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 Van de redactie 
     
 Hallo lezers en lezeressen, 
 
 Weer volop informatie in deze Antenne. 
 

Ik ben super trots op deze Antenne.  
Meer dan de helft is kopij van onze eigen KBO-Roosendaal.  
Nog 3 bladzijden voorbij de groene bijlage van KBO-reizen in het 
midden. 
 
Ook andere organisaties, die iets organiseren voor ouderen weten 
ons te vinden. Naast de “vaste“ organisaties, die er iedere maand 
al in staan ook anderen, zoals de GGD en Baan 4, het supporters-
café op Vierhoeven. 
Heel veel verschillende activiteiten! 
  
Ik wens u dan ook veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 6 maart 2019 op het 
 
Redactieadres 
 
Jolanda Oosterbos, Bandeliersberg 34, 4707 SB Roosendaal.  
Let op nieuwe E-mail: redactie.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Het adres van het secretariaat staat achterin deze Antenne 
 

MUTATIES 
 Adreswijzigingen, berichten van overlijden, van jubilea,  
 verhuizing, nieuwe leden of wat dan ook, graag doorgeven aan 
 Dhr. Kees Geers, V. Leeuwenhoeklaan 74, 4708 BD Roosendaal. 
 Tel: 06-15426808  E-mail: ledenadm.kbo.roosendaal@gmail.com 
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 Uitnodiging Ledenvergadering 
 
 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen 
van onze jaarlijkse Ledenvergadering welke wordt gehouden op: 
 
Datum       : woensdag 20 maart 2019. 
Aanvang   : 13.30  -  17.00  uur. (Inloop 13.00 uur) 
Plaats        : Wijkcentrum ’t Dijksteeke,  
                         (Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal)                  
Agenda: 
1. Opening om 13.30 uur 
2. Vaststellen agenda. 
3.   Verkiezing voorzitter:  
      Het bestuur draagt mevrouw Ada Oudhof voor als voorzitter  
      KBO-Roosendaal.  
      Tegenkandidaten kunnen tot 5 dagen vóór aanvang van de 
      vergadering worden  aangemeld bij het secretariaat voorzien  
      van een lijst met 5 handtekeningen van 5 leden.   
4. Woordje van onze geestelijke adviseur Pastor A. Burm. 
5.   Vaststellen notulen ledenvergadering van 20 maart 2018 
6.   Behandeling vragen en opmerkingen Jaarverslag 2018 
7. Financiële verantwoording over het jaar 2018 
8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
9.   Bestuursverkiezingen:  
      Statutair aftredend niet herkiesbaar:  
      Mevrouw Lucie Nelen en Mevrouw Lia Openeer.  
      Statutair aftredend en herkiesbaar: De heer Ben Aanraad. 
      (Tegen)kandidaten kunnen tot 5 dagen vóór aanvang van de 
      vergadering worden aangemeld bij het secretariaat voorzien 
      van een lijst met 5 handtekeningen van 5 leden. 
10.  Begroting 2019. 
11. Vaststellen contributie 2020. 
12.  Uitreiking oorkonde jubilarissen 
13.  Verloting van de dagreis  
14. Rondvraag en sluiting en pauze 
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In de pauze en eventueel na afloop is er onder het genot van een 
drankje en een hapje, gelegenheid om met het bestuur en met  
elkaar te praten.  
 
Na het officiële gedeelte komt het thema “Wijkgericht werken en 
werken met Wijkteams en wat dat voor u kan betekenen” aan de 
orde.  
 
Zij die geïnteresseerd zijn kunnen de stukken voor de vergadering, 
vanaf één week voor deze ledenvergadering, bij de secretaris  
opvragen. 

  
Lia Openeer, secretaris.  
 
 
KBO-activiteit Buurthuis Keijenburg 
 
Op donderdag 14 maart is er een toneelvoorstelling verzorgd door 
De Vrolijke Spelers uit Steenbergen.  
“ Het Hemels Veulen” is de titel van het toneelstuk, dat de  
toneelvereniging deze keer gaat opvoeren.  
Bij de familie Koster liep alles op rolletjes, maar door  
omstandigheden komen ze behoorlijk in de problemen.  
Sander Koster, zijn vrouw Leonie en zoon Sjaak raken hierdoor 
aan de drank. Maar nog erger, om uit de financiële zorgen te  
komen, gaat Sjaak vals geld drukken!  
Het zit dus goed fout bij de familie.  
Maar de hemel laat zijn beste schaapjes niet in de steek en het  
gevolg daarvan is, dat de Kosters hulp krijgen van boven.  
Engel Patricia en engel Plonia komen orde op zaken stellen, al 
heeft daar natuurlijk niemand erg in, want engelen zijn nu eenmaal 
onzichtbaar! 
 
