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ACTIVITEITEN:
20 september Workshop bloemschikken bij ‘De Plukkerij’
2 oktober
Najaars-stekkenbeurs bij ‘De Luijenbergh’
14 oktober
Start bloemschikcursus o.l.v. Patty Zuidweg
27 november Algemene Leden Vergadering

VAN DE VOORZITTER
We hobbelen weer langzaam het najaar in en helaas kunnen we nog steeds niet terugkijken op veel
activiteiten van dit jaar. Afgezien van wat digitale lezingen waren de omstandigheden nog niet
dusdanig dat er veel georganiseerd kon worden. Gelukkig was er in de tuin voldoende afleiding om de
zaak onkruidvrij te houden want wat was het een vochtig jaar … met heel veel slakken.
Met ingang van september worden de coronamaatregelen echter toch verder versoepeld. Mede door
een steeds grotere groep die inmiddels is gevaccineerd kunnen ook steeds meer activiteiten veilig
worden gehouden. Als bestuur hebben we inmiddels ook alweer een fysiek overleg achter de rug.
Daarom hebben we in ieder geval een paar activiteiten gepland waarbij we, gezien de soms wat korte
voorbereidingstijd, de berichtgevingen hierover zoveel mogelijk per nieuwsflits zullen communiceren.
Zo zullen we 2 oktober a.s. weer een najaarsstekkenbeurs organiseren bij de Luijenbergh waarbij we
hopen dat het weer zo’n succes zal worden als vorig jaar.
De jaarvergadering (over zowel 2019 als 2020) zal eind oktober gaan plaatsvinden en ten tijde van dit
schrijven wordt de zaal hiervoor besproken. Ook de rayonvergadering zal eind september plaatsvinden
waarbij we naar verwachting weer meer kunnen horen over de landelijke ontwikkelingen bij Groei en
Bloei en de inhoudelijke invulling van het rayon.
Over de nieuwe activiteiten voor 2022 wordt op dit moment nagedacht omdat we er toch van uitgaan
dat we volgend jaar steeds meer naar een “normaal” jaar gaan.
Geniet nog van de mooie najaarsdagen in de tuin en houd de nieuwsflitsen in de gaten,
Kees de Rooij
Voorzitter

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JULI EN AUGUSTUS 2021
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit St. Willebrord, Roosendaal en
Wouw.
Het bestuur heet hen van harte welkom bij de afdeling Roosendaal. We wensen ze, net als onze andere
leden, veel plezier en ontspanning in hun tuin toe, en hopelijk binnenkort een persoonlijke
kennismaking als we weer activiteiten kunnen organiseren.

MAANDAG 20 SEPTEMBER WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN BIJ ‘DE PLUKKERIJ’
Nu er langzaam aan weer wat activiteiten mogelijk zijn, zijn wij heel blij jullie deze workshop aan te
kunnen bieden. Het wordt een krans van 30 centimeter met daarin glazen buisjes.
We beginnen met het plukken van de bloemen in de pluktuin. Uiteraard kan ieder zijn eigen
kleurencombinatie kiezen. Deze krans is natuurlijk te hergebruiken door er telkens weer verse bloemen
in te steken.
De workshop is volledig verzorgd met koffie of thee en zelfgemaakt gebak en nog een hapje en drankje
als afsluiting.
Het maximaal aantal deelnemers zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Locatie: De Plukkerij, Margrietstraat 27, 4744 AJ Bosschenhoofd
Datum: maandag 20 september 14.00 uur
Kosten: € 30,00 voor leden, € 32,00 voor niet-leden
Aanmelden: tot vrijdag 17 september bij Mieke Schrauwen, mieke0@planet.nl of 0165-317156.

