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

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

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 31 juli 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 Buurthuis Keijenburg 
 
                                                     BINGO 
 
Op donderdag 20 juni organiseert de activiteitencommissie van 
KBO- Roosendaal een gezellige BINGO. 
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als  
gebruikelijke hoofdprijs:  een goed gevulde tas met boodschappen. 
Van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis Keijenburg 
Leden van de KBO worden verzocht hun KBO- pas mee te  
brengen. Iedereen  is van harte welkom! 
 
In verband met de vakantie- sluiting in de maanden juli en  
augustus zijn er geen activiteiten in Buurthuis Keijenburg. 
De eerstvolgende activiteit is op donderdag 5 september,  
dan starten we weer met een BINGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de boules / Petanque 
 
Op een wijkvertegenwoordigers vergadering in januari kwam ter 
sprake dat waar jeu de boules werd gespeeld, het niet voldoet. De 
baan die daar ligt wordt niet onderhouden en het buurthuis was op 
dinsdag middag gesloten. Er werd gevraagd of iemand zich wil  
inzetten om een nieuwe locatie te zoeken en het jeu de boules 
weer wil opstarten. Daar heb ik, Cees Holierook, gezegd mij voor 
te willen inzetten. Die locatie hebben we gevonden bij buurthuis de 
Wieken aan de Gezellelaan, daar liggen twee nieuwe banen en die 
is op dinsdagmiddag open, waar we ook gezellig  een kopje koffie 
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kunnen drinken. Wij zijn gestart op de eerste dinsdag van maart 
met gelijk acht spelers. Al gauw bleek dat de banen niet goed  
bespeelbaar waren omdat er veel te veel grind op lag. Na vier keer 
op de maandagmorgen en een keer op zaterdagochtend is het ons 
Anton, Bert en ik gelukt om hele mooie en goed bespeelbare  
banen te maken. Bedankt mannen. 
Inmiddels is de groep jeu de boules spelers gegroeid tussen de 
tien en vijftien spelers. 
 
Zijn er mensen die ook graag jeu de boules willen spelen of die het 
eens een keer willen proberen? Zij zijn elke dinsdag middag vanaf 
half twee welkom bij buurthuis de Wieken, of neem contact op met 
Cees Holierook tel. 0642436367. 
Heb je nog geen jeu de boules ballen? Wij hebben er genoeg. 
Wie weet zien wij elkaar  bij een gezellig spelletje jeu de boules. 
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Mededeling 
 
Bij de twee eerstvolgende fietstochten naar het Oude Platteland en 
het Scootermuseum is er s-morgens  geen koffiestop.  
We vertrekken pas om half elf. De reden is om de fietstochten voor 
iedereen betaalbaar te houden. Bij sommige fietstochten is koffie, 
lunch en bezoek “museum” goedkoper maar dat is niet overal. 
Jan, Nico en Toon 
 
 
Welkom op ‘t Oude Platteland  
 
Op donderdag 18 juli fietsen we naar ’t Oude Platteland, een uniek 
streekmuseum dat inzicht geeft in het leven rond 1900 met betrek-
king tot wonen en werken op ’t platteland. 
Het woongedeelte bestaat uit 2 woonkamers, 2 keukens een 
slaapkamer en een bedstee en ook het washok ontbreekt niet. 
In de expositieruimte treft u naast antieke meubelen ook diverse 
met de hand geborduurde schilderijen in plattelandsstijl aan en 
nog heel veel meer. 
De siertuin bestaat voornamelijk uit heesters, vaste planten en 
kuipplanten. Maar ook de oranjerie ontbreekt niet.  
Niet alleen vind je er een grote collectie landbouwwerktuigen,  
Gereedschappen, maar ook een koets en een arrenslee aan. 
Er zijn ook kleine huisdieren zoals krielkippen, pauwen, kalkoenen, 
sierduiven, poezen, eenden en konijnen. 
Zoals je leest is er volop te zien en te beleven op  
’t Oude Platteland. 
 
