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 Van de redactie 
     
 Hallo lezers en lezeressen, 

 
 Weer volop informatie in deze Anten-

ne. 
 
  
Ik wens u dan ook  veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    
 
  
 
 
 
  
 
 

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 27 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 
 
In de Antenne van februari kreeg u de uitnodiging met de agenda 
voor de jaarvergadering.  
 
Heeft u de datum 20 maart genoteerd? 
U bent van harte welkom! 
 
Datum       : woensdag 20 maart 2019. 
Aanvang   : 13.30  -  17.00  uur. (Inloop 13.00 uur) 
Plaats        : Wijkcentrum ’t Dijksteeke,  
                         (Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal)                  
  
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.  
Ad van de Vrede en Sandy van Schendel vertellen u hier meer 
over. 
 
U kunt de stukken, voor de ledenvergadering, bij de secretaris  
opvragen. 
 
Roosendaal, maart 2019 

  
Lia Openeer, secretaris.   
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Fietsen  
 
Donderdag 4 april (als de weersomstandigheden het toelaten) 
start het fietsseizoen weer.  
De fietstochten vertrekken vanuit Buurthuis Keijenburg op   
donderdagmiddag om 13.30 uur.  
Als er in Buurthuis Keijenburg een KBO-activiteit plaats vindt dan 
wordt de fietstocht verplaatst naar woensdag.  
Toon Jansen is onze fietscoördinator in samenwerking met  
Jan Hendrikx 
Voor informatie kun je contact opnemen met  
Toon Jansen  Tel: 06-53964002 
Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 / 0627142969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meimaand  
 
De meimaand, Maria maand, komt er weer aan.  
Op dinsdag 14 mei is weer de jaarlijkse fietstocht   
naar Meerseldreef. 
Op woensdag 22 mei is er de jaarlijkse bijeenkomst vanuit Kring 
gemeente Roosendaal  naar Zegge met een eucharistieviering in 
de Kerk. Na de dienst wordt er koffie met een worstenbroodje  
aangeboden in Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh  
 
In de volgende Antenne meer informatie hierover. 
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Aqua Zumba in Zwembad “De Stok” 
 
 

 
 
 
Aqua Zumba is een feestje in het water, het combineert de Zumba 
filosofie met de weerstand van het water, u mag dit niet missen! 
Een groot voordeel van Aqua Zumba en diverse andere aqua fit 
lessen is zeker dat het veel minder invloed heeft op uw gewrichten 
en daardoor veel minder blessure gevoelig is.  
Water zorgt voor een natuurlijke weerstand, wat betekent dat elke 
stap uitdagender is en het helpt om uw spieren sterker te maken.  
Het water is altijd 33 graden 
 
Krijg je ook zin om heerlijk de spieren los maken, kom dan een 
proefles doen. Er is nog plaats!!!!!!!!! 
 
Neem dan contact op met Jan Hendrikx. 
Tel 0165-556499 of e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl  
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Paasstuk maken 
 
 
 
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  
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 30 personen. 
 
U kunt zich nog 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 

 
Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 

  Maart 

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 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 20 13-30-17.00 Jaarvergadering 

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 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    28 15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    29 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  April 

Ma    1 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    2 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    4 15.00-16.00 Aqua Zumba 
13,30 uur Fietsen 

Vr    5 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Lucie Nelen, tel. 563374 
 
Aqua zumba 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Jan Hendrikx,  tel: 556499 
Mobiel: 06-271429699 
 
Jeu des Boules 
Plaats: Wijkhuis de Wieken 
Coördinator:  Cees Holierook, tel: 06-42436367 
 
Fietsen 
Plaats:  Vertrekpunt Buurthuis Keijenburg 
Coördinators:  Toon Jansen tel: 06-53964002 
                     : Jan Hendrikx tel: 06-27142969 
 
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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Jeu des boules 
 
Dinsdag 5 maart is het jeu des boules weer begonnen nu bij  
wijkhuis de Wieken in de wijk De Kroeven 
Ondanks de carnaval op deze dinsdagmiddag was er toch al  
belangstelling voor deze sport. 
Het weer werkte ook mee, want er scheen een heerlijk zonnetje 
met ook wel een beetje wind. 
Deze nieuwe baan moet nog een beetje ingegooid en gewalst  
Worden, want het gaat nog een beetje stroef. De ballen rollen nog 
niet goed. Maar dat komt wel goed, zegt onze coördinator Kees 
Holierook en hij hoopt op een goede opkomst op de volgende 
dinsdagmiddagen. 
 
