
 

 

          Nieuwsbrief 
             Roosendaal 

                                                         Maart 2023 – 2  
 
          e-mailadres: info@roosendaal.groei.nl 
               webadres:    roosendaal.groei.nl 
ACTIVITEITEN: 
 
25 maart  ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING ROOSENDAAL 
29 april ZATERDAG 29 APRIL VOORJAARSSTEKKENBEURS 

25-26 augustus BREDA: BINNENLANDSE TUINENREIS 2023 
 OP VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 AUGUSTUS 

VAN DE VOORZITTER 

 
We sluipen weer langzaam het voorjaar in. De sneeuwklokjes zijn aan de laatste uurtjes bloei toe en 

de dagen lengen weer. Heerlijk! 
We hebben inmiddels een paar interessante lezingen achter de rug maar de activiteitencommissie heeft 
onlangs in een bijeenkomst een leuk programma voor 2023 gemaakt. Op de jaarvergadering van 25 
maart a.s. zullen we dit delen en vragen om feedback en aanvullende suggesties. Zet 25 maart dan 
ook in uw agenda! 
 
Dat het belangrijk is om een interessant programma te hebben EN een activiteitencommissie met 
voldoende leden blijkt wel bij onze collega afdeling Goeree-Overflakkee. Helaas is daar door een 
gebrek aan bestuurs- en commissieleden de kans heel groot dat de afdeling zal ophouden te bestaan. 
Daarom ook hier de oproep voor vrijwilligers voor de activiteitencommissie. Al organiseer je maar 1 
activiteit, met meerdere mensen kun je dan toch samen veel voor elkaar krijgen. 
Uiteraard geldt dat ook voor de samenstelling van het bestuur. Hoewel niet formeel aftredend hebben 
zowel de penningmeester als de webmaster aangegeven best het stokje over te willen dragen aan 
iemand anders. Dus heb je interesse, laat het ons weten en loop eens een bestuursvergadering mee 

om te beleven hoe het in zijn werk gaat. 
 
De jaarlijkse voorjaarsstekkenbeurs bij De Luijenbergh hebben we voorzien op 29 april. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij ondergetekende of Anneke Douw (douw@planet.nl). We 
hopen uiteraard op een grote opkomst (en mooi weer natuurlijk). Zoals het er nu uit ziet willen we ook 
dit najaar weer een stekjesbeurs houden. 

 
Tot de jaarvergadering, stekjesbeurs of andere activiteit van Groei en Bloei afdeling Roosendaal! 
Kees de Rooij 
 

   
 
 

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

 
annyvanwijk@gmail.com 

 

mailto:info@roosendaal.groei.nl
https://roosendaal.groei.nl/
mailto:douw@planet.nl
mailto:annyvanwijk@gmail.com


 

 

   

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 25 MAART ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING ROOSENDAAL 

 
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 2023 voorgelegd aan de leden. 
 
Bestuurswisseling 
In 2022 gaven zowel penningmeester Wim Scheepers als webmaster Aat Oosterlee aan hun functie te 
willen overdragen aan nieuwe bestuursleden. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe 
penningmeester en webmaster! 
Twijfel je of een van deze functies iets voor je is dan helpt het misschien om te weten dat er een 
overdrachtsperiode is waarin de taken aan je uitgelegd worden. Als je eerst meer wil weten kun je 
contact opnemen met Wim en Aat (contactgegevens onderaan deze Nieuwsbrief), of één van de andere 

bestuursleden. 
De penningmeester zorgt voor de afhandeling van de financiële kant van de activiteiten en voor de 
jaarrekening. Goed om te weten: de ledenadministratie wordt door het landelijke secretariaat 
bijgehouden. Zij innen ook de contributie. Dit maakt de functie van penningmeester gemakkelijker. 
De webmaster houdt de website actueel, digitaliseert de kopij voor de Nieuwsbrief en verstuurt 
Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 
Daarnaast vergadert het bestuur zes keer per jaar. 
 
Activiteitencommissie 
In de activiteitencommissie hebben het afgelopen jaar ook twee leden afscheid genomen. Ook 
daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wat verwachten we: je organiseert één of twee keer per 
jaar een activiteit. Je kunt zelf iets verzinnen of iets uitkiezen uit de ideeën die bij de 
activiteitencoördinator binnen komen. 
 