Wie fietst er mee naar dit unieke streekmuseum 
op donderdag 18 juli. We krijgen daar een rondleiding. 
We vertrekken vanuit Keijenburg om 10.30 uur. 
Let op vertrektijd en s-morgens geen koffieadres. 
De lunch gebruiken we ook in het museum.  
De kosten voor lunch, museum ( incl. koffie/thee met cake tijdens 
de pauze) zijn € 16.50 
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Kun je niet zo ver fietsen maar wil je toch het museum bezoeken 
dan  kun je ook met eigen vervoer hier naar toe. 
Wel graag doorgeven a.u.b. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 12 juli 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 ’t Oude Platteland                     18 juli 2019 
 
Naam………………………………………………,…………………….. 
 
Adres: …………………..................................................................... 
 
Plaats: …………………………….……….Tel:………….…………….. 
 
Aantal personen: ………………………………...………….fiets/auto 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 
 

 
 
 

  Juni 

Di 11 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Wo 12 Dagtocht Den Bosch 

Do 13 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr 14 09.00-17.30 Fietstocht Museum Klundert 
10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 17 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    18 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Wo    19 13.30 uur Fietsen 

Do    20 14.00-1600 Bingo in Buurthuis Keijenburg 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    21 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    24 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    25 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Do    27 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr    28 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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  Juli 

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 de boules 

Do     4 13.30 uur Fietsen 
15.00-16.00 Aqua Zumba 

Vr     5 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma     8 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

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

Wo    10 Dagtocht Veluwse zandsculpturen 

Do    11 13.30 uur Fietsen 

Ma    15 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

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

Do    18 10.30 uur Fietstocht ’t Oude Platteland 

Ma    22 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    23 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do    25 13.30 uur Fietsen 

Ma    29 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    30 10.00-11.00 Dynamictennis 
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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 de 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                                
 

  Augustus 

Do    1 13.30 uur Fietsen 

Ma    5 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di    6 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Do    8 13.30 uur Fietsen 
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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 Tweewieler Museum De Scooter 
 
Aan de Heischoorstraat in Zundert staat een uniek Scooter en 
brommer museum. 
De collectie van het museum bestaat uit o.a. scooters van de 
bouwjaren 1947 tot heden met de nadruk op oldtimers. 
Bij de scooters is vooral het merk Lambretta goed  
vertegenwoordigd, maar ook ander bekende en minder bekende 
merken zijn te zien. 
De brommercollectie gaat van Solex en Berini tot Zündapp en 
Kreidler. Er staan ook unieke Frans brommers.  
Ook een aantal interessante fietsen zijn aanwezig b.v. een fiets 
met houten velgen en spatborden uit circa 1930, een Chinese 
meegroeifiets, een Indiase riska en een vouwfiets-tandem.  
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De ruimte is aangekleed met posters en ander artikelen uit de  
50 en 60er jaren. 
Liefhebbers van het bloemencorso kunnen hier ook volop  
informatie verkrijgen, wagenbouw naast dit museum. 
 
Wie wil er mee fietsen op dinsdag 20 augustus naar dit unieke 
museum, voor sommige onder ons is er vast veel nostalgie. We 
krijgen een rondleiding in het museum met koffie/thee in de pauze. 
We vertrekken vanuit de parkeerplaats bij Brasserie “De Lodge”  
Rozenvendreef 2 om 10.30 uur 
Let op vertrektijd en s-morgens is er geen koffieadres. 
De Lunch gebruiken we bij eetcafé “Den Hoek“  
De kosten voor lunch, museum zijn € 16.00. 
Kunt u niet zo ver fietsen maar wil je hier wel graag naar toe dan 
kunt u ook met eigen vervoer. Wel graag doorgeven a.u.b. 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 15 augustus 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 De Scooter                   20 augustus 2019 
 
Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………..................................................................... 
 