Buurthuis Keijenburg nog bedankt voor de jaren dat wij gebruik 
mochten maken van de jeu de boules baan. 
Tiny van Loenhout en Thea Aerts bedankt voor jullie jarenlange 
inzet als coördinator van het jeu des boules bij Keijenburg.  
Wij hopen jullie natuurlijk te zien bij onze nieuwe locatie.  
 
Jan Hendrikx 
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Belastingen 
 
Inmiddels heeft u een verzoek ontvangen voor het doen van de 
aangifte inkomstenbelasting 2018. Als u 65-plusser bent, zonder 
inwonende kinderen, met een AOW uitkering en eventueel een 
aanvullend pensioen en het totale inkomen is maximaal  
€ 50.000 ( bij een alleenstaande maximaal € 35.000), kunt u een 
beroep doen op één van onze belastinginvullers. De namen van 
onze belastinginvullers vindt u achterin deze Antenne. 
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, doch voor de 
gemaakte onkosten (reis- kopieer- en printkosten) zal een kleine 
vergoeding worden gevraagd van € 12 per bezoekadres. 
Om de aangifte vlot te doen verlopen wordt verzocht de volgende 
papieren (indien van toepassing) klaar te leggen. 
Jaaropgaven 2018  
Van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrek-
king en eventuele neveninkomsten. 
Afschriften  
Van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het  
bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2018. 
Rekeningen  
Van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten en hulpmiddelen) 
in 2018. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en 
verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2018 betaald te zijn. 
Reiskosten  
Naar ziekenhuis, dokter, specialist ect. Bij reiskosten met eigen 
vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers. 
Dieetkosten. Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door 
een arts of diëtiste. 
Jaaropgaaf 2018  
Van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken. 
Bewijsstukken  
Van gedane giften en/of schenkingen. Tevens, indien van toepas-
sing, de beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2018 en 2019. 
Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden 
machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post toege-
zonden. Indien geen machtigingscode of onjuiste machtiging ont-
vangen werd, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze 
alsnog aan te vragen.  
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Gespreksgroep voor ex-mantelzorgers 
 
In april gaat Humanitas Rouw en Verlies West-Brabant West 
starten met een gespreksgroep voor ex-mantelzorgers. Deze 
groep heeft te maken met een dubbel verlies: men is zijn of haar 
naaste verloren en zit daardoor in een rouwproces en daarnaast 
vallen ook alle zorgtaken weg die de dag vulden. Men vindt steun 
bij elkaar omdat men elkaar als lotgenoot zo goed kan begrijpen. 
Deelname is gratis.  
Het gaat om 6 bijeenkomsten op de woensdagochtend van  
10.00 tot 12.00 uur (3,10,17 april 15 en 22 mei en 19 juni) 
Mocht u aan deze gespreksgroep deel willen nemen dan kunt u 
zich vóór 20 maart opgeven bij Katinka Hendriks. 
Voor informatie kunt u ook contact opnemen via onderstaand 
emailadres of telefonisch. 
  
Katinka Hendriks tel.06-53929194 
Coördinator Humanitas West-Brabant west, 
Badhuisstraat 18, 4703 BH  Roosendaal  
0165-599936 of k.hendriks@humanitas.nl  
 
 
 
Senioren activiteit  I.V.N. 
 
Fietstocht naar het Pannehûske en wandeling in Wallsteijn op 
dinsdag 26 maart. 
 