Heb je belangstelling voor de functie van penningmeester of webmaster, of voor een algemene 
bestuurs- of commissiefunctie dan word je van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van 
de bestuursleden. Contactgegevens staan onderaan deze Nieuwsbrief. 
We kunnen altijd versterking van het team gebruiken!  
 
De stukken behorende bij de algemene ledenvergadering zijn vanaf 14 maart opvraagbaar bij de 

secretaris. 
 
Bij binnenkomst staat er een lekker kopje koffie of thee met wat lekkers voor je klaar en na afloop kun 
je napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Datum: zaterdag 25 maart 2023. 
Aanvang: 13.30, zaal open op 13.00 uur. 
Locatie: MEC Roosendaal, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal. 
Parkeren bij het MEC is beperkt, er is meer parkeergelegenheid bij Lodge Visdonk. Daarvandaan loopt 
een voetpad naar het MEC. 
Aanmelden: Let op: Om de zaalindeling en de catering goed te kunnen voorbereiden vragen we of je 
je vooraf aan wil melden voor de ALV. 
Aanmelden kan t/m zondag 19 maart bij Anny van Wijk, annyvanwijk@gmail.com, 

0165-550595 of 06-53329066. 
Meerijden: Geef bij aanmelden door of je wil meerijden of iemand mee wil nemen/op wil halen. 

mailto:annyvanwijk@gmail.com


 

 

 

   

 

NIEUWE GROEI & BLOEI LEDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2023   ▲ 

 
De afgelopen twee maanden zijn er drie nieuwe leden bijgekomen, uit Roosendaal en Oud-Gastel. 
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. 

                                                                                                                                             
ZATERDAG 29 APRIL VOORJAARSSTEKKENBEURS 

 
Zaterdag 29 april a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse stekkenbeurs. 
Naast stekjes worden er al een aantal jaar ook andere producten aangeboden zoals honing, keramiek 
en handgemaakte wenskaarten. Heb je een (niet-commerciële) hobby die je bij ons onder de aandacht 
wil brengen dan kun je hiervoor ook een tafel reserveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden! 
 

Natuurlijk is er voor deelnemers en bezoekers koffie of thee met wat lekkers. 
 
Locatie: B&B De Luijenbergh, Langenbergsestraat 17, 4751 TC Oud Gastel.  
Parkeren: op de grote weide achteraan op het terrein. 
Datum: Zaterdag 29 april, start beurs om 10:00 uur, sluiting rond 12:30 uur. 
Vanaf 9:30 uur staan de tafels klaar voor de deelnemers om hun waren uit te stallen. 

Aanmelden voor deelnemers: Heb je leuk stekmateriaal en je nog niet aangemeld dan kan dit tot 22 
april bij Anneke Douw, douw@planet.nl of 0165 331196 
Om de stekkenbeurs te bezoeken hoef je je niet aan te melden, je bent van harte welkom  
 

   
 
 
Bij de afdelingen om ons heen kun je op diverse dagen ook terecht voor stekken: 
Breda heeft op zaterdag 15 april een Groenmarkt van 10:00-14:00 bij boerderij Wolfslaar, 
Wolfslaardreef 95, Breda. 
Walcheren houdt eveneens op 15 april een Plantenruilbeurs van 10:00-12:00 bij Tuindersbedrijf 

Kesteloo, Middelburgsestraat 83-A, Koudekerke. 

mailto:douw@planet.nl


 

 

Zeeuws-Vlaanderen heeft een Stekjesmarkt op zaterdag 22 april van 9:30-12:00 in de Speeltuin 
Oranjekwartier, Leeuwenlaan 31, Terneuzen. 
Ook het Arboretum Oudenbosch heeft een Plantenbeurs, op zondag 7 mei van 12 tot 16 uur. Het 
adres is Achter 't Postkantoor 1, Oudenbosch. 
 
 

 
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. 
 

 
 

 
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. 
 

                                                                                                                                            

 

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.: 17 april Lezing door Paul Asselberg 
Breda: 7 april Hanging basket maken 
Walcheren: 11 maart Groenworkshop takken - bloemen - bollen 
Zeeuws-Vlaanderen: 22 april Stekjesmarkt, Leeuwenlaan 31 in Terneuzen (09.30 - 12.00) 

 
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. 
 