Kom genieten van dit hemels toneelstuk! 
Van 13.30 tot 16.30 uur in Buurthuis Keijenburg 
Iedereen van harte welkom. 
Toegang: leden € 2,--; niet-leden € 3,50 
KBO - leden worden verzocht hun pas mee te brengen 
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KBO-activiteit Buurthuis Keijenburg  
 
Door omstandigheden kan de toneelvoorstelling van ’T Coulisse uit 
Standdaarbuiten op zondag 17 februari helaas niet doorgaan.  
Deze voorstelling is verschoven naar zondag 26 mei a.s.  
 
In plaats van de toneelvoorstelling, organiseert de  
activiteitencommissie van KBO- Roosendaal op   
donderdag 14 februari een gezellige middag met het   
 
                   HET GASTELS SMARTLAPPENKOOR 
 
De ongeveer zestig leden van het Gastels Smartlappenkoor zingen 
met veel ambitie en plezier. Het is een gezellig koor, waar de  
onderlinge sfeer duidelijk waarneembaar is. Het koor biedt een  
afwisselend programma met liedjes en leuke sketches. 
Tussen de liedjes door weet de oprichtster van het koor,  
Elly Schepers, de aanwezigen te verrassen met smeuïge verhalen 
in het Gastels dialect. Dat alleen al is de moeite waard om het  
optreden bij te wonen! 
De meesten koorleden komen uit eigen dorp, een enkeling van  
elders. Het koor zingt bekende en minder bekende liedjes en staat 
onder leiding van Kees Tak. 
 
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige middag  
van 14.00 tot 15.45 uur in Buurthuis Keijenburg. 
Toegang: leden € 2,--; niet-leden € 3,50 
De leden van de KBO worden vriendelijk verzocht hun ledenpas 
mee te brengen. 
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Paasstuk maken 
 
Na de leuke reacties op het maken van een Kerststuk,  
gaan we op 11 april een Paasstuk maken. 
De workshop wordt wederom, op veler verzoek, verzorgt door 
Carolien Dekkers. Carolien maakt, zodra dat mogelijk is, een foto 
van het “Paasstuk”, deze zal in maart in de Antenne staan. 
 
Data: Donderdagmiddag 11 april vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. 
We hebben bij de Wieken weer een zaal geregeld. 
 
De kosten bedragen, inclusief alle materialen, € 20,-. 
Uw eigen bijdrage is € 17,50 en we ontvangen van de KBO een 
bijdrage van € 2,50. 
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 30 personen. 
 
U kunt zich voor deze activiteit opgeven tot en met 5 april 2019. 
 
 
 
 
 
  
 
Secretariaat van KBO werkgroep Krater,  
Berkepad 12 te 4726 BH Heerle, mailen kan ook, e-mail:  
conny.sijstermans@kpnmail.nl of tel: 0165-301030 
 
—————————————————————————————- 
 
Ik/wij komen naar de workshop op: 
 
Donderdagmiddag 11 april 2019 om 13.30 uur. 
  
Naam:………………………………………. .………………………… 

Aantal personen……………………………………………………….  

Adres: ………………………………………………………………….. 

Plaats:…………………………….………Tel:………………………..  
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 
 
 

 
 
 

  Februari 

Ma 11 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 12 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do 14 14.00-15.45 Activiteit Buurthuis Keijenburg 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr 15 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 18 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    19 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do    21 15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    22 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    25 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    26 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do    28 15.00-16.00 Aqua Zumba 

  Maart 

Vr     1 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma     4 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di     5 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Ma    11 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    12 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    13 Dagreis naar Leerdam en de Linge 

Do    14 13.30-16.30 Activiteit Buurthuis Keijenburg 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    15 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 
 
Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Lucie Nelen, tel. 563374 
 
 
 
 
Sportactiviteiten in samenwerking met  
KBO-Roosendaal 
 
Walking Footbal 
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Plaats:  DVO ’60 Sportstraat 17 (Sportpark Hulsdonk) 
Info:  Beweegcoach Sportervice N.Br. Tel: 0641338563 
         Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 
 
