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

In deze Antenne een uitgebreid verslag met foto’s van de  
Jaarvergadering. 
 
En heel actueel: 
KBO-Brabant wil u helpen, indien u problemen heeft met het  
aanvragen van een rijbewijs bij CBR. 
Kijk hier voor op bladzijde 18. 
 
En verder kunt u nog heel veel lezen over allerlei 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 1 mei 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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 KBO- activiteit  
 

Donderdag 25 april 
 

Optreden van ‘ Op Volle Toeren’ KBO- koor Zegge 
 
Het koor werd in 2009 opgericht door Toon Oomen (voormalige 
voorzitter) en al snel kwam Els Vos met haar accordeon het koor 
versterken en dirigeren. Nu 10 jaar later en de nodige concerten 
verder en allerlei optredens in de regio gaat het nog steeds  
uitstekend met het koor. Iedere donderdagmorgen wordt er naar 
hartenlust gezongen en gerepeteerd in de Nieuwenbergh . 
Ze verzorgen een mooi programma, waar iedereen zeker van gaat 
genieten! 
 
Aanvang: 14.00 uur; einde 16.00 uur 
Entrée: leden € 2,--, niet- leden € 3,50 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Denk aan uw KBO- pas!  
Iedereen is van harte welkom.  



KBO-Roosendaal 

5 

Bedevaart naar Zegge 
 
Vanuit KBO-Kring-Gemeente Roosendaal is er op woensdag  
22 mei een gezamenlijke bedevaart naar Zegge. De dienst in de 
parochiekerk van Zegge begint om 14.00 uur.  
n deze dienst is Diaken Rian Keetelaar de voorganger. 
De dienst wordt opgeluisterd door het gemengd kerkkoor van 
Wouwse Plantage en Wouw.  
Na de dienst wordt er koffie met een worstenbroodje aangeboden 
bij Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh tegenover de kerk. 
Het vervoer kan met auto, fiets of zelfs te voet. 
In verband met reserveren bij Gemeenschapshuis aanmelden bij 
uw plaatselijke KBO voor 17 mei. 
 
Vanuit Roosendaal vertrekken we met de fiets vanuit Keijenburg 
om 13.00 uur, maar u kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid 
gaan. 
 
Aanmelden kan door onderstaand  
strookje in te vullen en op te sturen voor 
17 mei naar activiteitencommissie t.a.v. 
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48,  
Roosendaal. bellen of mailen kan ook.   
Tel: 0165-556499   
e-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl 

________________________________________________________________ 
Zegge:                                                   22 mei 2019 
 
Naam:……………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………...Fiets / auto…………                           
 
Aantal:………………………Tel………………………………………... 
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Meimaand Mariamaand 
 
Ook dit jaar fietsen we weer met KBO-Roosendaal in de  
meimaand naar Meerseldreef.  Wie gaat er met ons  mee fietsen 
op dinsdag 14 mei  om daar bij de Mariagrot een kaarsje aan te 
steken? Ook niet KBO-leden kunnen hieraan deelnemen. De tocht 
is ongeveer 30 km heen en 30 km terug. We vertrekken vanuit 
Keijenburg om 9.00 uur ‘s-morgens. Onderweg is er een koffiestop 
met koffie/thee en gebak. In Meersel-Dreef is er een lunch bij de 
Paters om 12.30 uur .Er is volop gelegenheid om heerlijk rond te 
lopen in het park en een bezoek te brengen aan de grot. Om 14.00 
uur vertrekken we weer richting Roosendaal ( met onderweg nog 
een stop) en zijn we weer terug bij Keijenburg tussen 17.00 uur  en 
17.30 uur. 
De kosten voor koffie/thee/gebak en lunch zijn € 11.50.   
Bij vertrekpunt betalen. 
Opgeven voor 9 mei. 
Kunt u niet zo ver fietsen maar wilt u hier wel graag naar toe dan 
kunt u ook met eigen vervoer. Wel graag doorgeven a.u.b. 
 