Deze activiteit was al eerder gepland maar is destijds vanwege het 
slechte weer niet door gegaan.  
We proberen het opnieuw.  
Het vertrek is om 13.00 uur bij het MEC.  
Op de plaats van bestemming  
aangekomen gaan we eerst een mooie 
wandeling maken op Wallstein.  
Na de wandeling fietsen we naar café het 
Anker voor een heerlijke consumptie. 
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Verslag van optreden het Gastels Smartlappenkoor 
 
Op donderdag 14 februari had de activiteitengroep van  
KBO-Roosendaal weer een gezellige middag georganiseerd in 
buurthuis Keijenburg.  
Voor een goed gevulde zaal was er een optreden van het Gastels 
Smartlappenkoor.  
Het is altijd weer een feest om dit koor te zien optreden.  
Ze zien er verzorgd uit en het enthousiasme straalt van ze af.  
Ze brachten leuke, bekende liedjes, die bij het publiek erg in de 
smaak vielen. Enkele nummers werden meerstemmig gezongen, 
wat hun onder de bezielende leiding van rasmuzikant Cees Tak 
voortreffelijk afging.  
Ook bijzonder was het optreden van Ad Monseurs. Het publiek 
was zichtbaar onder de indruk van zijn mooie warme stem.  
Om de act met de ‘ tandem ‘ werd smakelijk gelachen. 
De oprichtster van het koor, Elly Schepers, was helaas ziek en dus 
moest het publiek haar leuke verhaaltjes in het Gastels dialect  
missen. Ze had echter wel aan de aanwezigen gedacht, want elke 
bezoeker kreeg een mooi kaarsje in de vorm van een  
Valentijns- hartje! 
Het koor werd muzikaal ondersteund door een drietal  
accordeonisten.  
Na afloop, allemaal tevreden gezichten: een geslaagde middag! 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Werkgroep Reizen 
 
De werkgroep Reizen van KBO-Roosendaal is op zoek naar  
nieuwe leden voor deze commissie. 
Info en aanmelden bij Wim Boenders, tel. 06 15311768 
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Activiteiten Spirit in Roosendaal 
 
Preek van de Leek—De Toren van Babel 
Dinsdag 19 maart bent u van harte welkom in de Kruiskerk om te 
genieten van en te oordelen over de beste preek in de 4de editie 
van de Preek van de Leek!   
Dit jaar staat het oudtestamentische verhaal De Toren van Babel 
centraal (Genesis 11;1-9) Heeft dit mythische verhaal over een  
toren tot in de hemel, een verspreiding van de volkeren over de 
aarde en een Babylonische spraakverwarring ons vandaag de dag 
nog iets te zeggen?  
Vier Roosendalers gaan de uitdaging aan om te preken:                                                                           
Klaar Koenraad, Vic Wendel, Joseph Dekkers en Ilhami Kiliç. 
Vakjury: arts Marc Rosendahl Huber, dominee Marjo den Bakker 
en pastoor Ronald van Bronswijk.    
Maar u bent het die de winnaar kiest!                                                                                                               
En de winnaar bestemt de vrije gift van de avond voor een goed 
doel naar zijn of haar keuze! 
Trio A Kholem (Lyvonne Lewin; Yvonne Simjouw en Joost  
Tholhuijsen) vertolkt Jiddische levensliederen.    
Presentatie: Marjeet Verbeek 
Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal                 
Tijd:    19.30 - 21.30 uur (waarna een drankje) 
 