ZATERDAG 2 OKTOBER NAJAARS-STEKKENBEURS
Net als vorig jaar is de stekkenbeurs dit jaar in de herfst gepland. Voor alle bezoekers hebben we een
aardigheidje voor de tuin of balkon om nog lang van te genieten!
In de buitenlucht is er voldoende ventilatie en is het mogelijk om voldoende afstand te houden. Er
staat handgel om te ontsmetten en we houden een lijst met telefoonnummers bij die alleen gebruikt
zal worden als na de beurs blijkt dat één van de aanwezigen besmet is met Covid-19.
Zoals op onze stekkenbeurs gebruikelijk is er koffie/thee met wat 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 2 oktober, start beurs om 10:00, sluiting rond 12:30. Deelnemers kunnen vanaf
9:30 hun waren uitstallen.
Aanmelden: Om de stekkenbeurs te bezoeken hoef je je niet aan te melden, je bent van harte
welkom. Heb je nog leuk (najaars)stekmateriaal en je nog niet aangemeld dan kan dit nog tot 26
september per email vanamen.uit@home.nl of 0165-544 676.

DONDERDAG 14 OKTOBER NIEUWE CURSUS BLOEMSCHIKKEN ‘TUSSEN KUNST EN BLOEMEN’
Komend najaar 2021 organiseren de Groei&Bloei-afdelingen Roosendaal en Brabantse Wal e.o.
wederom gezamenlijk een cursus bloemschikken voor leden en niet-leden. De bedoeling is zoveel
mogelijk gebruik te maken van materialen uit tuin en natuur.
Deze cursus staat onder leiding van Patty Zuidweg en is bedoeld voor creatieve mensen die van
bloemen houden.
Het wordt een serie van 6 lessen. Deze cursus wordt aangeboden als een ochtendcursus op donderdag.
Voor elke les wordt door Patty vooraf een uitgebreide schriftelijke opdracht verstrekt. Aan de hand van
voorbeelden wordt duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is.
De ondergrond en het te verwerken bloem- en/of bladmateriaal dien je zelf vooraf aan te schaffen.
Groei&Bloei zorgt wel voor alle benodigde kleine materialen. Elke les wordt afgesloten met een
gezamenlijke nabespreking van alle tijdens die les door de cursisten vervaardigde creaties.
Het programma en de opdracht voor de eerste les worden na aanmelding en betaling toegestuurd.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Drieschaar, De Ploeg 11, 4641 TH Ossendrecht
Datum: De eerste cursusdag staat gepland op donderdag 14 oktober 2021, met vervolglessen op 11
november en 16 december 2021 en 17 februari, 17 maart en 7 april 2022. Aanvangstijdstip cursus
09.00 uur. Duur van de lessen ongeveer twee en een half uur.
Kosten: De kosten van deze gehele cursus bedragen €125,- voor leden van Groei&Bloei en €150,voor niet-leden en introducés. De minimale groepsgrootte is 10 personen, maximaal 13 personen.
Aanmelden en meer informatie: Mieke Schrauwen, mieke0@planet.nl en Nellie Moerkens,
moertje87@home.nl. Aanmelden kan tot 1 oktober 2021.

Algemene Leden Vergadering
ZATERDAG 27 NOVEMBER JAARVERGADERING
In 2020 is het vanwege geldende Corona-maatregelen niet mogelijk geweest om een ALV te beleggen.
Ook in het voorjaar van 2021 is dit niet gelukt. Om toch de jaren 2019 en 2020 af te kunnen sluiten is
het bestuur voornemens om op zaterdag 27 november een ALV te houden.
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 2022 voorgelegd aan de leden.
Er waren in 2019 twee bestuursleden aftredend: secretaris Anneke Douw en redacteur Nieuwsbrief
Chris Karremans. Beiden stellen zich opnieuw kandidaat en zijn herkiesbaar. Vanwege de bijzondere
omstandigheden zijn beide bestuursleden ad interim doorgegaan met hun werkzaamheden.
In 2020 zijn er eveneens twee bestuursleden aftredend: voorzitter Kees de Rooij en
ledenadministratrice Anny van Wijk. Beiden stellen zich opnieuw kandidaat en zijn herkiesbaar.
Heeft u belangstelling voor één van deze 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 wordt rond 27 oktober verspreid. De stukken behorende bij de
algemene ledenvergadering zijn vanaf 15 november opvraagbaar bij de secretaris.
Na het officiële gedeelte van de vergadering is er tijd voor ontspanning.