 

   

http://www.groei.nl/
https://breda.groei.nl/agenda/meer-informatie/evenement/hanging-baskets
https://walcheren.groei.nl/activiteiten/groenworkshops-2023/groenworkshop-takken-bloemen-bollen


 

 

GEORGANISEERD DOOR AFDELING BREDA, LEDEN VAN ROOSENDAAL WELKOM ▲ 

Binnenlandse tuinenreis 2023 op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 

 
We denken zeker zes geweldige tuinen gevonden te hebben ten oosten en ten (zuid)westen van 
Nijmegen. Op vrijdagochtend hopen we met een volle bus te vertrekken naar de nieuwe showtuin van 
Jelle Grintjes. Kijk eens naar de prachtige plaatjes op Instagram of zijn website 
www.grintjestuinontwerp.nl wat we daar aan moois kunnen verwachten. 
Vervolgens rijden we naar 't Meihuus, deze tuin is door Groei & Bloei in 2019 verkozen tot beste 
levende tuin van Nederland, volgens de jury: “Landschapstuin ’t Meihuus is het ultieme voorbeeld waar 
je de natuur ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft.” 

Dan is het tijd voor de nabij gelegen privétuin van Nico Wissing, een bekende Nederlandse 
tuinontwerper. Deze landschappelijk romantische tuin ligt bijna tegen de Duitse grens. 
Na diner, overnachting en ontbijt in een fijn hotel, reizen we naar de kwekerij van Marcel de Wagt; een 
bijzonder aanbod heeft deze kweker. Zijn planten groeien onder meer in de volgende tuin op het 
programma: “De Tuinen in Demen”, waar we ook lunchen. Ook vrijdag hebben we zijn planten al 
kunnen bewonderen. “Alle vuurpijlen in onze tuin zijn afkomstig van Marcel de Wagt, 
vuurpijlenspecialist”, zegt Jelle Grintjes. 
De Tuinen in Demen zijn vast wel bekend, en in ieder seizoen prachtig. De vele verrassende 
tuinkamers, doorkijkjes en de mooie ligging aan de dijk vervelen nooit. Martje van den Bosch is een 
meester in het combineren van kleuren en planten. Over kleur in de tuin schreef ze dan ook een boek: 
De beleving van kleur in de tuin. 
Tot slot gaan we naar Nieuw Robbekampen. Een deel van het terrein van een boomkwekerij is 
getransformeerd naar een landschapstuin. Veertien bogen begroeid met klimmers vormen de entree 
van de tuin. Naast natuurlijk bomen vindt u er waterpartijen, etc. In 2012 is gestart met de 
ontwikkeling van deze tuin. 
Wij, Lianne Claassen en Ellen van der Peet, hebben er zin in. U hopelijk ook. In de volgende 
nieuwsbrief kunt u het inschrijfformulier verwachten. Noteer nu alvast de juiste dagen: 25 en 26 
augustus 2023 en houd ze vrij. 
 

   
 

   
 

  

http://www.grintjestuinontwerp.nl/
http://www.meihuus.nl/
http://www.detuinenindemen.nl/
http://detuinenindemen.nl/nl/?page_id=99


 

 

                                     
 

Oproep voor hospice Roosdonck   ▲ 
 
 
Ik ben Noortje Kop, werkzaam als verpleegkundige bij Hospice Roosdonck te Roosendaal. We hebben 
vorig jaar ons 10-jarig jubileum gevierd, maar kijken al ruim 10 jaar uit op een kale en troosteloze 

tuin. Onze tuin is best groot, maar al jaren een doorn in het oog van de medewerkers, vrijwilligers en 
vooral van de cliënten. Het hospice biedt mensen vanaf 18 jaar een veilige en rustige omgeving om te 
sterven. Als lid van Groei&Bloei weten jullie als geen ander hoe belangrijk en troostvol een groene en 
bloeiende omgeving kan zijn. 
 
Nu hebben we met een groep medewerkers, vrijwilligers en nabestaanden van het hospice de handen 
ineen geslagen. Inmiddels hebben we plannen om de boel aan te gaan planten. Eerst gaat de grond 

gefreesd worden begin maart en hopelijk met hulp van de gemeente verrijkt met compost. Dan komt 
het aanplanten om de hoek. 
 