Boekbespreking 
Oerboek van de mens 
Hoe kan het dat twee antropologen die ‘niet gelovig’ zijn  zo’n 
bewondering voor de bijbel hebben? Zeg maar gerust: er ‘laaiend 
enthousiast’ over zijn! Carel van Schaik en Kai Michel laten in Het 
Oerboek van de Mens een nieuw licht schijnen over zowel evolutie 
als bijbel. Wat vertelt dat ons die openstaan voor dat ‘nieuwe’ in de 
bijbel. Begeleiding: Frans Vermeulen, antropologisch theoloog                                                                        
Plaats:   Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal         
Datum: dinsdag 26 maart.  
Tijd:     19.30—21.30 uur.                                  
Kosten: vrije gift                                                                  
Info en opgave: fdvermeulen@home.nl                                           
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In de veertigdagentijd  
Expo: Kruisweg uit de Sint Jan 
Van 6 maart t/m 22 april kunt u in de Onze Lieve Vrouwekerk, 
Kade 1 te Roosendaal, op de zaterdagen van 14.00 - 15.30 uur de 
mooie, ontroerende, getekende Kruisweg uit de Sint Jan 
bezichtigen. Op de zondagen bent u om 17.00 uur welkom bij de 
Vespers die de Kruisweg liturgisch omlijsten.  
Meer informatie over de Kruisweg uit de Sint Jan vindt u in pdf op: 
www.spiritinroosendaal.nl 
 
Lezing: Christusverschijningen  
Ook nu zijn er mensen die een Christusverschijning ervaren zoals 
die in het Nieuwe Testament en in de  geloofstraditie beschreven 
worden. Dikwijls spreekt men er niet over, bang voor de reacties of 
omdat men het moeilijk vindt deze kostbare ervaring prijs te geven.                        
Geestelijk verzorger Berthilde van der Zwaag heeft deze 
ervaringen onderzocht voor haar afstuderen aan de VU.  
Wanneer vindt zo’n verschijning plaats en wat zijn de gevolgen 
ervan voor mensen die het meemaken?     
En is de verschijning louter een geloofsuitspraak of kan die worden 
onderbouwd met argumenten?                                                                                                                                                            
Plaats:   Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal     
Datum: woensdag 13 maart                                                               
Tijd:      20.00 - 22.00 uur           Kosten:  vrije gift     
           
Excursie 
Expo: werk, bid en bewonder 
Zaterdag 6 april bezoeken we de tentoonstelling Werk, bid en 
bewonder in het Dordts Museum, waarin clichés over kunst en 
calvinisme worden ontrafeld en mythes ontkracht aan de hand van 
schilderijen van beroemde schilders zoals Rembrandt en Van 
Gogh, en kunst en videoportretten van hedendaagse bekende 
Nederlanders.  
In de Grote Kerk zien we de robot die de Statenvertaling schrijft.  
Rondleiding: ds. Marjo den Bakker                                                                                                 
Vertrek: 10.30 uur vanaf NS-station Roosendaal          
Opgave voor 1 april via spiritinroosendaal@gmail.com.        
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Verslag vrijwilligersavond  
 
Op donderdag 14 februari, Valentijnsdag, zijn alle  
vrijwilligers van onze afdeling uitgenodigd voor de jaarlijkse  
vrijwilligersavond, een blijk van waardering die het bestuur heeft 
voor al haar vrijwilligers.  
Zonder deze vrijwilligers kan KBO niet bestaan! 
97 vrijwilligers met of zonder partner hebben gehoor gegeven aan 
de uitnodiging van het bestuur om, tussen 16.30 en 17.00 uur naar 
de prachtige Kapel van Mariadal te komen. Een unieke locatie in 
Roosendaal die over enkele maanden dicht gaat en na  
verbouwingen bij Mariadal een andere bestemming gaat krijgen.  
De ontvangst met koffie of thee en iets lekkers begon goed. 
In het middenschip van de kapel stonden lange tafels en voor  
iedereen was er wel een gezellig plekje om aan schuiven 
Rond 17.30 uur werd iedereen door onze voorzitter verwelkomd. 
Deze bijeenkomst is bij uitstek een gelegenheid om alle vrijwilligers 
eens extra te bedanken en sommige vrijwilligers extra in het  
zonnetje te zetten.  
Dit jaar is Tiny Bierbooms 20 jaar actief bezig in de bezoekgroep, 
reden voor het bestuur om haar een speld van verdienste op te 
spelden en haar een mooi boeket te overhandigen. Voor Tiny zelf  

