
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

 Roosendaal 

november 2022 – 6 

 

 e-mailadres: info@roosendaal.groei.nl 

 webadres:    roosendaal.groei.nl 

 

ACTIVITEITEN: 

 

19 november Workshop wol vilten 

11 december Kerstbloemschikdemonstratie 

08 januari     Snertwandeling bij De Kraaijenberg 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Een late herfst door nog hoge ongekende temperaturen eind oktober dit jaar. Wel lekker natuurlijk 

(zeker met de hoge energieprijzen) maar wel wat apart. De tuin bleef ook wat van slag met nog 

doorgroeiende en bloeiende bloemen en planten. 

 

De stekjesbeurs bij de Luijenbergh afgelopen oktober was niet heel druk bezocht (het weer werkte niet 

echt mee, met kort voor de opening nog regen) maar wel prima bezet met veel standhouders. Hopelijk 

komt eenieder ook komend voorjaar weer! 

 

De activiteitencommissie heeft zich weer gebogen over de activiteiten voor het komende 

winterseizoen. Lezingen, een workshop vilten en de traditionele snertwandeling zitten in de pijplijn dus 

hou de nieuwsbrief en nieuwsflitsen in de gaten. 

 

Na de jaren met Corona zullen we de jaarvergadering van 2023 gewoon weer in het voorjaar houden. 

Aandachtspunt is dat we nadrukkelijk op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. De taakverdeling daarbij 

is altijd bespreekbaar dus mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij ondergetekende of een van 

de andere bestuursleden! 

 

Voor nu, hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten en … blijf bezig in de tuin. Er is altijd wat te 

doen! 

 

 

Kees de Rooij 

 

   
 
 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER 2022 

 

De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit Oudenbosch, Wouw en Hoeven. 

Het bestuur heet iedereen welkom bij de afdeling Roosendaal en hoopt dat zij veel plezier zullen 

hebben van het programma dat wij voor onze leden organiseren. 

mailto:info@roosendaal.groei.nl
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Afdeling Roosendaal 
 

BETAALWIJZE 

Meedoen of meegaan? Meld je 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  

NL 74 INGB 0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal, onder vermelding van de betreffende activiteit. 

 

   

 

ZATERDAG 19 NOVEMBER WORKSHOP WOLVILTEN 

 

Wol vilten is een eeuwenoud ambacht dat op veel manieren wordt toegepast. Bijvoorbeeld in de 

industrie en de kunst. Momenteel zie je steeds meer vilt om je heen, tassen, sloffen, sieraden. 

In deze workshop door Henderina Leentjes maak je kennis met het vilten met water en zeep. Plukjes 

zachte wol, warm water en al snel voel je de wol onder je handen krimpen … een magisch moment! 

De basistechniek van het natvilten is eenvoudig aan te leren en er wordt een klein werkstukje 

gemaakt. 

Als er belangstelling is om een groter of ingewikkelder stukje te maken, kunnen we dat afspreken met 

Henderina voor een andere keer. 

Deelname is voor minimaal 7 personen en maximaal 10 personen 

Locatie: in de kleine zaal van buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal. 

Je kunt in omgeving van het buurthuis gratis parkeren. 

Datum: zaterdag 19 november van 13:30 uur tot 16:00 uur. 

Kosten: € 35.- inclusief een kopje koffie of thee. Dit zijn de kosten voor de workshop zelf; de 

bijkomende kosten (zaalhuur, reiskosten van Henderina en de consumpties) zijn voor rekening van de 

afdeling. Omdat we de afgelopen twee jaar weinig konden organiseren, heeft het bestuur besloten om 

in de begroting van 2022 een bedrag te reserveren voor extraatjes voor de leden van afdeling 

Roosendaal. 

Aanmelden: uiterlijk 9 november bij Hanneke Oosterlee, 06 14216513 of 

h.oosterlee.lentz@gmail.com. 

Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil nemen/op wil halen. 