We hebben giften en sponseringen, maar dat is bij lange na niet genoeg om een dure tuinarchitect of 
hovenier in de arm te nemen. We doen dit dus grotendeels zelf met de hulp van vrijwilligers.  
 

Waarom deze oproep: We zoeken hulp in alle vormen; met beplanting en groen, 
tuingereedschap, financiële hulp of met fysieke hulp bij de aanplant of onderhoud. Alle hulp is 
welkom! 
 
Ik zoek bijvoorbeeld connecties met plaatselijke mensen, hobbyisten, hobbykwekers en dergelijke die 
ons kunnen helpen met plantmateriaal. Als we alle planten bij dure tuincentra gaan halen, zijn we zo 
door het budget heen. Ook zoek ik hulp bij het maken van een aanplantingsplan. De tuin moet 
natuurlijk het hele jaar om van te genieten zijn. Het zou zo mooi zijn als we met velen de krachten 
kunnen bundelen om mensen in hun laatste dagen een mooi uitzicht te bieden. 
 
Je kunt contact opnemen door te mailen met Noortje, verpleegkundige van het hospice: 
n.tholhuijsen@hotmail.com 
 
Ik hoop dat mensen ons willen helpen. Bedankt alvast voor jullie hulp! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Noortje Kop 
 

 

   



 

 

Groei & Bloei Tienpuntenplan: klimaatvriendelijk tuinieren ▲ 
 
Tijdens de Groei & Bloei Nationale Tuinweek van 10-18 juni staat het Groei & Bloei Tienpuntenplan 
centraal waarbij het draait om de klimaatvriendelijke tuin. Als je alle tuinen in Nederland naast elkaar 
zou leggen, dan heb je een flinke lap groen. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan het 
tegengaan van klimaatverandering. Hoe mooi en bijzonder is dat? Tuiniers kunnen een rol spelen in 
het helpen van de natuur! 
 
Als fervente tuinliefhebbers gaan Groei & Bloeiers al heel respectvol om met de natuur en houden zij 
zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor mens, plant en dier. Om dit nog meer te stimuleren, 

zetten we tijdens de Nationale Tuinweek in op het tienpuntenplan waarbij het onder andere draait om 
minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zorgvuldig omgaan met water en goed voor de 
bodem zorgen. In dit tienpuntenplan zitten tal van haakjes voor leuke lezingen, workshops, excursies, 
open dagen etc. Er is qua thema's voor ieder wat wils! 
 

 
 
 

Groene organisaties         

 

WANDELEN MET IVN 

 

Deze workshop moesbalkon of minimoestuin is vooral gericht op mensen 
die niet de luxe van een grote tuin hebben, maar graag groente of fruit 

zouden willen telen op een balkon of een klein stukje grond in hun tuin. 
 
Met deze workshop krijg je informatie en tips aangereikt die ervoor kunnen zorgen dat je eerste 
stappen in moestuinieren een succes zijn. 
 

Als je al gestart bent met een klein moestuintje maar het wil nog niet zo lukken en je weet niet 
waarom, of je hebt vragen hoe het nog beter kan, ook dan is deze workshop een uitstekende 
mogelijkheid. 
 
De workshop staat ingepland op 3 en 17 april van 19:30 tot 21:30 in het MEC. 
 
Natuurlijk geldt ook bij deze IVN-activiteit weer dat introducés van harte welkom zijn. 
 

https://groei.nl/tuin/groenadvies-voor-leden/klimaatvriendelijk-tuinieren
https://moestuinmevrouw.nl/cursus-moesbalkon-of-minituin/


 

 

VOGELBESCHERMING NEDERLAND     ▲ 

 
Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming 
Nederland waar iedereen ongeveer tussen 1 maart en eind juli met 

webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo 
de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. 
De eerste camera’s van Beleef de Lente zijn weer live! 
Geniet onder andere van de steenuil, kerkuil en ooievaar. De zeearenden hebben op twee maart een 
eerste ei gelegd! 
 