Plaats: ………………………………….….Tel:……………………….. 
 
Aantal personen: ……………………………...………….. Fiets/auto 
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Stadswandeling door Roosendaal 
 
De werkgroep Krater organiseert weer een stadswandeling door 
Roosendaal.                                                                                            
Deze wandeling zal gedeeltelijk een andere route hebben dan de  
vorige.                                                   
Datum: donderdagmiddag 19 september 2019.  
Aanvang: 13:30 uur                                                                                                      
De duur van de wandeling zal ongeveer 2 uur zijn.  
De kosten bedragen € 2,50 p.p.                                                                                           
Verzamelen in Parrotia, Markt 54G te Roosendaal. 
                                                                                                            
U kunt zich aanmelden door het invullen van onderstaand strookje 
en opsturen vóór 11 september 2019 naar:  
KBO-krater  
t.a.v. Cees Jongeneelen, Geerhoek 38, 4724 EJ  Wouw  
of e-mailen naar: cdjongeneelen@home.nl  
of telefoon 0165-302016 of 06-51840252  
 
 
 
 
 
 
 
—————————————————————————————--                                            
Stadswandeling     19 september 
 
Naam: ……………………………………………………………………  
 
Adres: ……………………………………………………………………. 
 
Plaats: …………………………………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………………………………. 
                                                                         
Ik kan op 19 september 2019  om 13:30 uur aanwezig zijn. 
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Verslag optreden van Carola van der Meer 
 
Op donderdag 16 mei hebben de bezoekers in Buurthuis Keijen-
burg kunnen genieten van een optreden van Carola van der Meer. 
De Bredase Carola van der Meer is werkelijk een geweldige  
conferenciere.  
Zowel als ‘ Naon van ’t Vaareind’  als de ‘ stewardess’  ontlokt ze  
menig lachsalvo.  Met het grootste gemak vertelt ze de ene  
grappige anekdote na de andere. De toehoorders hangen aan 
haar lippen en ze weet precies hoe ze haar publiek moet  
bespelen. Ze zingt ook grappige liedjes, waarbij de mensen in de 
zaal regelmatig betrokken worden. Veel van haar verhalen zijn 
heel herkenbaar. Na afloop is iedereen het met elkaar eens: een 
heerlijke middag, voor herhaling vatbaar! 
 
Verslag toneelvoorstelling 
 
Op zondag 26 mei was er in Buurthuis Keijenburg een  
toneelvoorstelling, verzorgd door toneelvereniging ’t Coulisse’ uit 
Standdaarbuiten. 
De zaal zat weer goed vol met enthousiaste toehoorders. 
De spelers brachten DE VLOEK VAN TOETANG EN ZIJN AMON, 
een leuke komedie over enkele toeristen in Egypte.   
Er waren natuurlijk de nodige verwikkelingen, waar niet alleen de 
vakantiegangers een bijdrage aan leverden, maar ook de mensen 
uit het hotel en eveneens de stewardessen, die als  
undercover- agenten de dieven van oude kunstschatten  
probeerden op te sporen.  
Daarbij speelde ook nog de poes van een van de gasten en een 
beeldje van een poes uit de gestolen collectie een rol.  
Dit alles zorgde voor de nodige hilarische momenten met  
vermakelijke taferelen en leuke gesprekken, vol woordspelingen 
en grappen. 
De acteurs van ‘t Coulisse speelden hun rol met veel overtuiging 
en er werd dan ook regelmatig door het publiek smakelijk  
gelachen.  
Kortom: een heerlijke middag. Alle aanwezigen gingen tevreden 
naar huis. 
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Bedevaart naar Kevelaer! 
 