 
 
 
 
 
 
 
 

was het een hele verrassing. Ook Tonny Hayette is 20 jaar actief 
bezig in de bezoekgroep, helaas was zij deze avond verhinderd. 
Het bestuur zal haar zodra de gelegenheid zich voordoet de speld 
van verdienste opspelden en ook haar bedanken voor haar  
jarenlange inzet. 
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Net voor aanvang van de maaltijd kregen we een interessante  
uiteenzetting over de historie van Mariadal door Peter Kesseler, 
onze gastheer. Hij vertelde over de bijzondere geglazuurde  
stenen, bouwer Kuipers en de perikelen over het behoud van  
Mariadal. Hij is blij dat dit monument een functie gaat krijgen voor 
de toekomst.  
Daarna werd de pompoensoep uitgeserveerd. 
Voor de hoofdmaaltijd konden we naar het warme buffet (op de 
plaats aan de zijkant van de kapel waar vroeger de zusters moes-
ten bidden, de banken staan er nog!)  
Er was voor iedereen wel wat lekkers! 
Het diner werd afgesloten met een frisse bavarois.  
Daarna was het tijd voor het duo Maestro & Co die met liedjes uit 
de jaren 80 hun best deden. Het was wel jammer dat het geluid in 
de kapel minder goed over kwam. Dat was echter geen probleem 
voor de gezelligheid. Om 22.00 ging iedereen voldaan naar huis. 
Het was een geslaagde avond mede door het personeel van  
Peter, waarvoor onze hartelijke dank. 
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Verslag bijeenkomst Notaris Geleijns 
 
Op donderdagavond 31 januari 2019 heeft de werkgroep Krater 
van KBO-Roosendaal notaris Marc Geleijns en kandidaat notaris 
Katleen Choo uitgenodigd voor een lezing over het  
Levenstestament en de wetenswaardigheden over erven en 
schenken. 
 
We hadden voor deze lezing de beschikking over een uitstekende 
locatie, het restaurant van het Elisabeth. En de opkomst was 
groot. 87 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en 
bij binnenkomst kregen zij een kopje koffie of thee van  
KBO-Roosendaal. 
Rini Jongeneelen heette namens KBO allen van harte welkom en 
gaf een globale indeling van de avond, daarna gaf hij het woord 
aan Notaris Marc Geleijns die in het eerste deel van de avond het 
Levenstestament zou behandelen. Aan de hand van een Power-
Pointpresentatie kwam alles heel duidelijk over en werd het niet te 
ingewikkeld! 
We werden door Marc meteen met onze neus op de feiten  
gedrukt.  
Een Levenstestament is niet alleen van belang voor onze  
generatie, maar ook voor de jongeren! Want wat gebeurt er als je 
onverhoopt niet meer je eigen belangen kan behartigen, wie gaat 
dit (tijdelijk of permanent) op zich nemen?  
Hierover moet goed worden nagedacht. Wie wil je als  
vertrouwenspersoon? Dan kan je bijvoorbeeld als je getrouwd 
bent, of samenwoont aan elkaar een volmacht geven, of  
misschien aan een van de kinderen of een goede vriend. Ben je 
alleenstaand dan kan je ook zelf iemand aanwijzen. 
Zo’n volmacht bepaalt wie er namens jou, beslissingen mag  
nemen als je dat zelf niet meer kan en welke taken hij of zij krijgt. 
Dat kan op financieel gebied zijn (bankzaken, wonen)  maar  
natuurlijk ook voor je persoonlijke verzorging.  
Het gaat om een situatie waarin je bij ziekte of ongeval niet in 
staat bent om zelf je zaken te regelen, dus niet wat er na  
overlijden moet gebeuren!  
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In een levenstestament kun je je persoonlijke wensen laten  
opnemen. Ook wat je wilt als er geen uitzicht meer is op een  
herstel! Het is dus niet zomaar een volmacht! 
Zolang je zelf de regie in handen hebt kun je een levenstestament 
laten opmaken. Wanneer je door een ongeval of ziekte  
wilsonbekwaam wordt is het te laat! Dan moet een partner, kind of 
verzorger via de rechtbank gaan regelen dat er een mentor,  
curator of bewindvoerder wordt aangesteld! Een omslachtige zaak, 
die ieder jaar terugkomt voor de verantwoording die je dan moet 
gaan afleggen bij het kantongerecht! 
Nou dit punt zette iedereen wel aan het denken en nadat Marc zijn 
verhaal had gedaan kwamen de vragen los! Die hij tot ieders  
tevredenheid goed kon beantwoorden. 
 