 

 

 

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

 

annyvanwijk@gmail.com 
 

mailto:h.oosterlee.lentz@gmail.com
mailto:annyvanwijk@gmail.com


 

 

ZONDAG 11 DECEMBER 

KERSTBLOEMSCHIKDEMONSTRATIE 

DOOR PATTY ZUIDWEG 

 

Groei& Bloei afdelingen Brabantse Wal en 

Roosendaal willen je uitnodigen voor onze 

jaarlijkse kerstbloemschikdemonstratie. 

De bloemstukken die gemaakt worden door 

Patty worden aan het eind van de middag 

verloot. Iedere bezoeker ontvangt bij 

binnenkomst 1 lot. In de pauze kun je nog 

extra loten kopen voor €1,00. 

Tijdens de pauze kun je ook zelfgemaakte 

producten bewonderen en kopen van enkele 

andere leden van Groei & Bloei. 

Locatie: De Luijenbergh, 

Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel 

Datum: zondag 11 december, aanvang 

14:00 (zaal open vanaf 13:45) 

Kosten: gratis voor leden van Groei&Bloei 

op vertoon van de ledenpas, €5 voor niet-

leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

    
 

 



 

 

    

 

ZONDAG 8 JANUARI TRADITIONELE SNERTWANDELING 

 

Gezellig met elkaar in het nieuwe jaar een wandeling maken, dit jaar in de Kraaienberg aan de rand 

van het Markiezaatsmeer. 

De Kraaijenberg is een heuvel op de grens van zandgronden en zeekleigronden in de gemeente Bergen 

op Zoom en maakt deel uit van de Brabantse Wal. Het ligt te midden van de Augustapolder, het 

verdronken dorp Hildernisse, Zeeland en het landgoed Mattemburgh, tegen de stad aan. De steilrand 

waar de Brabantse Wal om bekendstaat, is goed zichtbaar op de Kraaijenberg. Daarnaast is het een 

van de weinige punten waar de zandgronden niet grenzen aan polders, maar direct aan kreken en 

gorzen, in dit geval van het Markiezaatsmeer 

 

We starten met koffie en appelgebak in de Orangerie Mattemburgh, daarna rijden we naar het 

parkeerterreintje onderaan de Kraaijenberg. 

We gaan van daaruit wandelen, het is geen grote wandeling. Met gids Hanneke Oosterlee ontdekken 

we een prachtig stukje natuur dat deel uitmaakt van de Brabantse Wal aan de rand van het 

Markiezaatsmeer. Vanuit een uitkijktoren zien we het Markiezaatsmeer, de Oesterdam en in de verte 

de Oosterschelde. Er is een vogelkijkhut, de achttiende-eeuwse hoeve Hildernisse aan de voet van de 

Brabantse Wal. 

We pakken de auto weer en gaan terug naar Orangerie Mattemburgh waar we gaan genieten van een 

kop erwtensoep. 

Locatie: Orangerie Mattemburgh, Antwerpsestraatweg 181, 4631 PN Hoogerheide. Parkeren langs de 

Antwerpsestraatweg 

Datum: zondag 8 januari 2023 om 10:00 uur. 

Kosten: €10,00 voor leden; niet-leden en introducees betalen €15,00. Dit is voor koffie met wat 

lekkers bij binnenkomst en een portie erwtensoep na de wandeling. Overige consumpties zijn voor 

eigen rekening. 

Aanmelden: t/m woensdag 4 januari bij Hanneke Oosterlee, 06 14216513 of 

h.oosterlee.lentz@gmail.com. 

Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil nemen/op wil halen. 
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OPROEP: PENNINGMEESTER EN WEBMASTER GEZOCHT 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april van dit jaar hebben penningmeester Wim Scheepers en 

webmaster Aat Oosterlee aangegeven hun functie te willen overdragen aan nieuwe bestuursleden. We 

zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester en webmaster! 