Kevelaer, vlak over de Duitse grens ten noorden van Venlo, is een 
van oudste bedevaartplaatsen van Maria in Europa. Al vanaf 1642 
trekken pelgrims uit Nederland, België, Luxemburg en het Duitse 
Rijnland en Westfalen hierheen, soms individueel, maar vaak ook 
in groepen. Vanuit Roosendaal worden er vanaf 1904 al meer dan 
100 jaar groepsreizen  georganiseerd. Oorspronkelijk was het een 
tweedaagse bedevaart per trein, later een tweedaagse of 
eendaagse bedevaart per bus. Tijdens en kort na de beide 
wereldoorlogen kon men niet naar Duitsland reizen, daarom gaan 
we dit jaar voor de 103e keer naar Kevelaer. 
De tweedaagse reis is op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus, 
de ééndaagse op vrijdag 23 augustus. 
De kosten bedragen voor beide reizen  € 30. Daar is voor de 
tweedaagse reis de overnachting niet bij inbegrepen. Wie het 
bezwaarlijk vindt om zelf voor een hotel te zorgen, kan daarbij hulp 
krijgen.  
Als u mee wil gaan, kunt u zich aanmelden tot 1 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlichtingen en aanmelden bij:  
 
C. van den Eijnden, Keijenburg 17, 4702 CE Roosendaal,   
0165-553652 ceijnden@gmail.com  
A.W. J. Rens,            Keijenburg 15, 4702 CE Roosendaal,   
0165-544794 adenriet@home.nl    
J. Goorden, Bandeliersberg 15, 4707 SG Roosendaal,  
0165-563841 goordendewitte@home.nl  
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Roosendaal Raakt  
 
staat weer op de planning en wel op dinsdag 18 juni. 
Het programma zal plaatsvinden in de Kring, waarvoor wij jullie 
graag uitnodigen. 
 
13.00-13.25 uur Ontvangst in de foyer 
13.30-15.30 uur Workshops cabaret, zang en kunst 
       Inclusief een pauze van 30 minuten 
15.30-16.00 uur Afsluiting 
 
Hieronder een korte toelichting op het programma: 
Cabaret -> over ouder worden, dus echt cabaret (geen workshop, 
maar gewoon zitten en genieten). Deze cabaretiers zijn ingesteld 
op de doelgroep ouderen. Het cabaretstukje komt ook echt uit een 
voorstelling. 
Kunstbeleving -> samen met een kunstenares wordt een schilderij 
gemaakt (zij schildert en de mensen brengen het een en ander in) 
Muziek -> er worden (oud) Hollandse liedjes ten gehore gebracht 
en iedereen mag meezingen/mee bewegen. 
Het gaat er bij de workshops dus niet zozeer om dat de mensen 
echt iets zelf moeten doen, maar meer om de interactie. 
 
Inlichtingen en aanmelden bij: Roosendaalse Uitdaging, 
 
info@roosendaalseuitdaging.nl 
 
tel. 06 24568710 
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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) 
 

 
 
Actieve Seniorenmiddag Dorpsfeesten Moerstraten 
 
Tijdens Dorpsfeesten Moerstraten organiseren wij weer een  
actieve seniorenmiddag, met o.a. BINGO, rad van avontuur,  
dansmuziek, enz., voor alle senioren en minder valide mensen 
Entree bedraagt € 2 
 
Deze middag zal plaatsvinden op donderdag 27 juni vanaf 13.00 
uur in de feesttent aan de Heivelddreef te Moerstraten. 
 
We zouden het leuk vinden dat U deze middag een bezoekje 
brengt, want de middag zit vol met verrassingen. 
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Verslag: In gesprek over het levenseinde 
 
Op donderdagmiddag 23 mei kwam Jos Vermunt hier met ons en 
circa 50 mensen over praten. 
Voorafgaande aan de lezing werden de mensen verwelkomd met 
een kopje koffie en mooi op tijd om 13.30 uur opende de voorzitter 
van de werkgroep Krater, Kees Vermunt, de middag met een  
introductie van zijn broer Jos. 
Jos is lid van de werkgroep Identiteit en Zingeving van  
KBO Brabant en heeft op dit gebied en met het houden van  
andere lezingen veel ervaring. 
 