Fithockey 
Iedere donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur 
Plaats:  R.M.H.C. de Pelikaan Heerma van Vosstraat 49 
Info:  Isabelle Linders Tel: 0625033651 
         Chris van de Velde Tel: 0165-379272 
 
Dru Yoga 
Iedere maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur en  
van15.15 uur tot 16.30 uur. 
Plaats: Buurhuis Keijenburg 
Info: Lia Kerstens  Tel: 0618262583 
e-mail: druyogaroosendaal@gmail.com 
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Binnen Sporten / Bewegen bij  
KBO-Roosendaal 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en hebt u ook goede  
voornemens gemaakt? 
Kom bewegen bij de sportactiviteiten van KBO-Roosendaal 
 
Zumba Gold 50 +: deze sport is bewegen op de klanken van  
Latijns Amerikaanse muziek maar ook op andere muziekstijlen om  
zodoende de deelnemers meer mobiliteit en flexibiliteit mee te  
geven. Het bewegen op de juiste manier is essentieel, zeker op 
latere leeftijd!  Zumba® Gold concentreert zich op conditie training 
van de spieren met lichte ritmische oefeningen.  
Iedereen bepaald zijn eigen niveau.  
 
Aqua-aerobic: deze sport bestaat uit een combinatie van  
verschillende arm en beenbewegingen in het water. Ook komt er 
een stuk aqua-fitness aan bod. Het verbeterd de conditie en  
tijdens de les worden onder andere de buik- en rugspieren sterker 
gemaakt. Het water is altijd 33 graden C. Juist voor mensen met 
reumatische klachten is Aqua-aerobic een uitkomst. 
 
Aqua Zumba: deze sport is dansen op muziek, maar dan in het 
water en is geïnspireerd op latin dans en aquarobic fitness.  
Aqua zumba heeft veel minder invloed op uw gewrichten en is  
minder blessure gevoelig. Water zorgt voor een natuurlijke  
weerstand, wat betekent dat elke stap uitdagender is en helpt om 
uw spieren sterker te maken. Het water is altijd 33 graden C. 
 
Dynamictennis: deze sport is een attractieve racketsport voor  
Senioren, zowel  voor dames en heren. 
Het is een lichte en verrassende vorm van tennis, gespeeld  
volgens tafeltennisregels met een superlichte “foambal“ en een 
lichtgewicht tennisracket. Deze sport vind plaats op een  
badmintonveld met een net op tennishoogte. 
 
Heb je interesse neem gewoon een gratis proefles.  
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Meer informatie over waar deze sporten plaatsvinden en de  
contactpersonen vind je in deze Antenne op de vorige  
bladzijde. 
 
 
 
Jeu des Boules, ook wel Petanque genoemd  
 
De eerste dinsdag van maart ( 5 maart) starten we weer met  
jeu des boules van 13.30 tot 16.00 uur. 
Let op: We hebben een nieuwe locatie en een nieuwe  
coördinator. 
De reden van de verhuizing is dat de baan bij Keijenburg niet meer 
aan onze eisen voldeed 
De nieuwe locatie is bij Wijkhuis De Wieken. 
Er liggen daar twee prachtige nieuwe banen en daar kunnen wij 
gebruik van maken op dezelfde tijd als wij gewend waren nl. op 
iedere dinsdagmiddag. 
Onze nieuwe jeu de boules coördinator is: Cees Holierook.  
Hij gaat er zijn schouders onderzetten om van deze sportactiviteit 
een succes  te maken. Iedereen is van harte welkom, ook niet 
KBO-leden, om een partijtje mee te spelen. 
Meespelen is gratis maar het is wel fijn als je zelf je jeu des boules 
ballen meebrengt. Voor mensen die nog nooit Petanque hebben 
gespeeld of die het willen leren zijn er altijd ballen aanwezig. 
Wijkhuis de Wieken is altijd geopend voor een bakje koffie/ thee of 
iets fris. 
 
Waar:  
Wijkhuis de Wieken 
Gezellelaan 45 
4707 CC Roosendaal 
Tel: 0165-853555 
 
Coordinator:     
Cees Holierook 
Tel: 0642436367 
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70-jarig jubileum KBO-Roosendaal 
 
Op 23 december 2019 bestaat KBO-Roosendaal 70 jaar. 
Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en we willen dit in de 
loop van dit jaar met een mogelijke uitloop naar begin volgend jaar 
vieren. 
 