Goed om te weten: het bestuur vergadert zes keer per jaar, de taken voor webmaster en 

penningmeester staan hieronder. 

Aat en Wim willen graag in een overgangsperiode hun taken aan je uitleggen. 

Webmaster 

De webmaster houdt de website actueel, digitaliseert de kopij voor de Nieuwsbrief en verstuurt 

Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 

Voor een aspirant-webmaster is er op woensdag 16 november een landelijke workshop in Utrecht, naar 

keuze in de middag (13.30-16.30 uur) of in de avond (19.00-22.00 uur). Tijdens deze sessie wordt 

kort uitgelegd wat Typo3 is en doet, hoe het is opgebouwd en verder wordt de basis behandeld van 

wat je nodig hebt om een site te vullen: de homepage inrichten (omslagfoto, blokjes 'uitgelicht', 

footer), een pagina aanmaken, een agenda item invoeren, een eenvoudig fotoalbum aanmaken, een 

nieuwsbrief opstellen en versturen. 

Als deze datum niet schikt maar je bent wel geïnteresseerd, kan Aat ook prima uitleggen hoe de 

website onderhouden wordt. 

Meer informatie: Aat Oosterlee, aat.oosterlee@gmail.com, 06-14981154. 

Penningmeester 

Wat doet de penningmeester? 

- Samenstellen jaarverslag, bestaande uit jaarrekening en overzicht van ontvangsten en uitgaven 

- Verwerken bank- en kasadministratie in boekhoudprogramma, dan wel in Excel-bestand 

- Bijhouden en doorgeven van ontvangen inschrijvingen voor activiteiten 

- Betalen van rekeningen en declaraties van bestuursleden en leden van de 

activiteitencommissie. 

- Bewaken van de financiën en bestuur attenderen op eventuele knelpunten e.d. 

De ledenadministratie van de afdeling wordt door het landelijke secretariaat bijgehouden. Zij innen ook 

de contributie. Dit maakt de functie van penningmeester gemakkelijker. 

Meer informatie: Wim Scheepers, wimenella.scheepers@gmail.com, 0165 541247. 

 

 

 

 
MEERIJDEN EN CARPOOLEN 

Wil je graag mee met bijvoorbeeld een tuinbezoek, maar heb je geen eigen vervoer? Geef dit dan 

door bij het aanmelden. We gaan dan ons best doen om te bemiddelen door bijvoorbeeld te 

vertrekken vanaf een vaste plek in Roosendaal, die met de fiets te bereiken is, of door vrijwilligers 

of andere deelnemers te vragen om deze leden thuis op te halen. Per activiteit zal een indicatie 

gegeven worden wat de meerijdkosten zijn, gebaseerd op de wettelijke vergoeding per 

kilometer (€0,20). Betaling rechtstreeks aan de bestuurder. 
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Groei&Bloei regionaal/landelijk 
 

 

 

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 kun je terecht op 

www.groei.nl): 

Brabantse Wal e.o.: 21-11 Lezing ‘Eetbare bloemen uit de tuin’ 

Breda: 23-11 Workshop 'Fotografie met je smartphone' 

Walcheren: 12-11 Groenworkshop herfsttaart (bloemstuk) maken 

Zeeuws-Vlaanderen: 23-11 Presentatie meerdaagse reis 2023 

 

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. 

 

BREDA: 16 DECEMBER WORKSHOP KERSTBLOEMSTUK 

 

Op vrijdagavond 16 december organiseert afdeling Breda een kerstworkshop. Deze is bedoeld voor 

iedereen die het leuk vindt om een mooi kerststuk te maken! Ook leden van afdeling Roosendaal 

kunnen zich hiervoor inschrijven. 

De avond wordt geheel verzorgd. Materiaal en hulp is aanwezig, evenals koffie, thee en iets lekkers. Je 

hoeft niet ervaren te zijn en alleen maar een scherp mesje mee te brengen. 

Met een kerstmuziekje op de achtergrond belooft het weer een gezellige avond te worden! 

