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ACTIVITEITEN:
ZATERDAG 27 NOVEMBER JAARVERGADERING
VAN DE VOORZITTER
Eind 2021 komt in zicht maar ook het eind van die vervelende Covid periode. Ondanks oplopende
besmettingscijfers kan het toch niet anders dat het volgend jaar echt beter zal gaan worden. Misschien
niet precies meer zoals “vroeger” maar wel een jaar waarbij we ons weer wat vrijer zullen kunnen
bewegen. Uiteraard trekt de natuur zich hier helemaal niets van aan en kunnen we nog (net) genieten
van de mooie herfstkleuren in onze tuinen.
We zijn blij dat we dit jaar nog de stekkenbeurs konden organiseren. Ondanks dat we bij de opening
dachten dat het wat slapjes zou blijven, bleek het uiteindelijk toch een goed bezochte ochtend te zijn
en was het vooral gezellig en leuk om elkaar weer eens live te zien.
De activiteitencommissie komt over een paar weken weer bij elkaar om de activiteiten van volgend
jaar te bespreken. Er is een conceptlijstje met activiteiten dat we in de jaarvergadering hopelijk wat
nader toe kunnen lichten/voor kunnen leggen.
De jaarvergadering zal, met wat beperkingen, wel door kunnen gaan deze keer. We zullen zorgen voor
alle benodigde veiligheidsmaatregelen, dus wat dat betreft is het veilig om te komen. Uiteraard is het
natuurlijk zo dat, als u zich hier toch niet helemaal happy bij voelt, niet hoeft te komen. Om echter te
weten op wat voor aantallen we kunnen rekenen, vragen we u zich aan te melden. Even een mailtje
sturen of een belletje is al genoeg.
Tot slot hoop ik u allen te ontmoeten op de jaarvergadering. Dan kunnen we eindelijk 2019 en 2020
administratief afsluiten en onder het genot van een hapje en een drankje vooruit kijken naar 2022.
Kees de Rooij

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER 2021
Door werkzaamheden aan de landelijke ledenadministratie hebben we niet alle nieuwe leden
doorgekregen, maar er is in elk geval één nieuw lid uit Roosendaal. Het bestuur heet de nieuwe leden
van harte welkom bij de afdeling Roosendaal. We wensen hen, net als onze andere leden, veel plezier
en ontspanning in de tuin toe, en hopelijk binnenkort een persoonlijke kennismaking als we weer
activiteiten kunnen organiseren.

ZATERDAG 27 NOVEMBER JAARVERGADERING
Eerder deze week is de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verstuurd.
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.
Heb je belangstelling voor één van deze functies of een algemene bestuurs- of commissiefunctie dan
word je van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de bestuursleden. We kunnen
altijd versterking van het team gebruiken!
Regels met betrekking tot Corona:
Aanmelden verplicht
Aanmelden voor de vergadering is dit jaar verplicht. Laat ook weten met hoeveel personen je komt.
We kunnen dan de beschikbare ruimte zó indelen dat er voldoende afstand tussen de zitplaatsen is. Er
staat handgel om bij binnenkomst de handen te ontsmetten, en we vragen om zoveel mogelijk 1,5m
afstand te houden.
Corona check en mondkapje
Buurthuis Keijenburg moet zich houden aan de voorgeschreven maatregelen, dat betekent bij
binnenkomst een corona check. Dit kan een geldige QR-code op de telefoon of papier zijn, een
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test van maximaal 24 uur oud. Bij klachten zoals hoesten
blijf je thuis. Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht, maar die mag af zodra je zit.
De agenda voor de jaarvergadering staat verderop in deze Nieuwsbrief. De stukken behorende bij de
algemene ledenvergadering zijn vanaf 15 november opvraagbaar bij de secretaris Anneke Douw via
info@roosendaal.groei.nl of 0165-331196
Bij binnenkomst staat er een lekker bakje koffie of thee met zelfgebakken lekkers voor je klaar en na
afloop wacht nog een leuk presentje als dank voor je komst.
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.
Aanmelden: Let op: Om de vergadering voor iedereen zo veilig mogelijk en volgens de geldende
Corona-maatregelen te kunnen laten verlopen, is het dit jaar verplicht om vooraf aan te melden voor
de ALV.
Aanmelden kan t/m donderdag 25 november bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com,
Telefoon: 0165-550595 of 06-53329066.

