
KBO-Roosendaal 

1 

     

Mei 2019 
35e Jaargang nr. 5 

 

Voorjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne  mei 2019 

2 

Inhoudsopgave: 
      
Pag.   2  Inhoudsopgave 

Pag.   3  Van de redactie  

Pag.   4  Nieuws vanuit het bestuur 

Pag.   5  KBO-activiteit 16 mei 

Pag.   6  KBO-activiteit 26 mei 

Pag.   7  Sportactiviteiten KBO-Roosendaal 

Pag.   8  Activiteitenkalender 

Pag.   9  Informatie over KBO-activiteiten 

Pag. 10  Fietstocht Vlas en suikermuseum 

Pag. 12  Lezing: In gesprek over het levenseinde   

Pag. 14  Bedevaart Zegge / Thor 50+ fittest 

Pag. 15  Bezoekgroep / Verslag koor Zegge 

Pag. 16  Leeftijdsvriendelijke gemeenten 

Pag. 17  Spirit in Roosendaal 

Pag. 18  Seniorenpastoraat  

Pag. 19  Activiteiten St. Elisabeth 

Pag. 20  Duo-wonen 

Pag. 21  Thuishuis 

Pag. 23  Walking Football 

Pag. 24  Actie schouwburg de Kring 

Pag. 26  Informatie over de leden / Sen.activiteit I.V.N. 

Pag. 27  Aanmeldingsformulier KBO-Roosendaal 

Pag. 28  Informatie voor de leden 

   



KBO-Roosendaal 

3 

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

Lia, die de Antenne voor mij nakijkt, zei: “Er is veel nieuws”. 
En inderdaad: er is veel nieuws. Nieuws vanuit het bestuur, vanuit 
de werkgroep Krater, vanuit de werkgroep belangenbehartiging, 
vanuit de activiteitencommissie en vanuit de bezoekgroep.  
Dit nieuws is allemaal van onze eigen KBO-Roosendaal. 
Maar daarnaast is er ook veel nieuws van andere organisaties, 
zelfs van de Gemeente. 
Heeft u wel eens de peperbus naast onze St. Jan zien staan? 
Op bladzijde 16 lijkt het net of de peperbus bij ons op de Markt 
staat. Kijk maar eens. 
  
Ik wens u weer veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 29 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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 Nieuws vanuit het bestuur 
 
Wijziging in de bestuurssamenstelling 
 
De huidige penningmeester van KBO-Roosendaal, de heer Wil 
Timmermans, heeft besloten na vele jaren inzet voor onze  
vereniging, zijn bestuursfunctie neer te leggen.  
Het bestuur van KBO-Roosendaal is de heer Timmermans zeer 
erkentelijk voor het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft 
verricht. Hij heeft als penningmeester op zeer betrouwbare wijze 
vele jaren onze financiën beheerd.  
We zijn hem daar veel dank voor verschuldigd.  
 
Het bestuur is verheugd dat de heer Jan Schenk bereid is  
gevonden de functie van penningmeester binnen de  
KBO-Roosendaal op zich te nemen.  
Jan Schenk is al vele jaren actief binnen de KBO-Roosendaal o.a. 
als webmaster en belastinginvuller, heeft veel financiële en  
boekhoudkundige expertise en is ook eerder elders  
penningmeester geweest.  
Jan Schenk zal tot de volgende Algemene Ledenvergadering 
(ALV) fungeren als bestuurslid/ penningmeester ad interim. In die 
volgende ALV zal aan de leden worden voorgesteld tot definitieve 
benoeming over te gaan.  
 
In de vorige Algemene Ledenvergadering van maart 2019 is  
mevrouw Lia Openeer teruggetreden als secretaris. Zij is binnen 
het bestuur tijdelijk opgevolgd door de heer Ben Aanraad. Dit in 
afwachting van de benoeming van een nieuwe secretaris. In de 
overgangsfase zal Lia Openeer als bestuurssecretaris de feitelijke 
secretariswerkzaamheden uitvoeren.  
 
