijd gehouden, wanneer kun 
je je inschrijven, het wedstrijdreglement en niet te vergeten het thema. Over de laatste kunnen we 
al tipje van de sluier oplichten, Halloween is het hoofdthema. 
 
Aan het einde van de dag laten we de jury via social media een korte samenvatting geven en 
worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
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UITGESTELD: TUINREIS NAAR SCHOTLAND IN 2021 
 
Afdeling Walcheren had voor dit jaar een tuinreis naar Schotland op de planning staan. Nu deze niet 
door kon gaan, is er met Garden Tours al een nieuwe datum geprikt voor 2021 en het hotel 
vastgelegd! 
De datum wordt maandag 5 tot en met zaterdag 10 juli 2021. We hopen natuurlijk dat u zich weer 

allemaal opgeeft. 
Het wordt in principe dezelfde reis met kastelen, ommuurde tuinen, privétuinen, de beroemde 
botanische tuinen in Edinburgh en natuurlijk een kwekerij. 
We vertrekken op maandag 5 juli vanuit Middelburg en gaan met de nachtboot van DFDS uit 
IJmuiden naar Newcastle-upon-Tyne en zaterdagmorgen 10 juli komen we weer in IJmuiden aan. In 
Peebles, in het Peebles Hydro Hotel, verblijven we 3 nachten. 

Heerlijk om naar uit te kijken. 
Nu maar hopen dat het volgend jaar door kan gaan en dat corona niet opnieuw roet in het eten 
gooit. 
Zodra het definitieve programma bekend is en de inschrijfformulieren beschikbaar zijn wordt u 
hiervan op de hoogte gehouden. 
 
Fijne zomer gewenst. 
Hartelijke groeten, Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink 
 
 
Kwekerijdagen op Landgoed Bingerden 
In de vorige Nieuwsbrief lieten we weten dat de excursie (gezamenlijk met Breda) naar de 
Internationale Kwekerijdagen op het Gelders landgoed ’t Huys Bingerden dit jaar niet doorgaat, 
maar dat er al een nieuwe datum bekend is: zaterdag 19 juni 2021. 

Tot die tijd kunt u kijken naar deze sfeerimpressie uit 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6oWm-6D10Y 
 
 
Arboretum Oudenbosch 
Heeft u ook zo genoten van de serie lente-impressies van Fred de Grunt op de website van het 

Arboretum? 
Vanaf 1 juni is het arboretum weer geopend voor bezoekers gedurende de gebruikelijke 
openingstijden.  
Het bestuur heeft uit oogpunt van veiligheid voor bezoekers maar ook de eigen vrijwilligers besloten 
dat we ons de komende drie maanden voornamelijk beperken tot onze basisactiviteit, te weten het 
openstellen van de tuin voor het publiek. Daarbij treffen we vanwege de Covid-19 crisis zelf een 
aantal voorzieningen en gaan we ervan uit dat bezoekers zich houden aan de RIVM-adviezen. Zo is 
er een aparte in- en uitgang, kunt u contactloos betalen 
Wellicht dat de tuin voor gezinnen die niet of minder ver weg op vakantie kunnen ook vaker de plek 
is om een keer te picknicken. Een aanrader is de kabouterspeurtocht! 
Eind augustus neemt het bestuur een beslissing voor de rest van het seizoen. 
Voor meer informatie en openingstijden: https://www.arboretumoudenbosch.nl 
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Virtuele Open Tuinen 
Op de landelijke website van Groei&Bloei kunt u meegenieten van tuinen in heel Nederland, onder 
andere van de landelijke voorzitter, Frank Naber. 
Geniet mee van de verhalen van tuineigenaren die in video's vol passie vertellen over hun tuin! In 
voorjaar en zomer kun je bij heel veel Groei & Bloei-afdelingen open tuinen bezoeken met in juni 
het jaarlijkse Open tuinenweekend. Dit jaar loopt het anders, helaas... sommige afdelingen stellen 

een beperkt aantal tuinen open, andere blijven dicht. Om iedereen toch te kunnen laten genieten 
van open tuinen zijn we het land in gegaan en hebben bij een aantal mooie tuinen over de heg 
mogen kijken. Klik op onderstaande link om mee te genieten! 
https://www.groei.nl/tuin/tuinreizen/groei-bloei-tuinen-gaan-virtueel-open-geniet-
mee?fbclid=IwAR2R5DnPsLzFipQ39Sk_8LEs1Bl9S5VGxKHaLj5o4CCZXUCDBuiU3NXNRlE 
 

 
Leuke ideeën uit het land! 
Door het Coronavirus zagen veel afdelingen van Groei & Bloei hun activiteiten in het water vallen. 
Maar ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten: ze zijn aan de slag gegaan om activiteiten te 
verzinnen die wel passen in deze tijd. Dat heeft tot veel leuke en creatieve ideeën geleid. Meerdere 
afdelingen hebben net als afdeling Roosendaal opgeroepen om foto’s in te sturen om virtueel tuinen 
te bekijken. 
 
Filmpje met tuininspiratie 
De tuin is voor veel mensen een hele fijne plek. Nu, in deze Coronatijd, misschien wel extra. Mary 
Roelofs en Marjo Janssen van Groei & Bloei Eindhoven – De Kempen hebben een filmpje gemaakt 
voor hun leden waarmee ze zelf direct aan de slag kunnen gaan om iets moois te creëren voor 
jezelf of als geschenkje voor iemand waar je van houdt en/of die je nu tijdelijk moet missen. Bekijk 
het filmpje hier. https://www.youtube.com/watch?v=nuMA34nIr7w&feature=youtu.be 

 
Open tuinen in Helmond gaat online! 
Dit jaar zou het de 15e editie van de open tuinen dag van Groei & Bloei afdeling Helmond en 
omstreken zijn. Door het coronavirus kan deze editie niet doorgaan. De organisatie zocht daarom 
naar een andere oplossing. Die oplossing werd gevonden in de vorm van video’s. Elf leden van 
Groei & Bloei Helmond maakten een video van zijn/haar tuin voor de site van de afdeling. Zo kan 

iedereen toch genieten van de tuinen. https://helmond.groei.nl/activiteiten-actueel/open-
tuinen/open-tuinendag-2020/ 
 
Open tuinen met foto’s 
Groei & Bloei Aalsmeer nodigt zijn leden uit om foto’s delen van hun tuinen. Deze worden geplaatst 
op de afdelingswebsite, zodat mensen toch nog kunnen genieten van de bijzondere tuinen uit de 
regio! https://aalsmeer.groei.nl/activiteiten/tuincirkel/ 
 
Wekelijks stukje liefde 
Afdeling Waterweg-Noord gooit het over een andere boeg. Zij plaatsen iedere week een stukje op 
hun website onder de noemer 'Wekelijks stukje liefde'. Leuke stukjes van leden die vertellen over 
hun tuin, hoe die eruitziet, welke planten er staan en welke bezoekers er af en toe toch 
langskomen. https://waterweg-noord.groei.nl/activiteiten/wekelijks-stukje-liefde-in-deze-moeilijke-
tijd-toch-elke-week-iets-om-te-lezen-wij-wensen-jullie-gezondheid-en-leesplezier-toe/ 

 
 
 
 
 
 

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

annyvanwijk@gmail.com 
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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.  
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