U kunt het onderstaand strookje  
invullen en opsturen naar  
KBO- Activiteitencommissie t.a.v. 
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48,  
4706 TH Roosendaal.  
Bellen of e-mailen kan ook: 
Jan Hendrikx Tel: 0165-556499 /   
e-mail janhendrikx.1@kpnmail.nl 
————————————————————————————— 
MEERSELDREEF                     14  MEI 2019 
 
Naam……………………………………………………………………... 
 
Adres: …………………..................................................................... 
 
Plaats: ………………………….…….Tel:……………………………... 
 
Aantal personen: ………………………………………..….fiets /auto 
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In gesprek over het levenseinde 
 
Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is 
het verstandig dat af en toe te doen, al was het maar omdat  
mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te 
sterven en rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO- Roosendaal u 
een lezing aan over dit onderwerp.  
De maatschappelijke discussie gaat bijna helemaal over  
euthanasie, maar in slechts 4 % van de gevallen is dat de  
doodsoorzaak. Er is zoveel meer. 
Op een laagdrempelige manier komen een aantal onderwerpen 
aan bod, zoals o.a. 
 

-het gewone sterven 
-medische zorg bij het sterven 
-palliatieve sedatie 
-vastleggen wat u wilt 
-uitvaart en afscheid nemen. 
 

De lezing wordt gehouden op donderdag 23 mei om 13.30 uur 
(zaal open om13.00 uur)  
Wijkcentrum ’t DIJKSTEEKE, Dijkcentrum 191, 
4706 LB Roosendaal. 
 
Lezing door dhr. Jos Vermunt lid van de werkgroep  
"Identiteit en Samenleving "  van KBO-Brabant. 
 
Graag aanmelden bij de werkgroep Krater, uiterlijk 20 mei. 
 
Telefonisch: dhr C. Vermunt: 0165-541221 
                    Mevr.J Openeer: 0165-528364 
E-mail : secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com. 
 
 
 
 

 
KBO-krater 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  April 

Ma 8 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 9 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo 10 Dagreis Keukenhof 

Do 11 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr 12 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 15 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    16 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do    18 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    19 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Di    23 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    24 13.30 uur Fietsen 

Do    25 14.00-16.00 Optreden Koor in 
Buurthuis Keijenburg 

Ma    29 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    30 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

  Mei 

Do      2 13.30 uur Fietsen 
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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 
 
Aqua zumba 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Jan Hendrikx,  tel: 556499 
Mobiel: 06-27142969 
 
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 

Ma      6 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di      7 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo      8 Dagreis Boerenbondmuseum 

Do      9 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr     10 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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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 
 

 
 

Fietstocht georganiseerd door KBO-Roosendaal 
 
Afspraken i.v.m. de veiligheid van uzelf en andere  
deelnemers. 
 
Bij een door KBO-Roosendaal georganiseerde fietstocht wordt een 
fietscoördinator ingezet. Deze coördinator heeft de bevoegdheid 
om de tocht door te laten gaan en de bevoegdheid om hem niet 
door te laten gaan. 
Het weer en de weersverwachting kan een reden zijn (b.v. hoge 
temperaturen, hoge windsnelheden, onweer) om de fietstocht niet 
door te laten gaan. 
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Taken fietscoördinator: 
- Lijst met namen en lidnummers opstellen of controleren, als 

de lijst er al is. 
- Geld in ontvangst nemen voor b.v. koffie, excursie e.d. 
- Hesjes uitdelen 
-    Adviserende en begeleidende taak  

 
Deelnemers hebben bij zich: 

- Identiteitsbewijs 
- Zorgverzekeringpas 
- Trombosekaart (indien nodig) 
- Medicijnenpas  
- Eventuele medicijnen die tijdens de rit nodig zijn. 
- Adressen en telefoonnummers familie/kennissen 
- Geld voor eventueel vervoer naar huis 
- Verzekeringspas/telefoonnummer fiets (indien nodig) 
- Reparatiemateriaal 
- Nieuwe binnenband   
- Flesje drinken (water)  
- KBO-pasje  
- Fietspomp  