 
Nieuwe Webmaster 
 
Doordat de huidige webmaster van KBO-Roosendaal, Jan Schenk, 
als penningmeester toegetreden is tot het bestuur, is de positie 
van webmaster vacant geworden.  
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Het bestuur heeft Hubertha Schoehuijs bereid gevonden de functie 
van webmaster op zich te nemen.  
Zij is bereikbaar via het bestaande emailadres  
webmaster.kbo.roosendaal@gmail.com. 
 
Namens het bestuur,  
Ada Oudhof,  
Voorzitter KBO-Roosendaal 
 
 

 
KBO- activiteiten mei 2019 
 
               Donderdag 16 mei  
 
Optreden van Conferencière Carola van der Meer 
 
Het optreden van Carola van der Meer is een belevenis!  
Ze brengt een leuke onderhoudende act waarbij door menigeen 
herinneringen uit die 'goeie oude tijd' worden herkend. Ook heeft 
ze mooie bijzonderheden van de omliggende dorpjes op muziek 
gezet.  
Het belooft een middag te worden vol afwisseling en  
herkenbaarheid. Door haar jarenlange ervaring weet zij als geen 
ander het publiek te boeien. 
Zet haar optreden alvast maar in uw agenda! 
 
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.  
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            Zondag 26 mei 
 
            TONEELVOORSTELLING 
 
Op zondag 26 mei is er een toneelvoorstelling.  
 
Toneelvereniging ‘T Coulisse uit Standdaarbuiten verzorgt een 
blijspel met als titel: 
 
               ‘ De vloek van Toetang en zijn Amon’  
 
Aaltje Berepoot heeft dit jaar geen zin om met haar zus en haar 
caravannetje op vakantie te gaan. Ze heeft al een exclusieve reis 
naar Egypte geboekt. Haar zus Bertha heeft hier totaal geen zin in. 
Ze hebben nog nooit gevlogen en vooral Bertha ziet er als een 
berg tegenop om naar het warme en zanderige Egypte te gaan. 
Het hotel is niet wat men had verwacht, maar Aaltje is vastberaden 
om er het beste van te maken. Dan koopt Aaltje van een vreemde 
man een heel oud beeldje van een poes!! Maar of dat nu wel zo’n 
verstandige aankoop was ……? De spelers hebben er tijdens de 
repetities al heel veel mee gelachen, dus hopelijk wordt het voor 
de toeschouwers ook weer een middag vol ontspanning en een 
mooie lach! 
Kom en geniet van deze heerlijke klucht! 
 
Aanvang: 13.30 uur;  
einde ongeveer 16.30 uur 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Denk aan uw KBO- pas! 
Iedereen is van harte welkom. 
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De zomer komt eraan 
 
Heb je ook zin in sportieve buitenactiviteiten? 
Kijk wat KBO-Roosendaal te bieden heeft en doe gewoon een 
keer mee. 
Ga mee fietsen op donderdagmiddag vanuit Buurthuis  Keijenburg 
of hou je van hockey ga eens kennismaken op donderdagochtend 
met deze sport bij De Pelikaan of heb je zin in een partijtje voetbal 
ga eens kennismaken met Walking football  bij D.V.O.’60. of heb je 
zin in een spelletje jeu de boules. Er liggen twee banen bij Wijkhuis 
de Wieken die op dinsdag middag gebruikt worden door leden van 
KBO-Roosendaal. 
Natuurlijk kun je ook gebruik maken van onze  
binnensportactiviteiten. 
Zie elders in de Antenne voor de contactpersonen van deze  
buiten- en binnensporten. 
 