De bedoeling van de middag was om de onderwerpen op een 
laagdrempelige manier met een tikje humor te behandelen. 
Voor de pauze kwamen de volgende onderwerpen aan bod. 

· Gewoon sterven zonder medisch ingrijpen.  We spreken 
van “het kaarsje gaat langzaam uit!” Omringd en begeleid 
door geliefden zakt een stervende langzaam weg.  

 Voor nabestaanden een wijze waarbij men de kans krijgt 
afscheid te nemen. 

· Palliatief (Medisch handelen niet gericht op genezing). Een 
zorg die aan ongeneeslijk zieken wordt verleend. Hierbij 
neemt een arts de beslissing te stoppen met een medisch 
zinloze behandeling, of niet te beginnen met een  

 behandeling, of in te grijpen als een zieke veel pijn lijdt. Bij 
deze situaties gaat het meestal om mensen die al dicht bij 
het sterven zijn. 

· Palliatieve sedatie (arts helpt) Het medisch handelen van de 
arts is niet gericht op genezing maar op het verlagen van 
het bewustzijn zodat de zieke de pijn niet meer ervaart. 

· Volgens de wet is versterven ook een natuurlijke dood. Er 
wordt in overleg gestopt met eten en drinken. Afhankelijk 
van leeftijd en conditie zal de zieke binnen 1 á 2 weken 
overlijden. 

· Euthanasie: De arts dient de dodelijke middelen toe op  
 verzoek van de zieke of de zieke neemt zelf de dodelijke 

middelen in.  
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 Voor euthanasie gelden wettelijke voorwaarden,  
 wilsbekwaamheid, ondraaglijk uitzichtloos lijden en  
 herhaaldelijk verzoek. 

 
Na de pauze wilde Jos benadrukken dat het in gesprek gaan 
met de partner of naaste erg belangrijk is. Vaak geeft het rust 
als alles van tevoren is besproken en men weet wat de wensen 
van de overledene zijn.  
Hoe wordt er gedacht over donatie; wanneer is het genoeg als 
men zelf niet meer kan beslissen; of hoe wil je je laatste  
levensfase doorbrengen, thuis, verpleeghuis of hospice?  
Wel of niet reanimeren? Een en ander kan vastgelegd worden 
in een wilsverklaring, of nog beter in een levenstestament bij de 
notaris  Dit kan te allen tijde herzien worden als men zich  
bedenkt. 
Voor veel mensen was het een beladen onderwerp maar met 
de uitleg van Jos, die aan de hand van wat voorbeelden en de 
nodige humor het publiek aan zijn lippen hield en antwoord gaf 
op de diverse vragen. 
Een middag waarover veel zal worden nagedacht.  
Maar zeer zeker geslaagd. 

  
  
    

  
KBO-Krater 

 
 
 

 
Senioren fietstocht Zevenbergen 
 
Op zaterdag 10 augustus wordt er een senioren fietstocht   
georganiseerd in Zevenbergen. 
 
Liefhebbers kunnen zich inschrijven vóór 1 augustus bij:  
profrondezevenbergen.nl 
 
zaterdag 10 augustus aanvang 10.00 uur  20/40 of 60 kilometer 
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Verslag fietstocht naar Meerseldreef 
 