Het bestuur zoekt 4 á 5 personen die in een werkgroep de  
organisatie van het jubileumfeest op zich willen nemen. 
 
Wilt u in deze werkgroep plaatsnemen dan kunt u zich wenden tot 
het secretariaat.  
Het adres vindt u achter in deze Antenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichtje van de Bezoekgroep 
 
In de eerste bijeenkomst van het jaar heeft de bezoekgroep met 
pijn in het hart, afscheid genomen van de dames Netty van Rijt en 
Tilly Venhuizen. Toen zij lid werden van KBO Roosendaal, Netty 
in 2000 en Tilly in 2003, zijn zij vrijwel direct vrijwilliger geworden in 
de bezoekgroep.  
In al die jaren hebben zij vele bezoekjes afgelegd, waaraan veel 
tijd en aandacht werd besteed. 
De bezoekgroep, zal jullie advies en inzet missen en wil jullie  
allebei, hartelijk danken voor de jarenlange liefdevolle  
betrokkenheid. 
 
Nel Mouwen  
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Heeft U een juridische vraag? 
 
U heeft de mogelijkheid om met uw vraag naar de  
rechtswinkel-zuidwest-nederland in de bibliotheek van nu te gaan. 
Bij Rechtswinkel Zuidwest-Nederland kunt u gratis en vrijblijvend 
terecht met al uw juridische vragen.  
 
Rechtswinkel Zuidwest-Nederland is iedere zaterdag van  
12:00 – 14:00 uur aanwezig in de centrale bibliotheek van  
Roosendaal (Markt 54a, Roosendaal) om al uw juridische vragen 
in behandeling te nemen.  
Tijdens dit spreekuur kunt u hier zonder afspraak en geheel  
vrijblijvend terecht. 
www.bibliotheekvannu.nl/nieuws-en-agenda/agenda/rechtswinkel-
zuidwest-nederland.15092018.html 

Wanneer u met een juridische vraag naar het Juridisch Loket in 
Breda wordt doorverwezen, dan kunt u naar de vestiging in Breda, 
Delpratsingel 9, 4811 AN Breda gaan. 
Inloopspreekuur  
Maandag en woensdag 14.00-16.00 uur 
Donderdag: 09.00-11.00 uur 
Op de contactpagina van de website vindt u altijd de actuele  
inlooptijden.  
Tijdens een inloopspreekuur kunt u zonder afspraak uw juridische 
vraag stellen aan de balie.  
 
Daarnaast zijn de juristen bereikbaar op werkdagen van  
9:00 – 18:00 uur via 0900-8020 (€0,25 p/m). 
Voor handige informatie, tips en voorbeeldbrieven kijkt u op: 
www.juridischloket.nl  
 
 
De werkgroep Belangenbehartiging. 
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Activiteiten Activiteitencommisie KBO-Roosendaal 
 
Om alvast te noteren: 
 
Donderdag 25 april:           KBO- koor Zegge 
 
Donderdag 16 mei:            Conferencière Carola van der Meer 
 
Zondag 26 mei:  Toneel t Coulisse        
   
Donderdag 21  juni:  Bingo  
 
Juli  en augustus:   Vakantie 
 
Donderdag 5 september:  Bingo  
 
Donderdag 19 september: De Lachcarrousel 
 
Donderdag 17 oktober:  Middagorkest  
    Muziekvereniging Roosendaal  
 
Donderdag 7 november: Bingo 
 
Donderdag 22 november: Sinterklaasviering met Jack Buys  
 
Dinsdag 10 december: Advenstviering/Middag in Kerstsfeer  
    met Duo Chris en Cees 
 
 
 
 
 
 
 
De vrolijke 
spelers uit 
Steenbergen                                                   
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Verslag optreden van accordeonist Leo de Bont 
 
Op donderdag 24 januari hebben de bezoekers in Buurthuis  
Keijenburg kunnen genieten van een gezellig optreden.  
Ondanks de sneeuw, die nog op veel plaatsen op de stoepen en 
op veel straten lag, waren er toch meer dan 90 bezoekers naar 
Keijenburg gekomen. 
Accordeonist Leo de Bont was er te gast.  
Hij wist de zaal goed te vermaken.  
De meeste van zijn nummers werden volop meegezongen en heel 
wat mensen hadden moeite om stil te blijven zitten bij de  
aanstekelijke muziek.  
Na de pauze was er de bingo: altijd een topper! 
We kunnen terug kijken op een geslaagde middag. 
 