 
Fietsen 
 
Op donderdagmiddag  4 april is het fietsseizoen weer van start 
gegaan met een prachtige fietstocht in het buitengebied van 
Roosendaal en een stukje over de grens.  
Iedereen is welkom om mee te fietsen. 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 
 
 

  Mei 

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 

Do 9 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr 10 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 13 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    14 Fietstocht Meerseldreef 
10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    15 13.30 uur Fietsen 

Do    16 14.00-16.00 Optreden Carola van Meer in 
Buurthuis Keijenburg 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    17 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    20 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    21 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Wo    22 13.00 uur Bedevaart Zegge 

Do    23 13.30 uur Lezing:  
In gesprek over het levenseinde 
13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    24 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 
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 

Zo    26 13.30-16.30 Toneel Buurthuis Keijenburg 

Ma    27 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    28 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

  Juni 

Ma     3 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     4 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do     6 13.30 uur Fietsen 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Vr     7 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 naar het  
Nationaal Vlasserij –  Suikermuseum  
 
In de Westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen de 
grondstof vlas voor de productie van vlaslint, linnen of lijnolie en 
suikerbieten voor de productie van suiker. Vlas en Suikerbieten 
zijn niet weg te denken uit de geschiedenis in dit gebied.  
Deze producten waren van groot belang voor het inkomen van 
boeren en arbeiders, voor werkgelegenheid en voor het  
landschap. Vlas is bijna uit het landschap verdwenen maar de  
suikerbieten bepalen nog altijd het aanzien van het West-
Brabantse platteland. Midden in dit gebied, in het vestingstadje 
Klundert staat het nationaal Vlasserij-Suikermuseum. Het museum 
neemt u op boeiende wijze mee in het vroeger naar nu. 
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Wie wil er mee fietsen (ook niet KBO-leden zijn welkom) naar dit 
Museum op vrijdag 14 juni. We krijgen een rondleiding in het  
vlasserij gedeelte en in het suiker gedeelte. We vertrekken om 
9.00 uur vanuit het Kadeplein De tocht is ongeveer 60 km. We 
zijn rond half zes weer terug in Roosendaal. 's-Morgens hebben 
we een koffiestop in Stampersgat met iets lekkers. De lunch  
gebruiken we in het museum.  
De kosten voor de koffie, lunch en entree museum incl. koffie in de 
pauze zijn € 19.25. Voor diegene die een museumjaarkaart  
hebben is de entree gratis. Die betalen € 16.00. Kunt u niet goed 
fietsen maar wilt u toch mee lunchen en het museum bezoeken dat 
kan ook. U kunt dan met eigen vervoer naar het Museum. U moet 
dan wel aanwezig zijn om 12.00 uur.  Het adres van het museum 
is: Stoofdijk 1a  4791 SH Klundert 
Let op: vertrekpunt het Kadeplein 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 10 juni 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 
________________________________________________________________ 
 
Museum Klundert                     14  juni 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 wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het 
maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang 
zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt de 
werkgroep Krater van KBO-Roosendaal een lezing over dit  
onderwerp aan. 
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat 
bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat  
euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? 
Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat 
alleen dat wat er regelmatig in de publiciteit komt. 
Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen 
in vogelvlucht aan bod: 
 
· Het gewone sterven 
· Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden 

(zoals niet behandelen/stoppen) 
· Palliatieve sedatie 
· Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
· Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen dood-

gaan? 
· Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament) 
· Uitvaart en afscheid nemen 
 
Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om 
over deze zaken goed geïnformeerd te zijn, geeft rust. Daarom 
biedt KBO-Roosendaal deze interactieve lezing aan voor leden 
(gratis)  en niet-leden( € 2,50). 
 
Nadere informatie: 
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met  
C.Vermunt tel.0165-541221 of L.Openeer tel. 0165-528364,  
via  email: secretaris.kbo.roosendaal@gmail.com. 
U kunt zich nog aanmelden tot en met 20 mei bij bovenstaande 
personen.  
De lezing wordt gehouden in ‘t Dijksteeke, aanvang 13.30 uur. 
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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.  
 
Vanuit Roosendaal vertrekken we met de fiets vanuit Keijenburg 
om 13.00 uur, maar u kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid 
gaan. 
 