Locatie: aula Curio, Frankenthalerstraat 15 in Breda 

Datum: vrijdag 16 december, aanvang 19:00 uur. 

Aanmelden: t/m 9 december via gonny.van.fessem@kpnplanet.nl (naam en telefoonnummer 

vermelden). 

Kosten: € 27,50, te voldoen minimaal 1 week vóór aanvang van de workshop op NL60 RABO 0104 

6303 53 t.n.v. KMTP afd. Breda e.o. (ook onder vermelding van naam en telefoonnummer). 

Na betaling is de inschrijving officieel. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 
Volgend jaar wordt de derde editie van Gardenista, hét groene festival van onze vereniging, wederom 

in Laag Zuthem gehouden. De data voor 2023 zijn: woensdag 24 tot en met zaterdag 27 mei. Dat is 

één dag minder dan de afgelopen editie: 4 dagen in plaats van 5. Het thema voor de derde editie is: 

GEZOND GROEN. 

 

Het Gardenista team is op zoek naar versterking. Een aantal afdelingen 'in de buurt' is al eerder 

aangeschreven, want het is logisch om zoveel mogelijk mensen van dichtbij te halen. Maar dat wil niet 

zeggen dat je niet mag meedoen als je wat verder weg woont! 

http://www.groei.nl/
https://breda.groei.nl/agenda/meer-informatie/evenement/workshop-fotograferen-met-digitale-camera-door-richard-rood
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/groenworkshops-2022/groenworkshop-herfsttaart-12/11/22
https://zeeuws-vlaanderen.groei.nl/agenda/meer-informatie/evenement/23-november-2022-terugblik-reis-beieren-en-nieuwe-reis-2023
mailto:gonny.van.fessem@kpnplanet.nl
https://breda.groei.nl/agenda/meer-informatie/evenement/kerstworkshop-bloemschikken-en-kerstviering


 

 

 

Ben jij degene die team Gardenista compleet maakt? 

Groei & Bloei Gardenista is een jaarlijks terugkerend festival, gericht op ‘Allen met een hart op de 

groene plek, bezig Nederland te vergroenen en verduurzamen.’ Dat doel kan op verschillende manieren 

worden gerealiseerd; immers, de natuur, tuinieren en alles wat er mee te maken heeft kent bijzonder 

veel facetten. Voor de een is bloemschikken het mooiste dat er is. Voor een ander is dat het ontwerpen 

van en werken in de tuin of de zoektocht naar bijzondere planten en struiken. Gardenista beoogt die 

verschillende facetten op een sfeervolle en ontspannen manier bij elkaar te brengen. 

 

Gardenista wordt geheel gedragen door vrijwilligers, zowel leden en als niet-leden van Groei & Bloei. 

We zijn op zoek naar versterking en we zoeken verschillende vaardigheden en ook: enthousiasme om 

er samen weer iets moois van te maken. 

 

De vacante functies: 

Teamlid marketing. 

Je bent o.a. verantwoordelijk dat Gardenista op aantrekkelijke wijze in de media komt en bekend 

wordt onder het grote publiek waardoor we bezoekers uit het hele land mogen verwelkomen. Je werkt 

in teamverband met onze webmaster en het Teamlid Communicatie en met de Coördinator Marketing 

en Communicatie. Je bent dé gesprekspartner van een groot mediabedrijf, en ook voor de regionale 

media, vakbladen, magazines en kranten. Een zéér uitdagende en belangrijke taak binnen het team 

waarbij wij dankbaar gebruik maken van jouw communicatieve vaardigheden in woord en schrift. 

 

Backoffice ondersteuning voor de projectleider. 

Samen met hem draag je zorg voor goed contact met de deelnemers (exposanten, sponsoren, etc.). 

