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Datum: 4 januari  2019 Portefeuillehouder:  Wethouder Klaar Koenraad 

Onderwerp: 12 januari 2019 kerstbomeninzameling   

Lever zaterdag 12 januari de kerstboom in en maak kans op een prijs 
 
Op 12 januari a.s. houden we weer de jaarlijkse kerstbomeninzamelingsactie. Bij één van de 14 
inzamellocaties kunnen kerstbomen worden ingeleverd. Degene die de meeste kerstbomen inlevert, 
wint een bluetooth hoofdtelefoon. Daarnaast zijn er diverse andere prijzen te winnen. De actie is een 
initiatief van de gemeente Roosendaal en Saver.  
 
Dankzij deze actie zijn er de laatste jaren vrijwel geen rondslingerende kerstbomen meer. Ingeleverde 
kerstbomen worden tot compost verwerkt. Dat geeft voedingstoffen voor de grond, verbetert de 
bodemstructuur en houdt het bodemleven gezond.  
 
Hoe werkt het?  
Voor iedere ingeleverde boom ontvangen deelnemers een knipje in de knipkaart die u ontvangt op de 
locatie. De knipkaart(en) met paraaf kunnen ingeleverd worden in de ‘Kerstboombox’ op het Stadskantoor 
Roosendaal of bij de Geerhoek in Wouw. Het is ook mogelijk de knipkaarten per post toe te sturen naar de 
gemeente Roosendaal, t.a.v. Bas Raeijmaekers,Team Beheer, Antwoordnummer 1140, 4700 WB 
Roosendaal (postzegel is niet nodig). Alle kaarten moeten donderdag 17 januari binnen zijn.  
 
Prijzen 
Er zijn verschillende prijzen te winnen, al dan niet aan een inzamellocatie verbonden:  

• 14 bluetooth hoofdtelefoons (voor degene met de meeste kerstbomen per inleverlocatie) 

• 14 bioscoopbonnen van 20 euro (verloot onder deelnemers per inzamellocatie) 

• 1 iPad ter waarde van 550 euro (verloot onder alle deelnemers van alle locaties) 

• 1 Chromebook (via de prijsvraag op www.samenaandebak.nl/kerstbomeninzameling ) 
 
Inleverlocaties en tijden 
1. Burgerhout  Fatimakerk, Dr. Schaepmanlaan   13.30 - 16.00 uur 
2. Centrum  Tongerloplein     13.30 - 16.00 uur 
3. Kalsdonk  Buurthuis Kalsdonk / Philipslaan   08.30 - 12.00 uur 
4. Kortendijk  Dijkcentrum bij buurthuis ’t Dijksteeke  13.30 - 16.00 uur 
5. Kroeven  Hoek Pres. Kennedylaan, Kroevenlaan   13.30 - 16.00 uur 
6. Langdonk   Lindenburg, parkeerplaats bij apotheek    08.30 - 12.00 uur 
7. Tolberg  Basisschool de Rietgoor bij Tolberg Centrum 08.30 - 12.00 uur  
8. Weihoek  De Pelikaan (hockey), Heerma v. Vosstr. 13.30 - 16.00 uur 
9. Westrand  Kruiskerk / St. Lucasplein   08.30 - 12.00 uur 
10. Heerle  Kerk, Herelsestraat    13.30 - 16.00 uur 
11. Moerstraten  Sportterrein FC Moerstraten   13.30 - 16.00 uur 
12. Nispen  Parkeerplaats vv NSV Heijbeeksestraat  09.00 - 12.00 uur 
13. Wouw  Markt, oude gemeentehuis   09.00 - 12.00 uur 
14. Wouwse Plantage Basisschool ’t Heilig Hart, Plantagebaan  13.30 - 16.00 uur 
 
Alternatief: milieustraat  
Bomen inleveren kan ook bij de milieustraat. Dit is echter geen officieel inleverpunt voor de actie waardoor u 
dus ook niet meedoet aan actie.  
 
Prijsuitreiking en info 
Woensdag 30 januari 2019 is de prijsuitreiking. Winnaars krijgen vooraf telefonisch bericht. Voor meer 
informatie en de wedstrijdregels zie www.roosendaal.nl/kerstbomeninzameling 

http://www.samenaandebak.nl/kerstbomeninzameling
http://www.roosendaal.nl/kerstbomeninzameling


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Noot aan de redactie:  

 
Voor meer informatie Rachida Bouali | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 |  

   

https://www.facebook.com/gemeente.roosendaal
https://twitter.com/gem_roosendaal