Aanmelden kan Jan Hendrikx, Tel: 0165-556499   
e-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl 
 
 
Uitnodiging THOR 50+ FITdag 
 
Op 29 juni a.s. organiseert Atletiek- en recreatiesportvereniging 
THOR een gezellige FITdag voor 50-plussers. Tijdens deze dag 
kunt u kennis maken met verschillende beweegactiviteiten en  
gymdocenten. Een middag gezamenlijk sporten met diverse, leuke 
en actieve workshops specifiek voor 50-plussers!   
KBO Roosendaal zal tijdens deze middag ook aanwezig zijn om 
bezoekers te informeren over hun activiteiten.  
Trommel uw kennissen, buren en familieleden op en kom gezellig 
een middagje GRATIS met ons mee sporten!  
 
Wanneer:  Zaterdag 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur 
Waar:   Atletiek- en recreatiesportvereniging THOR, Sportpark 
Vierhoeven, Nispenseweg 1, Roosendaal. 
Kosten: GRATIS 
Aanmelden?  
Mail uw naam en telefoonnummer naar: gym@thor-roosendaal.nl  
Indien u met meerdere personen komt dan graag ook van hen de 
gegevens doorgeven. 
Meer informatie? Mail gym@thor-roosendaal.nl of  
bel 06-41338563 (Demy Weertman - SSNB) 
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Berichtje van de bezoekgroep 
 
In de 2e bijeenkomst van het jaar heeft de bezoekgroep met pijn in 
het hart, om gezondheidsredenen,  afscheid genomen van  
Mevrouw Tiny Bierbooms. 
Toen zij lid werd van KBO-Roosendaal is zij vrijwel direct  
vrijwilliger geworden in de bezoekgroep.  
In al die jaren heeft zij vele bezoekjes afgelegd, waaraan veel tijd 
en aandacht werd besteed. 
De bezoekgroep, zal je advies en inzet missen en willen jou  
hartelijk danken voor de jarenlange liefdevolle betrokkenheid. 
        Nel Mouwen. 
 
Verslag optreden KBO- koor Zegge  
‘ Op Volle Toeren’ 
 
Op donderdag 25 april heeft de activiteitengroep van  
KBO-Roosendaal weer een  middag georganiseerd in buurthuis 
Keijenburg.  
Deze keer verzorgd door ‘ Op Volle Toeren’, het KBO- koor uit 
Zegge.  
Het koor is 10 jaar geleden opgericht en staat onder leiding van 
Els Vos, die met de accordeon eveneens de begeleiding voor haar 
rekening neemt.  
Tussen de liedjes door, vertelde Tilly Verbaak een en ander over 
het gezelschap, dat uit zo’n 20 leden bestaat. 
Aanvankelijk stond het koor op het toneel, maar omdat het geluid 
niet optimaal overkwam, werd het programma na de pauze  
vooraan in de zaal voortgezet. 
Het was weer een gezellige middag! 
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In 2018 is een behoefteonderzoek gehouden onder Bergenaren 
en Roosendalers van 65+ en ouder. Wat hebben senioren nodig 
om gelukkig, gezond en zelfstandig te kunnen wonen en  
deelnemen aan de samenleving?  
En hoe kan dat dan worden bereikt?  
De resultaten zijn inmiddels bekend op alle terreinen van de  
Leeftijdsvriendelijke gemeente, zoals zorg, wonen, vervoer,  
informatie en sociaal en maatschappelijk mee kunnen doen en 
meetellen. De eerste acties zijn al in gang gezet maar het is nu 
tijd om onze prioriteiten te kunnen stellen en nieuwe coalities aan 
te gaan.  
Beslist U mee? Op 6 juni 2019 organiseren gemeente Bergen op 
Zoom en Roosendaal in samenwerking met de  
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Ouderenbonden, het Bravis en Avans een bijeenkomst om tot  
deze prioriteitenstelling te komen en dat doen wij graag samen  
met u. 
De ochtend start om 9.30 uur en eindigt met een lunch. Er is plaats 
voor 100 deelnemers dus meld u snel aan want vol is vol. 
Aanmelden kan via onderstaande link. Tot dan! 
Aanmeldlink: https://www.cic-westbrabant.nl/aanmelden-
bijeenkomst-leeftijdvriendelijke-gemeenten-6-juni-2019 
 
