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Traditionele Nieuwjaars-/snertwandeling
Algemene Ledenvergadering afdeling Roosendaal

VAN DE VOORZITTER
Ik begin dit voorwoord met het overbrengen van de beste wensen voor 2020 aan u allemaal.
Waarschijnlijk kom ik een deel van u nog tegen bij de snertwandeling dus daar kunnen we elkaar ook
nog persoonlijk ontmoeten.
Afgelopen december hebben we opnieuw kunnen genieten van de kerstbloemschikdemo door Patty
Zuidweg. Met de ervaring van vorig jaar wist ze op een leuke wijze de stukken te maken en verliep
alles vlotjes. Er was volop bewondering voor de mooie stukken die aan het eind van de middag werden
verloot.
Vanuit bestuurlijk Groei en Bloei kan ik melden dat Jan Hendrix (rayonvoorzitter) en Jan Hereijgers
(oud-voorzitter van afdeling Roosendaal) op de rayonvergadering zijn gekozen tot ledenraadsleden
vanuit het rayon Zuidwest Nederland. Zij zitten er niet speciaal namens rayon Zuidwest Nederland
maar het is wel handig om een korte lijn te hebben naar de ledenraad mocht het nodig zijn. Ik wens ze
succes in hun nieuwe bestuurlijke functie!
Vooruitkijkend naar 2020 zijn er weer verschillende activiteiten op de rol gezet (en zijn nog in
voorbereiding). De activiteitencommissie is bezig met het zetten van de laatste puntjes op de i. Meer
hierover in deze nieuwsbrief. Ook de jaarvergadering in maart is uiteindelijk niet zo ver weg meer
(deze keer in Zaal Keijenburg). Eerst hebben we echter de snertwandeling op zondag 19 januari waar
we hopen op een grote opkomst. U kunt zich hiervoor nog aanmelden t/m 12 januari.
Tot ziens op een van onze activiteiten of lezingen komend jaar.
Kees de Rooij

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 2019
Het bestuur heet vijf nieuwe leden welkom bij de afdeling Roosendaal, twee uit Rucphen en drie uit
respectievelijk Heerle, Oud Gastel en Roosendaal. We hopen dat zij veel plezier zullen hebben van het
programma dat wij voor onze leden organiseren.

ZONDAG 19 JANUARI 2020 TRADITIONELE NIEUWJAARS/SNERTWANDELING
Zondag 19 januari 2020 starten we met onze traditionele Nieuwjaars/Snertwandeling. Deze keer
verzamelen we ons bij het Milieucentrum MEC. Na de koffie “met” gaan we wandelen onder leiding van
Hanneke Oosterlee die deze keer onze gids zal zijn. De wandeling zal ruim 1,5 uur duren.
Na terugkomst in het MEC wacht de erwtensoep op ons. Het staat u vrij om eventueel nog wat na te
praten.
Locatie: Milieucentrum MEC, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal.
Datum: Zondag 19 januari om 10.00 uur.
Kosten: €10,00 voor leden; niet-leden en introducees betalen €13,00. Dit is voor koffie met wat
lekkers bij binnenkomst en een portie erwtensoep na de wandeling. Overige consumpties zijn voor
eigen rekening.
Aanmelden: tot zondag 12 januari 2020 bij Marius van Amen, 0165-544676, vanamen.uit@home.nl
Wij verzoeken u om direct bij aanmelding te betalen waarna uw inschrijving definitief is.
Betaling op rekening NL74 INGB 0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal, onder vermelding van
‘Snertwandeling 2020’.
Rondom het MEC is beperkte parkeergelegenheid, het is aan te bevelen om uw auto te parkeren op het
grote parkeerterrein bij Lodge Visdonk (Rozenvendreef 2, 4707 PD Roosendaal). Van hieruit loopt een
wandelpad naar het MEC.
Wij zien u graag op 19 januari tegemoet.

ZATERDAG 14 MAART JAARVERGADERING
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 wordt rond 14 februari verspreid. De stukken behorende bij de
algemene ledenvergadering zijn vanaf 9 maart opvraagbaar bij de secretaris.
Na het officiële gedeelte van de vergadering is er tijd voor ontspanning.
Datum: zaterdag 14 maart 2019.
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.

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

BUITENLANDREIS AFDELING WALCHEREN: MEERDAAGSE REIS SCHOTLAND 22/27 JUNI
2020
Omdat afdeling Roosendaal zelf geen buitenlandreis organiseert brengen we graag de reizen van onze
buur-afdelingen onder de aandacht.
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
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.: 10 feb
Lezing: ‘Boeketten uit de border’ door Marc Vermeulen
Breda:
20 jan
Workshop: ‘Bloemen vilten’ o.l.v. Maartje Ongering
Walcheren:
15 feb
Dagreis naar Arboretum Kalmthout
Zeeuws-Vlaanderen: 25 jan
Winterwandeling o.l.v. gids in natuurgebied Braakman
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
Op zaterdag 25 januari kunt u met IVN gaan wandelen rond het Kleine Meer bij Huijbergen. Route ‘De
Fuut’ kenmerkt zich door verschillende landschappen. Het ven is met de omringende bossen, heide en
zandverstuivingen een belangrijk leefgebied voor bijzondere amfibieën, prachtige vogels en unieke
planten.
Zoals gewoonlijk vertrekken we om 13:00 uur vanaf het parkeerterrein van Lodge Visdonk. Er wordt
een kleine kilometervergoeding gevraagd aan degenen die meerijden. Het is raadzaam bij slecht weer
telefonisch te informeren of de wandeling doorgaat. Dit kan tot 12:00 uur op nummer 06-23802757.
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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.

