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Normaliter is dit de tijd van terugkijken op het seizoen met allerlei buitenactiviteiten. Ik hoef u niet uit 
te leggen dat het deze keer wat dit betreft een redelijk magere opbrengst is. Een enkel tuinbezoek 
(onlangs in Zundert) bleek gelukkig wel een flink succes. 
 
Uiteraard hebben we dit voorjaar en zomer wel geprobeerd door inzendingen van tuinfoto’s te plaatsen 

op de website, wat leven in de brouwerij te houden. Wellicht toch een blijvertje. 
 
Toch staat er, vooruitkijkend (en onder voorbehoud natuurlijk), nog wel wat op stapel. 
 
De bloemschikcursus, georganiseerd samen met de afdeling Brabantse Wal, gaat weer van start maar 
nu met een iets andere formule. Verder gaan we, omdat dit voorjaar de stekjesbeurs niet door kon 
gaan, op 3 oktober a.s. een najaars-stekjesbeurs organiseren. Verder staat op 13 september a.s. nog 
een tuinbezoek gepland. Meer informatie hierover in deze nieuwsbrief 
 
Over de nieuwe activiteiten van eind 2020 en voor 2021 wordt op dit moment nagedacht. Het maken 
van allerlei vaste afspraken blijft wat lastig op dit moment. 
 
Tot slot bezien we of we dit jaar nog een jaarvergadering kunnen houden zodat we in ieder geval 2019 
kunnen afsluiten. In deze Nieuwsbrief staat al wat hierover, definitieve informatie ontvangt u later via 

een Nieuwsflits. 
 
Blijf gezond, 
 
 
Kees de Rooij 

 
 
 
 
DE SPELREGELS 
 
We zijn heel blij dat we weer leuke activiteiten kunnen organiseren en onze leden weer kunnen 

ontmoeten. Om het voor iedereen prettig te houden, ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid 
of bijvoorbeeld mantelzorgers, hebben we een aantal spelregels. 
 
Op basis van de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot COVID-19 (corona virus) vragen wij u om 
u te houden aan het volgende: 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen; 
• Schud geen handen; 

• Desinfecteer uw handen voor binnenkomst (wij zorgen voor desinfecterende gel); 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten; 
• Heeft u een of meerdere van de volgende klachten, blijf dan thuis en kom niet: 

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
- Hoesten; 
- Benauwdheid; 
- Verhoging of koorts; 
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 
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NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JULI EN AUGUSTUS 2020 

 
Twee nieuwe leden, één uit Roosendaal en de ander uit Heijningen. 
Het bestuur heet hen 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. 
 

    
 
ZONDAG 13 SEPTEMBER TUINBEZOEK ACHTMAAL 
 
Na een lange periode zonder activiteiten willen we u heel graag uitnodigen voor een tuinbezoek in de 

buitenlucht. Wij kijken er naar uit om u weer te ontmoeten! 
 
Niet perfect, wel gezellig! 
De tuin van Liana en Leo Koeken is ongeveer 1500 m2 en stukje bij beetje tot stand gekomen. Ruim 
30 jaar geleden begonnen met een grasveldje voor de kinderen met wat borders. Vervolgens stukje 
kwekerij er bij gepakt en een tuinhuisje gebouwd. In 2011 weer stukje kwekerij opgeofferd dus 
inmiddels hebben ze voldoende ruimte voor ieders wensen! Zoals Liana zegt: “Wij tuinieren 'beetje 

rommelig' en spuiten ook niks!” 
De tuin is leuk voor de kleinkinderen èn de hondjes (en dus niet perfect), met volle borders en een 
gazon, een moestuin en druiven in de tuin waar Leo zelf wijn van maakt. U kunt hiervan proeven 
tijdens het tuinbezoek! 
 
Locatie: Liana en Leo Koeken, Groenestraat 26, 4885 LC Achtmaal 
Datum: Zondag 13 september vanaf 13:00 uur (dit is gewijzigd ten opzichte van de Nieuwsflits) 

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit tuinbezoek. 
Aanmelden: Wilt u naar de Open Tuin komen? Meld u dan vooraf aan, dit kan tot en met 11 
september bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com of 06-53329066. 
 
Geef aan met hoeveel personen u wilt komen. Geef ook uw mailadres en/of telefoonnummer door 
waarop u te bereiken bent voor nadere informatie of als het tuinbezoek vanwege het weer niet door 
zou kunnen gaan. 
Op basis van het aantal aanmeldingen dat na de Nieuwsflits is binnengekomen is besloten om de tuin 
te openen vanaf 13:00 uur zodat de bezoekers gespreid kunnen binnenkomen. Op deze manier zorgen 
wij ervoor dat u veilig en op uw gemak de tuinen kunt bewonderen. 
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ZATERDAG 3 OKTOBER NAJAARS-STEKKENBEURS 

 
De stekkenbeurs die wij traditiegetrouw in het voorjaar houden is dit jaar niet doorgegaan, de reden 
hiervoor zal duidelijk zijn. De natuur trekt zich echter weinig van dit virus aan, en de stekjes die op de 
stekkenbeurs van eigenaar zouden wisselen groeiden gewoon door. 
Zaterdag 3 oktober a.s. organiseren wij daarom een najaars-stekkenbeurs. Zoals op onze 
stekkenbeurs gebruikelijk is er koffie/thee met lekkers. 

Er zijn een aantal aanvullende spelregels: 
- De deelnemers blijven 1,5 m uit elkaar staan, er is voldoende ruimte om de aangeboden waren ver 

genoeg uit elkaar te zetten. 
- De deelnemers blijven achter de tafels, dan is er ook aan de voorkant 1,5 m ruimte. 
- De bezoekers lopen met de klok mee langs de kramen en komen vanzelf bij de koffie uit! 
- De bezoekers pakken zelf de planten die ze hebben willen en geld wordt neergelegd zodat er geen 

fysiek contact is. 