Spirit in Roosendaal 

 
Tentoonstelling van o.a. Mariabeelden en Maria-iconen 
Van 11 mei t/m 2 juni kunt u op zaterdagen van 14.00 -15.30 uur in 
de O.L.Vrouwekerk (Kade 23) een grote tentoonstelling bekijken 
met vele en veelzijdige fraaie beelden van Maria en Maria-iconen. 
 
Mariadag  
Op woensdag 15 mei is de kerk ook open en staat die dag  
helemaal in het teken van Maria: 
14.00 uur    kerk open voor bezichtiging van de tentoonstelling en 
iconen-demonstratie. 
15.00 uur    rondleiding voor senioren  
17.00 uur    Mariaviering met bloemen. 
18.00 uur    Broodmaaltijd  
19.00 uur    Symposium ‘Met andere ogen’ over de inspirerende rol 
van vrouwen in de kerk. 
(opgeven voor broodmaaltijd en symposium s.v.p. 
via spiritinroosendaal@gmail.com) 
 
Concert & Lezing Hildegard van Bingen 
Op zondag 2 juni om 19.30 uur in Mariastede, Thereseriastraat 44, 
zingt dameskoor Oriënte o.l.v. Marie-Louise Egbers prachtige lie-
deren over Maria. Deze aan het gregoriaans verwante liederen zijn 
gecomponeerd door een van de markantste vrouwen uit de kerk-
geschiedenis, de 12de eeuwse Benedictines, abdis, mystica, visio-
nair, natuurgeneeskundige en componiste Hildegard van Bingen. 
Tussen de liederen door vertelt Marjeet Verbeek meer over deze 
bijzonder getalenteerde vrouw. 
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Seniorenpastoraat Roosendaal Noord-Oost 
 
Op woensdagmiddag 15 mei a.s. organiseert het  
seniorenpastoraat een ontmoetingsmiddag met rondleiding langs 
de Maria-tentoonstelling. Deze middag wordt gehouden in de 
O.L.Vrouwekerk aan de Kade. U bent vanaf 15.00 uur welkom 
voor een kopje koffie of thee. Om 15.30 uur begint het programma. 
De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur.  
We vertellen over de Mariabeelden, Maria-iconen, vaandels,  
vaantjes en postzegels. Ook demonstreert tijdens deze middag 
een groep ervaren schilders hoe zij een icoon schilderen.  
Zij lichten hun werkwijze toe en vertellen over de specifieke  
techniek. Maria-iconen als 'Moeder Gods van de Tederheid' zullen 
te zien zijn.  
Aansluitend is er om 17.00 uur een Mariaviering waarbij u ook van 
harte welkom bent.  
 
Op donderdagmiddag 16 mei a.s. organiseert het  
seniorenpastoraat Roosendaal Noord-Oost weer een film- en  
ontmoetingsmiddag. Deze middag wordt gehouden in 
het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te  
Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie 
of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma.  
De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Tijdens deze middag zal de film ‘La famille Bélier’ vertoond  
worden. 
In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de 16-jarige dochter 
Paula. Ze is de onmisbare tolk in het dagelijkse leven van haar  
ouders, zeker als het de boerderij van de familie betreft. Wanneer 
haar muziekleraar ontdekt dat ze een gouden stem heeft, overtuigt 
hij haar om deel te nemen aan een wedstrijd van Radio France. 
Een levensbepalende keuze die haar ver weg voert van haar gezin 
en het begin van haar volwassen leven inluidt...Het is een lieve, 
ontroerende en grappige film. Echt een feelgood film! In de film 
wordt ook nog eens prachtig gezongen!  
 