Elke partij heeft speciale wensen en je helpt mee deze wensen te vervullen binnen de opzet en missie 

van Gardenista. Hiervoor hebben we systemen die je helpen, dus ervaring en handigheid met Microsoft 

Office (of vergelijkbaar) en bereidheid je in te leren in ons relatiemanagement systeem zijn een pré. 

Een ontzettend leuke functie wanneer je de diversiteit die de groene sector van Nederland biedt wil 

leren kennen. Van kwekers tot bloemisten, van hoveniers tot tuingereedschappen, van tuinmeubels tot 

kunst. Je spreekt ze allemaal. 

 

Secretariële ondersteuning voor de projectleider. 

Je bent de spin in het web. Je bent bij de overleggen, hoort als eerste het nieuws en weet dat goed 

vast te leggen. Je bewaakt de agenda, actiepunten en deadlines. 

 

Vrijwilligerswerving is een nieuwe functie binnen het festival. 

Met jouw enthousiasme en overtuigingskracht krijgen we de vrijwilligers die Gardenista tot een succes 

maken. De door jou gevonden vrijwilligers helpen voor, tijdens en na afloop van Gardenista. Denk aan 

opbouwen en afbreken, gastvrouw/heer, bemensing kassa’s, surveilleren etc. Je gaat op zoek, binnen 

de vereniging en daarbuiten naar mensen die willen helpen. Je benadert de organisaties van andere 

festivals in de buurt, vrijwilligersbank en andere verenigingen. 

 

Verder zoeken we teamleden die het kinderprogramma vorm en inhoud kunnen geven, teamleden bij 

de competities inspiratietuinen en bij de kwekerscompetitie. 

 

Wat houdt het teamlid zijn in: 

Samen bouwen we naar het hoogtepunt: Gardenista 2023. 

Regelmatig komt team Gardenista fysiek of online samen voor overleg. We doen ons best, aan de hand 

van een agenda, de overleggen kort en doelgericht te houden. 

Naast deze overleggen vinden wij het belangrijk dat het leuk, gezellig en sociaal is. Daarom gaan we 

met enige regelmaat gezellig uit eten of doen we andere activiteiten en bezoeken we elkaars tuinen. Er 

is een kilometervergoeding en we doen ons best dat het je aan niets ontbreekt om je taak uit te 

voeren. 

 

Vrijwillig Gardenista teamlid: 

Samen dragen we bij aan het verbeteren van eenieders leefomgeving. 

Vrijwillig is niet vrijblijvend, we helpen elkaar waar nodig. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid 

en samen maken we de puzzel compleet. 

 



 

 

Wanneer je deelneemt, kun je je eigen tijd indelen. Jouw taak binnen het team vraagt naar schatting 

tussen de 4 en 6 uur per week. Het geniet de voorkeur dat je er tijdens de algemene vergaderingen bij 

bent. 

Heb je meer tijd te geven aan team Gardenista? Overleg met de projectleider wat jouw extra bijdrage 

kan zijn. 

 

Ben je geïnteresseerd in een van deze taken of heb je vragen? Neem dan contact op met Frits 

Hoogers, via hoogers@gardenista.nl of 0651602861. 

 

Geen teamlid maar wel helpen? 

Wil je wel helpen maar ben je niet in staat om je het hele jaar in te zetten? Word dan lid van het 

vrijwilligersteam tijdens de vier dagen van het festival! Of vind je het juist leuk om te helpen met 

opbouw en afbraak? Ook daar zijn altijd mensen voor nodig. 

Voor informatie of om je op te geven, stuur een mailtje naar Dinie Posthumus: 

posthumus@gardenista.nl. 

 

 

 

OP TIJD AANMELDEN 

Er komen regelmatig aanmeldingen binnen na de sluitingsdatum. Soms maakt dat niet uit, 

maar als er een minimumaantal 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 jou als je aan die activiteit wilde deelnemen! 

Hou daarom in de gaten tot wanneer je je aan kunt melden. Ter herinnering sturen wij een 

paar dagen van tevoren een Nieuwsflits. 