 
Deelnemers houden zich aan de volgend afspraken: 

- Regels volgen van fietscoördinator en andere begeleiders 
- Met twee personen naast elkaar fietsen 
- Op tijd invoegen indien nodig. 
- Voldoende ruimte laten bij fietsers voor en achter je. 
- Verkeersregels in acht nemen en goed opletten 
- Aantal fietsers met een hesje (beschikbaar via coördinator) 
- Er wordt gefietst op eigen risico 
- Uw fiets dient in orde te zijn 
- Bij oversteken wachten tot de groep weer compleet is 
- Gemiddelde snelheid 15/16 km 
- Let op fluitsignaal begeleider(s) 

 
Met een beetje verantwoordelijkheidszin en goede wil zal dit zeker 
tot de veiligheid van iedereen bijdragen. 
 

Samen uit samen thuis 
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Verslag van de toneeluitvoering van 14 maart 2019 
 
Op donderdag 14 maart was er een toneeluitvoering verzorgd door 
“De Vrolijke Spelers”uit Steenbergen.  
Voor een volle zaal brachten zij de klucht ‘ Het Hemels Veulen ‘. 
Door ziekte van een hoofdrolspeelster, moesten een paar spelers 
helaas van rol wisselen. Zij hadden niet genoeg tijd meer om de 
nieuwe rol te leren en speelden dus vanaf ‘ het boekje’. Dat bleek 
echter geen enkel probleem. 
De klucht ging over leden van de familie Koster, die behoorlijk in 
de problemen kwamen. Ze raakten aan de drank en er werd ook 
nog eens vals geld gedrukt! 
Gelukkig kwam er hulp vanuit de hemel en twee engelen zorgden 
voor een goede afloop.  
Met of zonder gebruik van ‘het boekje’: de acteurs zaten  
voortreffelijk in hun rol en waren dankzij de goede geluidsinstallatie 
overal uitstekend te verstaan.  
Er werd door het publiek vaak smakelijk gelachen.  
Kortom, een gezellige middag! 
 
 
 
Spirit in Roosendaal 
 
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 
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Voorjaarsmarkt zaterdag 13 april 

 
 

Van 10.00 uur tot 15.00 uur heeft u op zaterdag 13 april weer 
volop gelegenheid om diverse kramen te bezoeken op de 
voorjaarsmarkt in St. Elisabeth. 
  
Natuurlijk organiseren we ook weer onze alom bekende 
rommelmarkt met mooie tweedehands spulletjes. Er zullen een 
aantal creatieve kramen zijn voor de creatievelingen onder ons. 
Voor wie eens lekker wil shoppen is er een kledingverkoop, een 
kraam met sieraden of leuke sjaaltjes.  
Kortom, voldoende diversiteit.  
 
Daarbij kunt u ook altijd genieten van een bakje koffie met iets 
lekkers erbij in ons gastvrije restaurant ’t Trefpunt. En met goed 
weer kunt u plaatsnemen op het terras in onze mooie binnentuin. 
 
 
 
St. Elisabeth | Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | info@stelisabeth.nl | www.stelisabethtroosendaal.nl 
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Verslag Jaarvergadering 20 maart 2019  
 
Deze keer een jaarvergadering met een speciaal tintje!  
Dit jaar zijn er maar liefst 17 jubilarissen die 25 jaar lid zijn en  
1 zelfs 40 jaar!  
 
Voorzitter a.i. Ada Oudhof opende de vergadering en heette alle 
78 aanwezigen van harte welkom. Daarna vroeg ze een ogenblik 
stilte om de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken.  
Er volgde een speciaal agendapunt dat door vice voorzitter  
Jolanda Oosterbos even werd overgenomen om de vergadering te 
vragen Ada Oudhof te benoemen als voorzitter van  
KBO-Roosendaal. Met een applaus gingen de aanwezige leden 
akkoord en kon Ada de vergadering weer verder “voorzitten”. 
 