Voor beide middagen hoeft u zich niet aan te melden.  
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Activiteiten St. Elisabeth 
  
Maandag 13 mei, 10.30 uur - 11.30 uur,  
Klassiek uurtje, ’t Palet 
Afgelopen maand verzorgde Rob van Woerkom alweer voor de 
65ste keer het Klassiek uurtje. Nog steeds met groot  
enthousiasme weet Rob zijn kennis van de klassieke muziek te 
delen met zo’n 12 belangstellenden. Een groep van bewoners en 
deelnemers van buitenaf met allen één en dezelfde passie voor 
muziek. Wilt u een keer deelnemen, komt u gerust een keer langs 
om te kijken of het iets voor u is.  
Kosten € 2,00 voor externe bezoekers.  
 
Donderdag 23 mei, 14.30 uur – 15.30 uur  
Kledingverkoop Gerard van Toorn, ’t Trefpunt 
Gerard van Toorn staat altijd garant voor een afwisselende  
collectie kleding. Van 14.30-15.30 uur is er een modeshow in  
't Trefpunt. Hierbij kunt u al een goede indruk krijgen van wat de 
kledingverkoop u te bieden heeft. Waarna aansluitend de  
kledingverkoop zal plaatsvinden tot ongeveer 18.00 uur. 
 
Zaterdag 25 mei, 14.30 uur - 16.00 uur 
Big Band Waalwijk 
De Big Band Waalwijk heeft al eens eerder opgetreden in  
St. Elisabeth. Wegens de enthousiaste reacties komen zij graag 
nog eens terug. De band bestaat uit ongeveer 20 leden en staat 
onder leiding van Ron Franken. Zij spelen vooral traditionele big 
band muziek, waarvan veel nummers bekend zijn geworden in de 
jaren ’30 en ’40. U kunt daarbij denken aan nummers als ‘In the 
mood’, ‘A string of pearls’ en ‘Fly me to the moon’.  
Zowel langzame als wat snellere nummers maken deel uit van hun 
repertoire. Een aantal nummers is met zang van Judith van Groos 
(uit afkomstig uit Waalwijk). Zij zien er naar uit om een gezellige 
middag in St. Elisabeth te verzorgen.  
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Duo-wonen 
 

Wilt u zo lang mogelijk in uw huis blijven wonen? 
Heeft u moeite met traplopen of heeft u een onveilige badkamer?  
 
Enige tijd geleden is een afvaardiging uit de werkgroep  
belangenbehartiging  van KBO-Gemeente Roosendaal, een 
mantelzorgwoning gaan bekijken, We kregen een heel veel  
informatie van Carin Aarssen van de firma Duo Wonen, die op de 
Belder  in Roosendaal deze modelwoning heeft staan. 
Er zijn diverse mogelijkheden. 
Met een aanleunkamer aan uw huis hoeft u niet meer naar de  
bovenverdieping. Een aanleunkamer wordt met een kleine ingreep 
achter of naast een bestaande 
woning geplaatst. Door deze  
aanbouw wordt uw woning  
gelijkvloers 
Er zijn verschillende varianten:  
-Een badkamer met  
inloopdouche en toilet. 
-Enkel een slaapkamer. 
-Een slaapkamer en  
badkamer met  
inloopdouche en toilet  
-Een slaapkamer met badkamer met inloopdouche en toilet en  
een zit/rustgedeelte. Deze laatste variant wordt vaak toegepast  
om uw woning ruimer te maken, hierdoor heeft u ook meer privacy 
Er komt geen verbouwing aan te pas, de aanleunkamer wordt kant 
en klaar geleverd en wordt geplaatst in één dag.  
Door de specifieke manier van bouwen zijn de aanleunkamers 
vergelijkbaar met een vastgoed object. 
De aanleunkamer kan gekoppeld worden achter een vrijstaande 
woning, een rijtjeshuis of een twee- onder één kap woning, mits er 
genoeg ruimte is achter of naast het huis. 
Een fundering is voor het plaatsen van een aanleunkamer is niet 
van toepassing.  
De aanleunkamer wordt geplaatst op betonnen drukvaste tegels. 
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Inclusief bouwkundige voorzieningen zoals aansluiting  op de  
achtergevel van een woning. 
Een aanleunkamer is rolstoelvriendelijk met brede deuren van 
93cm en is voorzien van kunststof kozijnen en voldoet standaard 
aan de eisen voor permanent bouwen.  
Als de aanleunkamer niet meer nodig is, kan deze  elders ingezet 
worden en het huis wordt teruggebracht in de oude staat.  
De investering naar gelang de vastgoed marktwaarde op dat  
moment ontvangt u terug. 
  