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:
23-11
Lezing Peter de Coninck: Struiken in combinatie met vaste planten
Walcheren:
22-11
Groenworkshop door Ilse van Es Bloemenatelier
Zeeuws-Vlaanderen: 18-11
Lezing Leo Brand: Zwammen op hout
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.
30 NOVEMBER WANDELEN MET IVN
Wandeling omgeving Ossendrecht op dinsdag 30 november
Ossendrecht is een plaats in het hart van de Brabantse Wal wat garant staat voor mooie natuur en
fantastische vergezichten. Vooral nu de bomen hun bladeren hebben verloren, krijgt het woord
vergezicht een nieuwe dimensie.
Dit gebied hebben we al meer bezocht maar telkens ontdek je nieuwe paden en wandelroutes. Zeker
de moeite waard. We hebben een wandeling in gedachten van ongeveer 2,5 km. Niet lang maar er is
zoveel te zien dat het toch een leuk programma is. En natuurlijk na afloop gelegenheid voor een
herfstconsumptie.
We verzamelen op het parkeerterrein van Lodge Visdonk en vertrekken daar om 13.30 uur. Mensen die
meerijden dienen een kleine bijdrage aan de chauffeur te geven.
Jac Heijmans en Hans van Nassau
18 DECEMBER FOTOWORKSHOP NATUURMONUMENTEN
Voor veel fotografen werkt het weidse vennenlandschap van De Kleine Meer bij Ossendrecht als een
magneet in de winter. In deze prachtige setting gaan we samen met u op zoek naar de ultieme
winterfoto. Dat betekent ook dat we misschien wel languit op de grond liggen voor een foto; dus trek
vooral warme, gemakkelijke kleding en schoenen aan die vies mogen worden.
De fotografen:
Astrid Brouwers (1980) is meer dan 10 jaar actief als natuurfotografe en eigenlijk haar hele leven al
bezig om natuur en creativiteit met elkaar te verbinden. “Mijn opgedane kennis en ervaring deel ik
graag. Veel mensen worstelen met de instellingen op hun camera of zijn bij thuiskomst teleurgesteld
over het uiteindelijke resultaat. Tijdens de cursussen en workshops (natuur)fotografie die ik geef,
vertel ik al mijn tips & tricks.”
Frans Tijink (1955) combineert zijn passie voor natuurfotografie met gidsen in natuurgebieden. Vooral
in de eigen regio, op mooie plekjes waar ik gemakkelijk vaker kan komen. "Ik heb er plezier in dat
anderen meer zien, ervaren en beter fotograferen door het toepassen van mijn kennis en (eenvoudige)
aanwijzingen. Mijn kracht ligt in dingen zien die een ander niet ziet. En eenvoud in uitleg op alle
niveaus, van beginneling tot zeer ervaren fotografen.”
Waar: Kleine Meer, Beheerschuur Brabantse Wal, Abdijlaan 43a, 4641 RR Ossendrecht (NB).
Wanneer: zaterdag 18 december van 9:00 tot 12:00 uur.
Kosten: €25,-. Leden van Natuurmonumenten betalen €17,50.
Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

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

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

Zaterdag 27 november 2021
Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG, Roosendaal.
13:30 uur, zaal open om 13:00 uur

Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Notulen jaarvergadering 23 maart 2019.

3.

Sociaal jaarverslag 2019 en 2020 van de activiteiten-coördinator.

4.

Financieel verslag 2019 en 2020 van de penningmeester.

5.

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

6.

Begroting 2022 van de penningmeester.

7.

Bestuursverkiezing.

8.

Beleidsplan en activiteitenplanning 2022.

9.

Bedanken leden activiteitencommissie

10. Rondvraag
11. Sluiten van de jaarvergadering
Het bestuur heeft besloten om het huldigen van de jubilarissen uit te stellen tot een tijdstip waarop we
met minder maatregelen te maken hebben.
De stukken behorende bij de punten 2, 3, 4 en 6 van deze vergadering zijn vanaf 15 november 2021
op te vragen bij de secretaris Anneke Douw telefonisch via 0165-331196, of via mail:
info@roosendaal.groei.nl.
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig met elkaar te praten onder het genot van een drankje
en een hapje.