 
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 3 oktober, start beurs om 10:00, sluiting rond 12:30. Deelnemers kunnen vanaf 
9:30 hun waren uitstallen. 

Aanmelden: Om de stekkenbeurs te bezoeken hoeft u zich niet aan te melden, u bent van harte 
welkom. Deelnemers die zich al bij Marius van Amen hadden aangemeld ontvingen reeds bericht van 
hem. Heeft u nog leuk (najaars)stekmateriaal en zich nog niet aangemeld dan kan dit nog tot 27 
september per email vanamen.uit@home.nl of 0165-544 676. 
 

VANAF OKTOBER WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN 

 
De afgelopen jaren hebben afdelingen Roosendaal en Brabantse Wal e.o. gezamenlijk een 
bloemschikcursus aangeboden. Na overleg is besloten om dit jaar geen cursus te geven, maar in plaats 
daarvan losse bloemschikworkshops aan te bieden in de maanden oktober, november, december, 
februari, maart en april. Net als bij de cursus plannen we een donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur 
om te bloemschikken onder leiding van Patty Zuidweg, in De Drieschaar in Ossendrecht. Deze locatie 
biedt zoveel ruimte dat de deelnemers elk kunnen werken aan een eigen tafel en genoeg afstand 

kunnen houden van de andere deelnemers. Er geldt een maximum van 12 deelnemers per workshop, 
maar als er veel aanmeldingen zijn kan er in twee groepen, op twee ochtenden gewerkt worden. 
Je kunt je per workshop aanmelden en er wordt per keer betaald. 
De afspraken zijn nog niet allemaal vastgelegd, zodra de definitieve data bekend zijn en wat de kosten 
gaan worden, zullen we dit bekend maken met een Nieuwsflits. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING: DATUM WORDT BINNENKORT BEKEND GEMAAKT 
 
In het voorjaar ronden we altijd het afgelopen kalenderjaar af met onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Deze stond voor dit jaar gepland op zaterdag 14 maart. We denken dat we 
inmiddels toch op een veilige manier onze ALV kunnen houden en definitief het jaar 2019 kunnen 
afronden. 

 
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 2020 voorgelegd aan de leden. 
Er zijn dit jaar twee bestuursleden die aftredend zijn: secretaris Anneke Douw en redacteur 
Nieuwsbrief Chris Karremans. Beiden stellen zich opnieuw kandidaat en zijn herkiesbaar. 

Heeft u belangstelling voor één van beide functies of een algemene bestuurs- of commissiefunctie dan 
wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de bestuursleden. We kunnen 
altijd versterking van het team gebruiken! 
De agenda voor de jaarvergadering en de notulen van 2019 zullen middels een Nieuwsflits opnieuw 
verspreid worden. De stukken behorende bij de algemene ledenvergadering zijn opvraagbaar bij de 
secretaris via info@roosendaal.groei.nl. 
Bij binnenkomst staat er een lekker bakje koffie of thee met zelfgebakken taart voor u klaar en na 
afloop wacht nog een leuk presentje als dank voor uw komst. 
Datum: wordt via een Nieuwsflits bekend gemaakt. 
Locatie: Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG, Roosendaal. 
U kunt in omgeving van het buurthuis gratis parkeren. 
Aanvang: 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. 
De jaarvergadering is dit jaar niet in het vertrouwde MEC. Vanwege de vele ramen op die locatie is het 
soms moeilijk de presentatie te volgen. We hebben daarom gekozen voor Buurthuis Keijenburg. 
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KERSTBLOEMSCHIKDEMONSTRATIE 
 
Dit jaar zal er geen kerstbloemschikdemonstratie zijn. De belangstelling voor deze middag is altijd 
groot, en we denken dat het dan niet mogelijk is om ons aan de richtlijnen van het RIVM te houden. 
 
 

 

ONDERTUSSEN BIJ DE BUREN… 

 
Ook de afdelingen om ons heen beginnen voorzichtig weer met hun programma’s. Wel minder 
activiteiten dan anders, en ook met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

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.: 12-09 Tuinbezoek aan De Geesthof (informeer eerst of u nog meekunt!) 
Breda: 26-09 Groenmarkt bij Boerderij Wolfslaar 
Walcheren: 29-09 Lezing ‘Plantenrassen en kwekersrecht’ door ArntJan van Wijk 
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. 
 
 
 
 

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

annyvanwijk@gmail.com 

 
 
 
 
ZONDAG 13 SEPTEMBER VERZAMELAARSDAG LOWGARDENS NURSERIES 
 

Elk jaar, op de tweede zondag van september, start Lowgardens 
Nurseries het nieuwe plantseizoen met de ‘Verzamelaarsdag’. Op 
deze dag komt het nieuwe uitgebreide, bijzonder zelfgekweekt 
sortiment in de verkoop. 

Prachtige kleuren, vormen en geuren verwelkomen u bij het 
binnenkomen van de kwekerij. 
Een grote diversiteit aan bomen, heesters, klimplanten, coniferen 
en vaste planten in uiteenlopende potmaten. Minder bekende en 
zeldzame soorten met sierwaarde en vaak ook gebruikswaarde 
(eetbaar, medicinaal, insecten- of vogellokkers etc.). 

De dag is van 10:00 tot 17:00 uur, aan de Maalbergenstraat 26, 4884 MT Wernhout. 
Voor meer info kijkt u op www.lowgardens.com of belt u naar 076-8500358. 
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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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