Datum: zaterdag 27 november 2021.
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. Op
deze nieuwe locatie is voldoende ruimte om afstand te kunnen houden, en de zaal heeft ramen die
open kunnen om goed te ventileren.

Let op: Om de vergadering voor iedereen zo veilig mogelijk en volgens de geldende Coronamaatregelen te kunnen laten verlopen, is het dit jaar verplicht om vooraf aan te melden voor de ALV.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 26 november bij Chris Karremans,
chriskarremans@hotmail.com of 06 - 46 536 195.
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 kunt u terecht op
www.groei.nl):
Breda:
25-09
Najaarsgroenmarkt bij Boerderij Wolfslaar.
Walcheren:
17-09
Workshop bloemfotografie (aanmelden t/m 10 september).
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.

GROENE PODCAST TOPPERS
Tik je ‘podcast’ en ‘plant’ of ‘garden’ in op je internetzoekbalk, dan kom je enorm veel titels tegen.
Makers van tuinpodcasts zijn enthousiaste tuiniers en plantkenners, maar ook groene organisaties en
bedrijven maken ze steeds vaker. Groei&Bloei helpt je kiezen uit al die uitzendingen.
Heb je nog nooit een podcast beluisterd dan kun je hier ook meer lezen over wat het is en hoe het
werkt.
GROEI&BLOEI TIP VOOR EEN UITJE
Vanaf 11 september is de nieuwe tentoonstelling 'De botanische revolutie - over de noodzaak van
kunst en tuinieren' te zien in het Centraal Museum Utrecht. De tentoonstelling laat aan de hand van
hedendaagse kunst de maatschappelijke ontwikkelingen zien in bepaalde perioden, waarvoor de tuin
wordt gebruikt als metafoor. Het startpunt van de tentoonstelling is de huidige maatschappelijke
ontwikkeling rondom klimaatverandering en de gevolgen hiervan.
Voor meer informatie:
https://www.centraalmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/over-de-noodzaak-van-tuinieren

NATUURMONUMENTEN
In augustus kleurt de heide paars! Een bekend fenomeen waar je op verschillende plekken in ons land
van kunt genieten. Wees er snel bij, want de intense kleur vlakt half september al af. De boswachters
van Natuurmonumenten hebben de mooiste routes met bloeiende heide voor je op een rij gezet.

TENTOONSTELLING PIET OUDOLF IN SCHUNK GLASPALEIS TE HEERLEN
‘In Search of Sharawadgi’ laat de ideeën en dromen zien van Piet Oudolf en LOLA Landscape
Architects. Piet Oudolf is Nederlands’ bekendste tuinontwerper en realiseerde beroemde projecten
zoals de High Line in New York.
De tentoonstelling neemt bezoekers mee op reis en toont de transformatie van publieke tuinen en
landschappen over de wereld. Van de High Line in New York, de tuinen van Hauser & Wirth in
Somerset, de Star Maze in Tytsjerk naar de Leisure Lane in Parkstad. Maak kennis met het ultieme
visioen van Piet Oudolf en LOLA voor de toekomst: een wereldbos tegen de opwarming van de aarde.
Een droom die kan beginnen in ieders tuin, klein of groot.
De tentoonstelling is nu te zien in de museumzaal van het Glaspaleis. Vergeet niet vooraf online tickets
te reserveren. Nog te bezoeken tot en met 17 oktober 2021.

THE WILD PLACE
De BBC heeft een serie korte natuurfilmpjes gemaakt die ca. 7 minuten duren. Ze gaan over speciale
plekken op aarde. Deze natuurbeelden dragen bij aan ons mentale en fysieke welzijn en helpen om te
ontspannen.
De teksten bij deze filmpjes zijn in het Engels, maar om te genieten van de beelden is geen kennis van
de Engelse taal nodig.

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.
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 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 je geen
bezwaar hebt tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website of
nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt je 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 de adresgegevens die we nodig hebben om deze
Nieuwsbrieven te kunnen versturen.

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