Tijdens de pauze nog een consumptie en daarna kreeg Katleen 
Choo het woord. Katleen behandelde het testament. Velen hebben 
dit al wel geregeld, maar hoe lang is dit geleden? Is er rekening 
gehouden met de veranderingen in de wet?  
En wat kun je doen om belastingbesparende maatregelen te  
nemen voor de te betalen erf- en inkomstenbelasting? Allemaal 
vragen waar Katleen een globaal antwoord op kon geven.  
Uiteraard kon zij niet ingaan op onderwerpen van persoonlijke 
aard.  
 
Rini bedankte beide notarissen voor hun duidelijke uitleg en over-
handigde ieder een flesje wijn. Het was een zeer interessante 
avond. Na afloop werd er nog even nagekaart. 
Rond 22.00 uur ging iedereen weer heel wat wijzer naar huis.  
Voor wat betreft de organisatie was de avond een groot succes! 
Met grote dank aan de leiding van Het Elisabeth die deze locatie 
ter beschikking heeft gesteld en zeker ook de medewerkers van 
het restaurant niet te vergeten.    
 
 

  
 
 

        KBO-Krater 
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Rondleidingen 
 
Iedere maand organiseert St. Elisabeth tussen 10.30 - 11.30 uur 
een gratis rondleiding voor belangstellenden voor wonen in  
St. Elisabeth en geïnteresseerden in zorgdiensten (zoals  
dagbesteding of tijdelijke zorg), activiteiten of verenigingen.  
U kunt zich voor deze rondleiding inschrijven via:  
zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl. Wij willen u tijdens deze  
rondleiding graag persoonlijk te woord staan, daarom is het aantal 
plaatsen beperkt. De eerstvolgende rondleiding is op woensdag  
17 april. U krijgt bericht naar aanleiding van uw inschrijving. 
 
   
  
Activiteiten 
        
Donderdag 19 maart         10.00 uur – 15.00 uur 
De Jonge mode verkoop 
De Jonge mode komt weer langs in St. Elisabeth van 10.00 uur – 
15.00 uur staan de kledingrekken weer uitgestald in de vide van 
de Laantjes. Bent u op zoek naar een leuk shirt, een broek of een 
rok neemt u dan even een kijkje. 
 
Donderdag 21 maart         14.30 uur – 16.00 uur 
Bingo 
Heeft u nog geen plannen voor donderdag 21 maart, kom dan 
vooral gezellig naar de bingo. Wie weet bent u deze keer de  
gelukkige en wint u een fantastische prijs. 
 
Donderdag 28 maart 14.30-16.00  
Koor: Confetti klanken 
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Maandag 1 april 14.00-16.00  
Verkoop comfortschoenen voor ouderen / Carma schoenen 
 
Donderdag 4 april 14.30-16.00  
’t Craeyenest 
Het in 2004 opgerichte Shantykoor onderscheidt zich qua genre 
van andere koren; zij brengen namelijk oude zeemans-
werkliederen. Shanty’s zijn werkliederen die gezongen werden aan 
boord van de grote zeilschepen in de periode 1820-1930.  
 