Sommige woningcorporaties bieden de mogelijkheid aan mensen 
om een aanleunkamer te huren.  
Vraag ernaar bij uw woningcorporatie. 
 
Wanneer u meer  informatie wilt over deze woningen of u wilt de 
mantelzorgwoning aan de Belder gaan bekijken dan kunt u contact  
opnemen met: 
Duo-Wonen, mantelzorgwoningen en verplaatsbare woningen 
Tel. 06-21115909  www.duo-wonen.nl 
Het was voor ons een interessante ochtend en wij bedanken Carin 
voor haar grondige uitleg. 

 

“Thuishuis” ook iets voor Roosendaal? 
 
De Roosendaalse vereniging Groepswonen wil onderzoeken of het 
initiatief “Thuishuis” ook in Roosendaal navolging zou kunnen  
krijgen. Thuishuis is een kleinschalige vorm van gezamenlijk  
wonen van alleenstaande ouderen. Het Thuishuis is een gewoon 
huis in de straat waar circa 5 tot max. 7 personen met elkaar onder 
één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er 
elk hun eigen woonruimte (circa 40 m² ) die bestaat uit een  
woonkamer, een slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij richten 
deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de 
bewoners een keuken, een woonkamer, een hobbyruimte, een  
bijkeuken, 1 à 2 logeerruimten en bij voorkeur een tuin (leefruimte 
circa 80 m² per persoon)  
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Het huis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis 
afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern 
en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, 
openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk of moskee. Bij of in 
de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening. 
  
Het project is opgezet door de stichting Thuis in Welzijn. In 2015 
werd het project door minister de Jong benoemd als winnend  
project in de week tegen de eenzaamheid 2015. In diverse steden 
b.v. Woerden en Deurne is inmiddels zo’n Thuishuis gerealiseerd. 
 
De Roosendaalse vereniging voor Groepswonen vraagt zich dus 
af of we zoiets ook in Roosendaal voor elkaar zouden kunnen  
krijgen. Wie wil daarover mee denken? Het thema eenzaamheid is 
al eerder genoemd als éen van de belangrijkste knelpunten die de 
gemeente zou moeten aanpakken. En ook in Roosendaal is er 
sprake van een vergrijzende bevolkingsopbouw.  
Je zou dus mogen verwachten dat een idee als Thuishuis moet 
aansluiten op een groeiende behoefte om anders te wonen dan 
strikt alleen, of nog erger in eenzaamheid. 
 
De vereniging wil daarom een bijeenkomst organiseren, onder  
andere voor leden van KBO-Roosendaal om te inventariseren of 
er behoefte is aan deze vorm van gezamenlijk wonen. Ook de 
thuiszorgorganisatie TWB heeft haar medewerking toegezegd. 
  
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 mei 
van 14 uur tot half 5 in buurthuis De Wieken.  
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar om in 
te kunnen schatten op hoe veel mensen we kunnen rekenen is het 
fijn als u zich van tevoren even aanmeldt bij de organisatie t.a.v. 
Hugo Polderman tel 569847 of  
per mail hugopolderman@kpnmail.nl.  
Wilt u op uw gemak eerst meer informatie over het project, ga dan 
naar de website van het project: www.thuishuis.org    
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Walking Football wat is dat? 
  