 
Ontmoet en doe mee!  
Tijd van je leven. 
 
Het doel van dit project van de GGD is ouderen 
met elkaar in contact te brengen en elkaar (beter) 
te leren kennen. 
Het project start met een ontmoetingsdag waarin meer wordt  
verteld over de inhoud. Bent u enthousiast geworden? 
Dan kunt u deelnemen aan diverse workshops gedurende zes  
weken. De workshops worden begeleid door kunstenaars. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de ontmoetingsdag op woensdag  
27 februari. 
Inloop: 10.00 uur Start bijeenkomst: 10.30 uur Eindtijd: 16.00 uur 
Locatie: Buurthuis Kalsdonk, Rector Hellemonstraat 2, Roosendaal 
 
Tijdens de ontmoetingsdag verzorgen wij koffie/thee en een lunch. 
Ook hebben we een gezellig programma samengesteld! 
Deelname is kosteloos. 
 
Aanmelden voor 15 februari bij: Polleke Verhoeven, 
p.verhoeven@ggdwestbrabant.nl of 06-3653432 
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Activiteiten 
           
Maandag 11 februari  10.30 uur - 11.30 uur 
Klassiek uurtje, ’t Palet 
Onder leiding van Rob van Woerkom kunt u weer genieten van 
een uurtje klassieke muziek. Rob weet voor u de mooiste  
klassiekers bij elkaar te zoeken en weet hier enthousiast over te 
vertellen. We starten de ochtend met een half uurtje luisteren en 
na de koffie komen daar ook beelden bij van klassieke 
uitvoeringen. 
Kosten € 2,00 voor externe bezoekers. 
 
Donderdag 14 februari  14.30 uur - 16.00 uur 
Trio sfeer, ’t Trefpunt 
Een muzikale rondreis door het verleden, vol met die herkenbare 
mooie melodieën. Wie wordt daar niet vrolijk van!  
U kunt deze middag heerlijk meezingen met Trio sfeer, muzikaal 
ondersteund door saxofoon, accordeon en percussie. Mooie  
medleys van foxtrot tot tango of Engelse wals, en heel veel meer. 
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers. 
 
Donderdag 21 februari  14.30 uur - 16.00 uur  
Filmmiddag Vader Abraham, ’t Trefpunt 
Deze middag wordt er een film vertoond met de mooiste liedjes 
van Vader Abraham.  
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers.  
 
St. Elisabeth | Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | info@stelisabeth.nl | www.stelisabethtroosendaal.nl 
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Jubileumvoorstelling Ongelofeloos van  
Theatergroep Respect. 
  
15 jaar Theatergroep Respect! Dat is niet niks!  
Ze gaan dit vieren met een fantastisch jubileum-spektakel op  
zondag 10 maart in De Maagd in Bergen op Zoom en op zondag 
17 maart in De Kring in Roosendaal. Beide voorstellingen  
beginnen om 14.00 uur en de entreeprijs is 15 euro. 
  
Prins Edgar mag niet trouwen met het meisje waar hij van houdt. 
Als hij vol blijft houden verdwijnt het meisje. Wie zit daar achter?  
Is het die rare kast of de magiër? De koningin misschien?  
Of dat lieve kleine beestje?  
Een vrolijke familiemusical waarin niets meer is wat het lijkt. 
 
M.m.v. Illusionist/goochelaar Alex Buijk, Dynamo, Ringen-turner 
Kevin en Mien Oostvogels. 
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Franciccusdag 2019 
 
Tussen dromen en doen 
 
Op dinsdag 19 maart 2019 wordt in de Norbertusparochie de 
Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis  
Keijenburg. Dit jaar voor de zesde keer in deze vorm.  
De dag is bedoeld voor alle senioren in Roosendaal en Nispen die 
hun geloof bij de tijd willen houden. Wilt u een inspirerende dag 
met aandacht voor geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning 
teken dan 19 maart 2019 aan in uw agenda. 
 
Bij toeval valt de Franciscusdag dit jaar op 19 maart: feest van de 
H. Joseph. Daarom zal er deze dag ook aandacht zijn voor  
St. Joseph. Zijn vaderlijke en liefdevolle zorg voor het gezin met 
Jezus en Maria en zijn creativiteit als timmerman. Aan die  
kwaliteiten zal ruimschoots aandacht worden besteed. 
  