Zaterdag 13 april 10.00-15.00  
Voorjaarsmarkt 
 
 
 
Vox Jubilans brengt passieconcert 
 
Op Palmzondag brengt Gemengd koor Vox Jubilans samen met 
het West Brabants Symfonieorkest het passieconcert  Les Sept 
paroles du Christ en Croix (De zeven laatste woorden van  
Christus aan het Kruis) van de Belgische componist César Franck. 
  
Dit concert vindt plaats op 14-4-2019 in de St. Josephkerk, Sint 
Josephstraat 2 te Roosendaal, aanvang 15:00 uur.  
Aan dit concert werken mee:                                                                            
Gemengd koor Vox Jubilans o.l.v Gunita Kronberga, Pianist  
Hikmet Bilalov. West Brabants Symfonieorkest o.l.v. Carlo Nabbe 
De algehele muzikale leiding is in handen van Gunita Kronberga. 
De kaartverkoop zal 4 weken voor het concert starten.                                              
Kaarten zijn dan per e-mail te reserveren bij a.spaninks@ziggo.nl                        
of telefonisch 06 21298621.                                                                                                      
Kaarten zijn eventueel ook te koop aan de kerk voorafgaand aan 
het concert.  
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Vox Jubilans kijk 
dan op onze website: www.voxjubilansroosendaal.nl  
 

Antenne  maart 2019 

22 

Bravis ziekenhuis gedigitaliseerd 
 
Tegenwoordig is het Bravis Ziekenhuis gedigitaliseerd. Dit heeft 
voor mensen die nooit gebruik maken van computer, Ipad of 
smartphone, geleid tot problemen bij opname in het ziekenhuis. 
De werkgroep belangenbehartiging is daarop in gesprek gegaan 
met Karin Smit, die in de Digituin van Bravis Ziekenhuis in  
Roosendaal de mensen wegwijs maakt. Karin geeft u de  
mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in de Digituin  
en wilt u dan onder haar begeleiding helpen. 
 
Struinen langs de technische snufjes in de Bravis DigiTuin 
De zorg verandert continu. Technische ontwikkelingen bieden 
steeds meer mogelijkheden voor patiënten en artsen. Zo vinden 
sommige behandelingen al op afstand plaats en bereiden patiën-
ten zich voor op hun operatie met een Virtual Reality (VR) bril. Om 
patiënten wegwijs te maken in de digitale wereld, heeft het Bravis 
ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom een DigiTuin geo-
pend. Hier begeleiden vrijwilligers patiënten bij vragen over digitale 
toepassingen in de zorg (e-health), waaronder het patiëntenportaal 
MijnBravis.  
De DigiTuin en MijnBravis 
De DigiTuin is een ruimte die bezoekers prikkelt, nieuwsgierig 
maakt en het gebruik van e-health stimuleert. MijnBravis heeft een 
belangrijke plaats in de DigiTuin. Via MijnBravis kun je jouw medi-
sche gegevens inzien die in het Bravis ziekenhuis bekend zijn. Je 
logt in met je DigiD vanaf je computer, mobiele telefoon of tablet. 
Hierna kun je verschillende onderdelen van je medisch dossier in-
zien (zoals uitslagen van onderzoeken) en vragenlijsten invullen 
die de arts nodig heeft. Ook kun je zien wanneer je volgende af-
spraak is en pas je makkelijk persoonlijke gegevens aan.  
Kom langs in de DigiTuin 
Ben je nieuwsgierig geworden naar de DigiTuin? En wil jij ook  
vanuit huis je medische gegevens bekijken via MijnBravis?  
Geef je dan op bij de secretaris van KBO-Roosendaal,  
tel. 0165-528364. Als er voldoende deelnemers zijn, organiseren 
we in de DigiTuin een informatieochtend of -middag voor de  
KBO-deelnemers.  
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Openingstijden 
Je kunt ook zelf langskomen. De Bravis DigiTuin is van maandag 
tot en met donderdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur. Een af-
spraak maken is niet nodig. Je vindt de DigiTuin in de centrale hal 
van het Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom. Kijk 
voor meer informatie op wwww.bravisziekenhuis.nl/digituin. 
 