 

  
 

 

  
 

mailto:hoogers@gardenista.nl
mailto:posthumus@gardenista.nl


 

 

Groene organisaties 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER BOOMKEN’S WINTERFAIR 

 

Onze winterfair is een gezinsuitje met diverse stands & workshops voor 

volwassenen en kinderen (op inschrijving). Er zijn kampvuurtjes en 

uiteraard een bar! Dus voor ieder wat wils. 

 

 

Het is niet het eerste evenement van B&B Boomken’s Ranch, maar wel de eerste winterfair. 

Voor deze outdoor winterfair stellen wij ons privédomein beschikbaar aan lokale winkeliers (onder het 

motto ‘Shop Lokaal’) die allemaal leuke december gerelateerde producten verkopen. 

O.a. sieraden, kleding, cadeauartikelen, kaarsen, gepersonaliseerde cadeaus, houtbranden, 

delicatessen, tassen, parfum etc.! 

Toegang en parkeren is gratis voor bezoekers. 

Locatie: B&B Boomken’s Ranch, Boomkensevaart 1, 4891 TA Rijsbergen, 06-81437080 

Datum: zondag 20 november van 12:00-17:00 uur 

 

 

WANDELEN MET IVN 

 

Geen wandeling maar een activiteit om met de (klein-)kinderen te doen: 

Maak een vogelverrassing. 

 

Niet alle vogels trekken in de winter naar het zuiden. Vogels die hier blijven kunnen in deze periode 

wel wat extra’s gebruiken. Hoe kunnen wij die vogels helpen in de winter? Wil je dat weten, kom dan 

naar deze jeugdnatuurmiddag. Wij gaan allerlei dingen maken om de vogels deze moeilijke tijd door te 

helpen. 

Kosten: €2,00 voor leden en € 4,00 voor niet leden. 

Geef je vanaf 3 december op per mail: jngroosendaal@gmail.com. Bij deze activiteit geldt ‘vol is vol’ 

en leden gaan voor. 

Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 

Dennescheerderdreef 11 

4707 PK Roosendaal 

 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND 

 

In het najaar komen verschillende soorten vogels uit het noorden en oosten 

van Europa naar Nederland om hier te overwinteren. Veel van hen maken 

graag gebruik van het voedsel dat in tuinen te vinden is. Daarnaast trekken 

sommige van onze ‘eigen’ broedvogels naar de tuinen als het voedsel in het 

buitengebied schaars wordt. Welke herfstgasten maken gebruik van uw tuin? En hoeveel en wanneer? 

Deze vragen hopen we te beantwoorden tijdens onze nieuwe herfstgastentelling. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

NATUURMONUMENTEN 

 

 

Paddenstoelen zijn er in alle vormen en kleuren. Vooral in de herfst zie je ze overal staan. Dan is de 

temperatuur nog hoog genoeg en is het lekker vochtig. Kom je ze ook bewonderen? Onze boswachters 

hebben de mooiste plekken op een rij gezet. Download een route en ga op pad! 

De mooiste routes met paddenstoelen 

 

Kijk niet alleen naar beneden, maar ook naar boven! Het ene moment zie je een compacte bal, het 

volgende een uitgerekte slang. Elk najaar kijken we weer vol bewondering naar de luchtshows die 

groepen van duizenden spreeuwen geven. Waarom doen ze dat? En waar je kan je zo’n luchtshow 

zien? 

Spreeuwenwolken, spectaculaire luchtshows 

mailto:jngroosendaal@gmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/tel-mee-herfstgasten-in-uw-tuin
https://www.natuurmonumenten.nl/paddenstoelen?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl01
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/spreeuwenwolken-spectaculaire-luchtshows-het-najaar?fbclid=IwAR2rv-v6wLU6xz07U0RXSbxRvNpIU_syPxprxzOwoD-barhLA_Tz2mzEL6Q


 

 

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 noch de afdeling Roosendaal kunnen 

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. 
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