De dag staat onder leiding van pastor Petra Versnel die  
verantwoordelijk is voor het senioren-pastoraat in onze parochie. 
  
We beginnen de dag om 10.00 uur in de St. Josephkerk met een 
dienst van Woord, Gebed en Symbolen.  
De dag wordt verder voortgezet in Buurthuis Keijenburg.  
Daar zal voldoende ruimte zijn voor verdieping; elkaar te  
ontmoeten; samen de maaltijd te gebruiken en voor creativiteit en 
ontspanning. 
 
Inschrijving kan tot uiterlijk 13 maart a.s. via de folders die in de 
parochiekernen aanwezig zijn en via de mail:  
franciscusdag@sint-norbertusparochie.nl 
Wij ontmoeten u graag op 19 maart a.s. 
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Spirituele films met toelichting en nagesprek door 
Spirit in Roosendaal 
 
Leave No Trace 
Woensdag 13 februari. De film van Debra Granik is een oprecht 
eerbetoon aan een vader en dochter in de rafelranden van de 
maatschappij. Ze toont ons de kracht en de waardigheid van  
marginale gemeenschappen die zich terugtrekken in de natuur. 
Een intiem en intens drama met ondanks alles een hoopvol einde.   
 
 
Genesis 2.0 
Woensdag 27 februari. Deze prachtig gefilmde docu van Christian 
Frei en Maxim Arbugaev confronteert ons met tegenstrijdige 
ideeën over schepping en de rol van de mens daarin. Als jagers in 
de Noordelijke IJszee stuiten op het karkas van een prehistorische 
mammoet, dromen genetici ervan het dier tot leven te wekken. 
 
Plaats: Citytheater, Brugstraat 48, Roosendaal           
Tijd:    20.30 uur   Kosten: € 9.-   
 
 
Kom je er ook bij? 
 
Elke vrijdag om 10.00 uur leuke activiteiten voor ouderen zoals 
wandelen, kaarten, gym en diverse spelletjes! 
Bij Baan 4, supporterscafé, op Sportpark Vierhoeven. 
 
Ruimte voor activiteiten, ontspanning en ontmoeting. 
Loop gerust een keertje binnen. 
 
Mogelijkheid om gezamenlijk te lunchten om 12.00 uur voor  
€ 6 per persoon.  
Daar moet u zich van tevoren voor aanmelden via andre@aleco.nl 
of via 06-14198272. 
We hopen u snel te mogen begroeten tijdens onze gezellige  
vrijdagochtenden! 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO-ROOSENDAAL 

 
Joke Bruijs & Musica Extrema   

Café Du Monde 
 
tekstvertalingen: Gerard Cox, George Groot, Jan Rot en Jacques 
Klöters - zang: Joke Bruijs - viool: Tanya Schaap saxofoon: Ben 
van den Dungen - accordeon: Hans van der Maas - piano: Rob 
van Kreeveld - bas: Thomas Pol 
 
Elk land en elke tijd kent zijn eigen levenslied. Liederen met een 
lach of een traan, waarin de emoties van een volk doorklinken. 
Maar wat hebben ze gemeen? Ze vertellen over liefde, romantiek 
en geluk, maar misschien nog wel vaker over de schaduwkant van 
het bestaan, over gebroken harten, heimwee en ellende, eigenlijk 
over alles wat een mens op zijn levenspad kan tegenkomen.  
In Café Du Monde worden de bekendste levensliederen uit de  
wereld gezongen. Chanson, schlager, copla, blues, fado en  
smartlap; ze komen allemaal voorbij.  
Luister naar de dichters van het leven in Café Du Monde! 

 
wo 20 feb | 20.00 uur | grote zaal | € 15,50  i.p.v. € 22,98 (incl. één 
consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt u terecht op 
www.dekringroosendaal.nl 
 
Interesse? Meldt u dan door het onderstaande strookje in te vullen 
en op te sturen naar contactpersoon KBO Roosendaal:  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal.  
U kunt de onderstaande informatie ook mailen naar:  
janhendrikx.1@kpnmail.nl. Uiterlijk maandag 18 februari. 
 