Pastor Fons Burm memoreerde over de tijd dat hij voor KBO de 
geestelijk adviseur mocht zijn, ruim 12 jaar. Een leerzame tijd 
waarin is gebleken dat een geestelijk adviseur voor KBO een 
waardevolle aanvulling is in de vereniging. Vanwege zijn leeftijd 
vond Fons de tijd gekomen dat het bestuur opzoek zou gaan naar 
een opvolger die van hem het stokje kon overnemen. Hij dankte 
iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en was blij dat  
Claude Covemaeker bereid is gevonden om als adviseur Identiteit 
en Zingeving van KBO Roosendaal, toe te treden.  
Ada bedankte Fons voor zijn grote inzet en mocht hem de zilveren 
speld van verdienste opspelden en een prachtig boeket  
overhandigen. 
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De notulen werden doorgenomen en goedgekeurd en met een 
vraag over het jaarverslag konden ook deze akkoord worden  
bevonden. 
Dan was de beurt aan de penningmeester om uitleg te geven over 
de financiële verantwoording.  
De voorzitter bedankte de kascommissie voor hun nauwgezette 
controle. 
  
Dit jaar is het ook een jaar van afscheid nemen, zowel Lucie Nelen 
als Lia Openeer zijn statutair aftredend uit het bestuur. Lucie blijft 
wel voorzitter in de activiteitencommissie. Zij was gedurende haar 
9 jaar zeer actief en niet alleen voor de activiteitencommissie maar 
ook voor de seniorenraad, adviseur care innovation centre,  
dementieplatform, werkgroep belangenbehartiging en nog veel 
meer.  
Voor het secretariaat, bemand door Lia Openeer, moet ook naar 
iemand anders worden uitgekeken, omdat ook Lia hier gedurende 
9 jaar haar best heeft gedaan. Zij was de spin in het web van KBO 
en was bijna overal bij betrokken. Zolang er niemand gevonden is 
zal zij de honneurs blijven waarnemen en straks een nieuwe  
secretaris goed inwerken.  
Voor beide scheidende bestuursleden heeft het bestuur ook een 
speld en een prachtig boeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur kon ook 2 nieuwe bestuursleden aan de leden  
voorstellen, Nel Mouwen voor de bezoekgroep. Marianne van de 
Luijtgaarden voor de activiteitencommissie. Dit voorstel van het 
bestuur werd door de leden aangenomen. 
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Met kritische vragen werd de begroting besproken en goedgekeurd 
en men kon het besluit van het bestuur om de contributie niet te 
verhogen waarderen. 
 
De enige aanwezige jubilaris, mevrouw van Mechelen-Vermunt 
ontving uit handen van Ada een oorkonde met een heerlijke  
attentie. De jubilarissen die verhinderd waren krijgen hun oorkonde 
en de attentie nog thuisbezorgd.  
 
Dan moest er nog een vrijwilliger in het zonnetje worden gezet.  
Tonny Hayette zit 20 jaar lang in de bezoekgroep en brengt vele 
bezoekjes bij onze oudere senioren. Reden voor het bestuur haar 
ook een speld op te spelden en haar met bloemen te bedanken 
voor haar inzet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verloting van een dagreis voor 2 personen werd verricht door 
Fons Burm en de gelukkige winnaar, was de heer Hontelé. 
 
Na de rondvraag was er pauze met een drankje en een hapje. 
 
Daarna werd er weer plaats genomen voor een interessante  
presentatie. 
  
Zoals aangekondigd in de agenda kwamen Ad van de Vrede en  
Sandy van Schendel (Wijkzuster) ons iets meer vertellen over het 
thema  “Wijkgericht werken en werken met Wijkteams”.  
Het ging hierover wijkgericht werken in Roosendaal en door de  
bomen het bos zien! (WegWijs Roosendaal) 
Ad als opbouwwerker en de spin in het web van alle wijkteams 
probeert met veel wijkpartners (gemeente, politie, Alwel,  
wijkzusters, jongerenwerk, diverse hulpinstanties, vrijwilligers)  
elkaar te verbinden, om vanuit de wijkgebouwen en andere  
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locaties gericht te kunnen verwijzen met als doel:  
- Zelfstandig thuiswonen en leven   
- Actief blijven en meedoen. 