 
 
Cursus leren reanimeren inclusief AED,  
met goed gevolg afgerond!   
 
Na het succes van november 2018 hebben we Daisy Schot 
gevraagd deze maand opnieuw een cursus leren reanimeren 
inclusief AED  te geven. 
Op 18 en 25 februari gingen we met Daisy aan de slag.  
Ditmaal waren we met in totaal 9 mensen. 6 mensen uit de groep 
vrijwilligers en 3 leden van onze vereniging. 
Inderdaad een pittige cursus maar na afloop van de 2e avond 
kregen alle cursisten een getuigschrift van Daisy overhandigd.  
Dames en heren gefeliciteerd hoor! En nu geldig houden!  
We hebben gehoord dat Daisy eind van het jaar, begin volgend 
jaar een opfrissertje zal geven. Zodra een datum bekend is hoort 
iedereen dat, ook de mensen die de 1e cursus hebben gevolgd. 
Het getuigschrift dat jullie hebben gekregen is voor 2 jaar.  
Daarna moet je het verversen!  
Hopen dat je de kennis en vaardigheid nooit echt nodig zal 
hebben! 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
Mugmetdegoudentand   

SMOEDER – 15 jaar later 
 

tekst en spel: Marcel Musters en Maria Goos 
 

In 2004 maakten Maria Goos en Marcel Musters de vertelvoorstel-
ling SMOEDER. Directe aanleiding was het overlijden van Marcels 
moeder, twee jaar eerder. Goos’ moeder overleed al in 1985. In 
het stuk vertelden ze over de Brabantse levens van hun moeders 
en wat ze hadden betekend. SMOEDER was een enorm succes, 
werd meer dan honderd keer gespeeld en opgenomen voor televi-
sie. Inmiddels zijn er bijna vijftien jaren voorbij. Maria en Marcel 
hebben verloren en gewonnen. Ze leven, spelen en schrijven nog. 
Ze hebben nog lief. Hoe kijken ze nu aan tegen het leven en de 
dood van hun moeders? Dat doen ze uit de doeken in SMOEDER 
- 15 jaar later. Dat wordt opnieuw een prachtige en ontroerende 
avond. 

 
di 26 mrt | 20.00 uur | grote zaal | € 17,50  i.p.v. € 25,04 (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 vrijdag 22 maart. 
 
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.  
 

  

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. M.A.J.M. Suijkerbuijk - Pirée 
Hr A.P.A.M. den Biggelaar 
Hr. J.P.H. Goorden 
Mw. A. Notenboom - Weterings 
Hr. P.P. van Nassau  
Hr. G.H. van Boxtel 
Mw. J.M.F. Timmermans - Dhaeze 
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Hr. B. Heshof 
Mw. J. Heshof - van Bergen 
Mw. L.A. Gommers - van de Boom 
Mw. M.E. de Gruijter - Vogel 
Hr. A. de Gruijter     
Hr. J.M. Hoefnagels 
M.J.A. Cornelissen 
Mw. T. van Beers 
Mw. H.M. Jacobs - Hellemons 
Hr. A.A.M. Doomen 
Mw Y.J.A. Doomen - Gerritsen 
Hr. A.J.M.  van Staaij 
Mw. A.S.A. Tijhaar - Teunissen 
Mw. P.J. Schoonen 
Mw. M.J.P van Staay 
Mw. L. van Caam - van Rijsdijk 
Hr. J.W.C.P. van Caam 
Hr. G. van Poppelen 
Hr. C.C. Covemaeker 
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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. S. van den Berg  tel. 06-48016771  
Dhr. A. van Hemert     tel. 06-38282828 
Dhr. J. Schenk            tel. 06-24785410 
Dhr. B. Aanraad          tel. 06-21298167           
Dhr. A. van Hoof         tel. 0165-529271          
Dhr. J. Pietjouw          tel. 06-53129505 
Dhr. A. Jacobs            tel. 0165- 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 
  
   
 