U kunt uw kaarten ook zelf via de website 
www.dekringroosendaal.nl bestellen en direct uw stoelen uitkiezen. 
In het bestelproces vult u bij actiecode KBO in. De korting wordt 
dan automatisch in uw winkelmandje verrekend.  
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De Kring stuurt u een factuur. U kunt deze per bank betalen,  
waarna u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de 
kaarten aan de kassa op te halen en te betalen. 
 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
 
Dinsdag 26 februari wandeling:   
in de Moeren 
 
Om 13.00 uur gaan we per auto vanuit de parkeerplaats bij de 
Lodge richting Zundert naar het gebied de Moeren. Een gevarieerd 
landschap, veel bos en bijzondere bomen kenmerken dit gebied.  
 
Daar aangekomen maken we een heerlijke wandeling van  
ongeveer 6 kilometer. Na afloop is er nog gelegenheid voor een 
heerlijke consumptie zoals gewoonlijk. We vragen een kleine  
kilometervergoeding voor mensen die meerijden. 
 
Nadere informatie bij Hans van Nassau 
Tel:  0623802757 
 

  

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
 
Mw. A.W.M. Vlassak 
Hr. A.M. Sacharias 
Hr. C.A. Leenders 
Hr. M.W.R.A. Traats 
Mw. A. Konings - Mathijssen 
Mw. M.de Moor - van Esch 
Hr. M. van den Broek 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Hr J. Scheepers 
Mw. M. Scheepers 
Mw. J.C.C.M. Koster 
Mw. D. Stenvert 
Hr. B.J. Missal 
Mw. D.M.M. Missal - Parthesius 
Hr. R. de Vries 
Mw. M. de Vries - Delsine 
Mw. D.A.M. Bennaars 
Mw. P.M.W. Kuijk 
Mw. M. Braat - Suijkerbuijk 
Mw. S.B. Henriquez 
Mw. J.C. Baeke - Buijsen 
Mw. J.J. Verschuren 
Mw. W. Stevens 
Mw. P.M.A. Mariën - van Trijp 
Mw. A.C.M. Maas - Godschalk 
Hr. P.J.J. Vaessen 
Mw. M.E.J.J. Vaessen - Suijkerbuijk 
Mw. P.M. Trommelen 
Mw. E.J. in 't Veld 
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Hoe word ik lid van de KBO ??? 
 
 
   Aanmeldingsformulier / of via website  
  
  Naam en voorletters : ……. ……………........................(M/V) 

  Geboortedatum   : ……………………… 

  Naam en voorletters : ………………………………….….(M/V) 

  Geboortedatum     : ……………………… 

  Adres/huisnummer : ……………………..……….…………... 
  
  Postcode/woonplaats  : ………..… --  ……………….…………. 
  
  Telefoonnummer    : ………..… -- ………………….…………. 
  
  E-mailadres     : ...………..………….@.........................  
  
  Wil/willen graag lid worden per : ……………………......(datum) 
  
  Ik/wij ben/zijn : O gehuwd,  O samenwonend,  O alleenstaand 
  
   
Plaats………………………   Datum : ……………………… 
         
  Inzenden naar:    
  Ledenadministratie: KBO Roosendaal 

  Van Leeuwenhoeklaan 74 4708 BD Roosendaal 
  tel. 0165-530428 
  website: www.kbo-roosendaal.nl 
  

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier zal door een van onze 
wijkvertegenwoordigers contact met u worden opgenomen ter  
verdere afwerking. 
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Informatie voor de leden 
 
Ouderenadviseurs 
Dhr. B. Aanraad    tel: 561785 
Dhr. A. Jacobs    tel: 552457 
Dhr. F.  Peeters     tel: 553038 
 
Heeft U vragen of wilt U hulp bij het zoeken naar het juiste loket,  
onze Ouderenadviseurs helpen graag.  Zij zullen hun uiterste best 
doen om vragen van KBO- leden te beantwoorden. 
 
Voor belastingvraagstukken kunt U raadplegen: 
Dhr. A. van Hoof (coördinator)  tel. 529271 
Dhr. J. Pietjouw    06-53129505 
Dhr. A. Jacobs    tel: 552457 
 
Cliëntondersteuning 
Mevr. T. van Tulder  tel. 06 57588226  
Dhr. B. Aanraad   tel. 0165 561785 
 
Bezoekgroep: voorz.  Mevr. N. Mouwen  tel. 542196 
 
Secretariaat 
Mevr. J. Openeer-van Mechelen,  
Van Leeuwenhoeklaan 110, 
4708 BD Roosendaal.  
Telefoon 0165-528364 
E-Mail:  secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer KBO-Roosendaal 
NL74RABO0174390076 
 
Website: www.kbo-roosendaal.nl 
  
   
 
 
 
 
 