Met 38 personen zijn we om 9.00 uur vanuit Keijenburg vertrokken 
naar Meerseldreef. 
Het was redelijk goed fietsweer. Om half elf kwamen we aan bij het 
aardbeienterras in Rijsbergen waar de koffie al klaar stond met 
een aardbeiengebakje, niet op het terras maar nu in de  tunnel. 
Lekker warm was het daar. Daarna werd de tocht voortgezet.  
Om half twaalf kwamen we in Meerseldreef aan. We zijn met zijn 
allen naar de Mariagrot gegaan om daar te bidden en te zingen. 
Voor ons was er een groep met een pastor als begeleider.  
Wij konden aansluiten en mee bidden en zingen. Daarna was er 
nog tijd om door de tuin te wandelen.  
Om half een was de lunch bij “De Paters”. Het waren weer van die 
lekkere dunne sneetjes brood waarvan je er veel van op kunt.  
Na de lunch kon iedereen nog op eigen gelegenheid  
rondwandelen in de tuin of nog lekker uitrusten voordat we terug 
fietsten.  
Om twee uur zijn we weer richting huiswaarts gefietst maar dan via 
de Pannenhoef (tussenstop bij de schuur van Staatsbosbeheer) en 
een stop bij camping “de Kievit” voor een lekker drankje.  
Rond de klok van vijf waren we weer terug in Roosendaal.  
Het was weer een heerlijke fietsdag.  
       Jan Hendrikx. 
 
 
FNV senioren 
 
De FNV senioren helpt mensen om veilig en verantwoord in de  
eigen omgeving te blijven wonen. Buurtpreventie is bespreekbaar. 
U wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over veiligheid in en 
rond het huis. Ook de verkeersveiligheid word meegenomen . 
 
De middag begint om 14.00 uur  op 18 juni in  
Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70,4702CG Roosendaal 
Toegang gratis en iedereen is welkom. 
Vrij parkeren. Er is gelegenheid om vragen te stellen. 
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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 19 juni.  
U krijgt bericht naar aanleiding van uw inschrijving.  
  
Activiteiten          
Donderdag 6 juni 14.30 uur – 15.30 uur  
Bingo, ‘t Trefpunt 
U heeft altijd kans op een leuk prijsje!  
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers. 
 
 
 

Senioren activiteit IVN 
 
Dinsdag 25 juni wandeling Kraijenberg 
We vertrekken per auto om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij 
de Lodge richting Bergen op Zoom. De Kraijenberg en de directe 
omgeving is een geliefd gebied voor vogelaars Het landschap 
toont water, natte gebieden en bossen. Vooral in het voorjaar is dit 
gebied een ware verzameling van heel veel vogels die vanuit het 
zuiden weer Nederland aandoen. Dit wordt natuurlijk versterkt door 
de ligging dat grenst aan het Markiezaatsmeer. 
Voor degene die wil meerijden vragen we een kleine  
kilometervergoeding. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau Tel: 0623802757 
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Informatie over de leden: 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. D.M Hopstaken - van Wesel 
Mw. S.J. Hendriks - Sperber 
Hr. J.A. Kuijstermans 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Mw. C.C. van Geel - Goossens 
Mw. R. Bierstekers 
Mw. A.M.T. Schenkeveld 
Mw. M.M.A. Egging 
Mw. C.J. Gijzen 
Mw. J. M.T.A. van Aken - de Schutter 
Hr. G.J. Witteveen 
Mw. M.C. Witteveen - Vroonland 
Mw. L.M. Jurres 
W.T. Schuurmans 
Mw. A. Govers - de Nijs 
Mw. C. Bruggeman 
Mw. M.M.C. Aarden - Neelen 
Mw. P.J. van den Heuvel 
 
Jubilea: 
60 jaar getrouwd 
02-jun-2019 Dhr. en Mw. Van Gool - Hack 
50 Jaar getrouwd  
05-09-2019 Jan en Nel  Mouwen-Adams. 
 
 
Spirit in Roosendaal 
 
Expositie Mandala Tekenen  
Op maandag 17 juni van 14.00 tot 16.30 uur 
Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2 in Roosendaal 
Tijd:     14.00 – 16.30 uur 



KBO-Roosendaal 

23 

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 
Dhr. W. Maas  tel. 504562 
 
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 
Dhr. W. Maas   tel. 0165 504562 
Mevr. F. v.d. Weijgaert  tel: 0165 504562 
 
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 
  