In combinatie met de wijkzusters die in de wijken bij veel mensen 
over de vloer komen kunnen deze wijkpartners elkaar versterken 
om de mensen te helpen.  
 
Zij hebben:  

- de kennis van de wijk  
- groot netwerk/samenwerking 
- kunnen gericht verwijzen 
 

Het contact adres van WegWijsRoosendaal is 
Dunantstraat 80, 4701 GZ Roosendaal  
email: info@wegwijsroosendaal.nl 
Telefoon: 140165 
De wijkzuster telefoon: 0165-546613 
 
Door presentaties te geven bij verenigingen zoals onze KBO  
hopen de wijkteams de mensen in Roosendaal beter te kunnen 
bereiken en te voorzien van de informatie waar men met  
hulpvragen terecht kan. 
 
Na afloop bedankte Ada Ad en Sandy voor hun duidelijke  
uiteenzetting met een lekker flesje Roosendaalse wijn. 
 
Daarna kon iedereen nog even nagenieten van een geslaagde  
middag.  
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KBO-Brabant helpt senioren bij het indienen van een 
schadeclaim bij CBR 
 
Oplossing CBR in zicht?                        
Op dinsdagavond 12 maart heeft de vaste commissie van het  
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met minister  
Van Nieuwenhuizen gesproken over de chaos bij het  
Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR).  
Belangrijkste resultaten: gedupeerden mogen hun schade  
verhalen op het CBR en onderzocht wordt of het oude rijbewijs zijn 
geldigheid kan behouden zolang vertraging bij de afgifte van het 
nieuwe te wijten is aan het CBR. Precies zoals KBO-Brabant  
eerder bepleitte.  
Al geruime tijd en in toenemende mate maken onze leden kenbaar 
met welke problemen zij te kampen hebben bij het CBR.   
Regelmatig komt het voor dat het rijbewijs van een 75-plusser zelfs 
verloopt, ondanks tijdige aanvraag van het nieuwe rijbewijs.  
Het wachten op een geldig rijbewijs heeft gevolgen voor de  
participatie van ouderen. Het oppassen op kleinkinderen,  
mantelzorg en vrijwilligerswerk komen in het geding, bovendien 
vergroot het de eenzaamheid onder ouderen. Deze verontrustende 
signalen van senioren hebben geleid tot deelname van  
KBO-Brabant aan het rondetafelgesprek hierover in de  
Tweede Kamer in februari en aan de voorbereiding op het  
vervolgdebat met de minister op 12 maart. 
KBO-Brabant heeft bij de commissie bepleit dat: 
· de lange wachttijden bij het CBR met spoed worden opgelost; 
· de minister toekent dat het oude rijbewijs geldig blijft zolang 
      het CBR de aanvraag voor verlenging nog niet heeft  
     afgehandeld; 
· de extra kosten van door het CBR gedupeerden (extra keurin-

gen, extra reiskosten, etc.) worden vergoed door het CBR; 
· een seniorvriendelijke dienstverlening van het CBR van groot 

belang is; 
· ook de papieren versie van een aanvraag goed moet verlopen; 

veel senioren werken weliswaar met DigiD, maar niet allen zijn 
hiermee vertrouwd. 
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De minister heeft toegezegd dat een schadevergoeding kan  
worden geclaimd bij het CBR voor de extra kosten die zijn  
gemaakt als gevolg van het falen van het CBR.  
De minister staat welwillend tegenover behoud van de geldigheid 
van het oude rijbewijs zolang het CBR de aanvraag voor verlening 
niet tijdig afhandelt terwijl die aanvraag wel aan alle vereisten  
voldoet. Over dit laatste gaat zij in gesprek met politie en justitie. 
Binnenkort komt uitsluitsel hierover. 
 