Dit is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die nog lekker  
actief bezig willen zijn. 
Deze vorm van voetbal vind plaats op een kwart voetbalveld  
voorzien van kunstgras. 
Er mag tijdens het partijtje niet gerend worden, geen slidings  
gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.  
En buitenspel? Daar doen ze niet aan. Nee, Walking Football is 
vooral rustig bewegen en veel lol maken en blijven genieten van 
voetbal. Ook dames zijn welkom.  
  
Doe een keer mee aan Walking Football  
Locatie: DVO’60, Sportstraat 17 te Roosendaal 
Iedere woensdag van 10.00 – 11.00 uur. 
Een kwartier vooraf is er een warming up 
Daarna is het nog even gezellig napraten onder het genot van een 
kopje koffie. 
 
Walking Football bij DVO’60 bestaat al ruim  
2 jaar en er zijn al 25 liefhebbers die hier aan mee doen. 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
ART 

Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom 
tekst: Yasmina Reza - vertaling: Coot van Doesburgh - regie: Pau-
la Bangels - spel: Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik 
Brom 
 
De komedie Art is een van de meest bekende en succesvolle  
toneelstukken van de Franse schrijfster Yasmina Reza. In deze 
fonkelnieuwe uitvoering kruipen Waldemar Torenstra, Thijs Römer 
en Frederik Brom in de huid van drie vrienden, die al bekvechtend 
over een wit schilderij hun vriendschap testen. Het begint allemaal 
als Serge voor een idioot hoog bedrag een hypermodern doek 
koopt en zijn vrienden Mark en Ivan uitnodigt om het te komen  
bewonderen. Mark vindt het een draak van een werk, een reactie 
die Serge in het verkeerde keelgat schiet. Ivan probeert de boel te 
sussen, over smaak valt niet te twisten, toch?, maar gooit  
onbedoeld olie op de al verhitte discussie. Al snel wordt het  
schilderij een excuus om elkaar eens goed de waarheid te zeggen. 
Zetten ze zo hun vriendschap op het spel? De première vond bijna 
25 jaar geleden plaats in Parijs en sindsdien is het stuk verschillen-
de keren onderscheiden, onder meer met een Laurence Olivier 
Award en Tony Award voor Best Play en een Olivier Award voor 
Best Comedy. 
 
Do 23 mei | 20.00 uur | grote zaal | € 20  i.p.v. € 33,26 (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 20 mei 
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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, waar-
na 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: 
Hr. W. Sebrechts 
Hr. L. de Moor 
Mw. L. Jongstra 
Zr. Blandina vanGinneken 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. M.J.G. Heessels 
Hr. J.C. Frijters 
Mw. J.A.M. Mol 
Mw. G. Bogaert 
Mw. M.M. van Ierssel 
Mw. A.J. Graauw - Lankhorst 
Mw. A.C.M. van Berkel - Brouwers 
Hr. L.H. de Wolf 
Mw. D.C.G. de Wolf 
Mw. J.L.M. Bouwmeester - de Bruijn 
 
Onderscheiding: 
Hr. A.C. Siemons is nu lid in de Orde van Oranje Nassau! 
Proficiat! 
 
 
Senioren activiteiten IVN 
 
Dinsdag 28 mei fietstocht Beekdal.   
We starten om 13.00 uur vanaf het MEC. 
De route leidt ons langs de Watermolenbeek vanaf Roosendaal 
naar Nispen. Aan de rechterzijde van het water ligt het Everland, 
wat zo bekend is bij het IVN. Hier wordt door een werkgroep al 40 
jaar onderhoud gepleegd aan de honderden knotwilgen die het 
landschap typeren. Daarna gaan we de grens met België over. We 
fietsen door een afwisselend landschap en maken zo kennis met 
de loop van de beek. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau: Tel:  0623802757 
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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 
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 
  
   
 
 