 

NATUURMONUMENTEN 

 
Het voorjaar hangt in de lucht: de dagen lengen en de temperaturen stijgen. Sommige vogels hoor je 
al luidkeels zingen. Nog even en het broedseizoen breekt aan. De hoogste tijd om een vogelhuisje op 
te hangen in je tuin. Boswachter Mathiska legt uit waar je op moet letten en hoe je zelf een nestkast 
maakt. 
Hang een vogelhuisje op voor tuin-vogels. 
 
Op zoek naar de Ree 
Uit tellingen blijkt dat er op Tiengemeten zo’n 80 reeën leven. Wat doen die dieren op dit eiland en hoe 
gedragen ze zich? Tijdens deze excursie op 12 maart ga je met een gids wandelend op zoek naar 
sporen, leer je onderweg alles over de ree op Tiengemeten en wie weet kruisen ze dan wel jouw pad! 

 
 

STAATSBOSBEHEER 

 
Dieren spotten met de boswachter 
Een wandeling door de natuur wordt onvergetelijk als je ineens oog in oog 
staat met een dier! De meeste kans op zo'n ontmoeting maak je in deze 

tijd van het jaar als de bomen nog kaal zijn en je diep het bos in kijkt. Maar het is niet altijd makkelijk 
om de bewoners van het bos te spotten. Soms moet je vroeg uit de veren, soms moet je weten waar 
je moet zoeken. De meeste kans op een ontmoeting met een dier maak je natuurlijk als je op pad gaat  
met de boswachter van Staatsbosbeheer. Speur je mee? 
 

 
                  KUPERS TUINREIZEN 
 
Bezoek de grootste tuinshow ter wereld! 
De RHS Chelsea Flower Show wordt elk jaar in mei georganiseerd door de Royal 
Horticultural Society in hartje Londen. De show werd voor het eerst in 1912 
georganiseerd en is ondertussen uitgegroeid tot de bekendste en best bezochte tuin-, 
bloemen- en landschapsshow ter wereld met ca. 150.000 bezoekers uit binnen- en 

buitenland. De show is de ideale gelegenheid voor veel Engelse kwekers om hun bijzondere gekweekte 
planten te tonen en voor hoveniers en tuinarchitecten om hun prachtige tuinontwerpen en 
beplantingsplannen te showen. 
 
Reis 1: Engelse kust en RHS Chelsea Flower Show (4 dagen) 
Reis 2: Tuinreis Kent en RHS Chelsea Flower Show (4 dagen) 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/hang-een-vogelhuisje-op-voor-tuin-vogels-tips-en-diy?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=rlmn&utm_content=wl01
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-tiengemeten/agenda/op-zoek-naar-de-ree#2023-03-12T09:00
https://www.kuperstuinreizen.nl/alle-busreizen/tuinreis-engelse-kust-rhs-chelsea-flower-show/?utm_source=Kupers+Tuinreizen&utm_campaign=d4d7e7cbeb-tuinreizen_vertrekgarantie_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c009e02b47-d4d7e7cbeb-156402737&mc_cid=d4d7e7cbeb&mc_eid=cabda9aeb4
https://www.kuperstuinreizen.nl/alle-busreizen/tuinreis-kent-rhs-chelsea-flower-show/?utm_source=Kupers+Tuinreizen&utm_campaign=d4d7e7cbeb-tuinreizen_vertrekgarantie_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c009e02b47-d4d7e7cbeb-156402737&mc_cid=d4d7e7cbeb&mc_eid=cabda9aeb4


 

 

 

 
Op onze website en in de Nieuwsbrieven worden regelmatig foto’s geplaatst waar in 

sommige gevallen personen herkenbaar op te zien zijn. We gaan ervan uit dat je geen 
bezwaar heeft tegen het plaatsen van (persoon herkenbare) foto's op website of 

nieuwsbrief. Mocht dit wel het geval zijn dan kun je dit kenbaar maken bij één van de leden 
van het bestuur of activiteitencommissie of via info@roosendaal.groei.nl 

 
 
 
 

                                                                                                                                      ▲ 

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. 
 
 

 
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de adresgegevens die we nodig 

hebben om deze Nieuwsbrieven te kunnen versturen. 
 

 
 
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 
NL74INGB0008706766 t.n.v. KMTP te Roosendaal, onder vermelding van de betreffende 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. 
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