KBO-Brabant wil senioren helpen bij het indienen van een 
schadeclaim bij het CBR en roepen gedupeerden op zich per  
e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl o.v.v. van 
‘Schadeclaim CBR’ of telefonisch op nummer (073) 644 40 66. 
 
 
 
Senioren activiteit IVN  
 
Fietstocht naar Aboretum Oudenbosch op  
dinsdag 30 april  
 
Vanwege de afstand naar Oudenbosch maken we hier een  
dagtocht van. We vertrekken om 11.00 uur vanaf het MEC richting 
Oudenbosch. Deze fietstocht zal ruim 1 uur in beslag nemen, 
waardoor de magen zullen knorren. We gebruiken eerst een lunch 
(voor eigen rekening maar een boterham meenemen kan natuurlijk 
ook) waarna we de bezichtiging beginnen van het arboretum.  
Ter plekke spreken we af hoe laat de terugreis begint.  
De toegangsprijs is overigens ook voor eigen rekening. 
 
Nadere informatie  
bij Hans va Nassau 
Tel:  06-23802757 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
De Waarheid 

Huub Stapel, Johanna ter Steege e.a. 
 
tekst: Florian Zeller - regie: Gijs de Lange - spel: Huub Stapel, Jo-
hanna ter Steege, Nanette Edens en Ruurt De Maesschalck 

Florian Zeller is een van de meest getalenteerde jonge Franse  
hedendaagse roman- en toneelschrijvers. Hij won al belangrijke 
toneelprijzen en onlangs konden we al genieten van zijn stuk De 
Vader, met Hans Croiset. De Waarheid is een ander hoogstandje 
uit Zellers oeuvre. Regisseur Gijs de Lange heeft een prachtige 
cast met Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens en 
Ruurt De Maesschalck tot zijn beschikking voor deze hilarische en 
tegelijk pijnlijke komedie over liefde, lust en ontrouw. Michel heeft 
een affaire met Alice, de vrouw van zijn beste vriend. Alice wordt 
verteerd door twijfel en schuldgevoel en wil alles opbiechten, maar 
Michel kan goed leven met de leugens. Tijdens een stiekem  
weekend samen komt de onvermijdelijke confrontatie: moeten ze 
de rest van hun leven liegen tegen hun partners, kiezen ze voor 
elkaar of krabbelen ze terug? Een spannend stuk, waarin Zeller de 
knellende banden van huwelijkse trouw haarscherp laat zien. 

Vr 19 apr | 20.00 uur | grote zaal | € 25  i.p.v. € 35,83 (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 15 april. 
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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.  

 
 
 
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. C.C. Meeuwisse - Santbergen 
Hr. F. Wezenbeek 
Mw. C.J.M. Roozen 
Mw. F.M. Stofmeel - Smout 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. W.W. ten Haaf 
Mw. A.J. ten Haaf - van de Nieuwegiesen 
Mw. D.E.M. Aart 
Hr. V.W.A.R. Buermans 
Mw. H.I.H. Dolstra 
Hr. J. Verbraak 
Mw. C. Verbraak - van Haperen 
Mw. M. Waterman 
Mw. A. Vervaart 
Hr. P.H.M. Reijntjes 
 
 
Data gewijzigd Gespreksgroep Ex-mantelzorgers 
 
De oproep voor deze gespreksgroep stond al in de vorige  
Antenne. Er zijn 2 data gewijzigd. 
Heeft u heel lang voor u naaste gezorgd en nu niet meer? 
Voor mantelzorgers waarvan hun naaste is overleden of verhuisd 
naar zorg met verblijf start Humanitas een gespreksgroep. 
 
Gespreksgroep: 
· 6 bijeenkomsten op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00  
· 1,8,15 en 22 mei, 5 en 19 juni 
· U verbindt zich aan alle bijeenkomsten, welke gratis zijn 
· U heeft vooraf een individueel gesprek met gespreksleider 
· Humanitas, Badhuisstraat 18, 4703 Bh Roosendaal 
· Aanmelden voor 20 april 
· 0165-599936 of mailen naar: k.hendriks@hunanitas.nl 
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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 
  
   
 


