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

En ook weer veel activiteiten. 
Er staan maar liefst drie fietsdagtochten in. 
Je zou dan verwachten dat die op volgorde staan. 
Maar dat is niet het geval, want de fietsroute naar het Tweewieler 
museum heeft ook al in de vorige Antenne gestaan. 
Daarom komen eerst de nieuwe fietsroutes aan bod. 
 
Kunt u helaas niet meer mee fietsen, ik vind het zelf ook heel leuk 
om de verslagen van die tochten te lezen. En daar staan er twee 
van 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 28 augustus 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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 Fietstocht KBO-Kring Gemeente Roosendaal 
 
De jaarlijkse fietstocht voor alle leden van de afdelingen  
KBO-Kring Gemeente Roosendaal gaat dit jaar naar Roosendaal. 
We bezoeken daar Waterplantenkwekerij Moerings bv,  
Hellemonsdreef 1, Roosendaal 
 
Hoe is dit bedrijf ontstaan: 
 
Historie: 
Ronald Moerings uit Boskoop bracht regelmatig waterplanten naar 
enkele klanten van zijn oom, die deze voor zijn hobby kweekte. 
Deze lokale tuincentra waren dol op de modderige planten, maar 
werden ergens in een hoekje van de winkel gezet. De jonge Ro-
nald verbaasde zich hierover en bedacht een plan. 
Presentatie: 
Wanneer de planten netjes gepresenteerd zouden worden, waren 
consumenten vast en zeker sneller geneigd de planten te kopen. 
Ondertussen moest zijn oom stoppen met zijn kleinschalige kwe-
kerij. 
Ronald nam de waterplanten en de klanten van zijn oom over en 
begon zo zijn eigen kwekerij. Hij zorgde ervoor dat de klanten de 
planten voortaan netjes schoon en voorzien van fraai gekleurd la-
bel kregen. Dat waren de eerste stappen van Waterplantenkweke-
rij R. Moerings BV. 
Een nieuwe plek: 
De oorspronkelijke kwekerij in Boskoop stond op een veenachtige 
bodem die verzakte en er was nauwelijks ruimte voor uitbreiding. 
Ronald en zijn vrouw Fiona besloten om ergens anders in het land 
te zoeken naar een ruime aaneengesloten kavel, waar ze hun be-
drijf konden voortzetten met ruimte voor toekomstige uitbreiding. 
Dat werd in 1997 in het Brabantse Roosendaal gevonden, niet ver 
van de snelweg A58. 
Hier bouwden ze een compleet nieuw kassencomplex met een ge-
avanceerd eb-en-vloed-systeem, zodat de waterplanten in optima-
le omstandigheden gekweekt konden worden. Dit waren de eerste 
stappen om Europa’s grootste waterplantenkwekerij te worden. 
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In iedere hand een waterplant was de gevleugelde uitspraak 
van oprichter Ronald Moerings 
 
Het gezamenlijke programma van die dag ziet er als volgt uit: 
We verzamelen ons om 11.45 uur voor de lunch bij Divers, 
Raadhuisstraat 37, Roosendaal. 
De fietsen kun je in de gratis fietsenstalling plaatsen op de Oude 
Markt in Roosendaal. 
Om 13.00 vertrekken we richting Dijkrand, Rucphensebaan, 
Hellemonsdreef naar Moerings. 
De kosten voor deze dag zijn € 6.00 p.p. (bijdrage voor lunch en 
rondleiding) Overige kosten zijn voor rekening van KBO-Kring 
Gemeente Roosendaal 
 
De Fietstocht vind plaats op woensdag 4 september. 
Bij slecht weer wordt deze fietstocht verplaatst naar  donderdag  
12 september. 
 
KBO-Kring Gemeente Roosendaal wenst iedereen een gezellige 
en fijne fietsdag toe. 
 
 
KBO-Roosendaal vertrekt om 9.00 uur bij Keijenburg.  
We maken nog een fietstocht met onderweg een stop met koffie en 
iets lekkers erbij. We zijn dan om 11.45 uur weer terug in  
Roosendaal voor de gezamenlijke lunch en daarna de excursie. 
De kosten voor koffie en iets lekkers zijn € 4.00 
Totale kosten zijn dan voor koffie/lunch en excursie € 10.00. 
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Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 29 augustus naar activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal.  
Bellen of mailen kan ook Tel: 0165-556499,  
e-mail:  janhendrikx.1@kpnmail.nl  
_____________________________________________________ 
 
Kringfietstocht                         4 september 2019 
 
Naam: …………………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………............................ 
 
Plaats: ……………………………Tel:…………………………………. 
 
Aantal personen: ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBO- activiteit Buurthuis Keijenburg                                                   
 
Op donderdag 5  september 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 van harte welkom! 
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Sportnieuws 
 
In januari van dit jaar is KBO-Roosendaal gestart met Aqua-zumba 
in zwembad de Stok. 
Het was een proefperiode van een half jaar om te bekijken of het 
rendabel was. Helaas heeft het bestuur besloten om deze  
sportactiviteit stop te zetten per 1 juli i.v.m. te weinig deelname. 
Deze activiteit was helaas niet rendabel en een sportactiviteit moet 
kostendekkend zijn. 
Bestuur KBO-Roosendaal bedankt voor deze proef van een half 
jaar.  
 
Maar er is ook goed nieuws. 
 
Nieuw   Nieuw   Nieuw   
 
Extra uur Aqua-aerobic 
 
Op dinsdag 3 september start er een nieuwe groep Aqua-aerobic 
bij zwembad de Stok. Dit omdat er mensen voor deze activiteit op 
de wachtlijst staan en omdat de Aqua zumba is gestopt.  
De tijd is van 14.30 tot 15.30 uur. 
Er is met de Zwembad de Stok een proefperiode afgesproken t/m 
december. 
 
Heb je interesse dan kun je voor deze middag aanmelden bij:   
Jan Hendrikx. Tel: 0165-556499  
e-mail:  janhendrikx.1@kpnmail.nl 
 
Deelnemers van de lessen op maandag en vrijdag kunnen hierbij 
ook aansluiten en van dag veranderen als zij dat willen. 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Augustus 

Ma 12 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di 13 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Do 15 13.30 uur Fietsen 

Ma 19 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    20 10.00-11.00 Dynamictennis 
10.30 uur Fietstocht Tweewieler museum 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Do    22 13.30 uur Fietsen 

Vr    23 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    26 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    27 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 

Do    29 13.30 uur Fietsen 

Vr    30 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  September 

Ma     2 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     3 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu de boules 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Wo     4 9.00 uur Fietstocht KBO-kring Roosendaal 

Do     5 14.00-16.00 Bingo in Buurthuis Keijenburg 

Vr     6 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 
 
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 
 
 
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   z.o.z. 
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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 
 
 
Fietsroute “De Slag om Woensdrecht.” 
Met een bezoek aan  
Museum ‘Wings over Woensdrecht’  
 
Vliegveld Woensdrecht heeft een belangrijke rol gehad in de  
oorlog 40-45. De Duitsers hebben direct na de capitulatie van  
Nederland het vliegveldje uitgebreid tot een Vliegveld ook om op 
o.a. Engeland te vliegen. 
Ze hebben ook bunkers en hangars weggezet om het te  
verdedigen Aan het einde van de oorlog, bij de bevrijding, is er 
heftig gevochten in dit gebied. Degene die het vliegveld  
beheersten had de weg naar Zeeland open. 
 
Onderweg kunnen we stoppen bij verschillende verdedigingswer-
ken, omstreden erfgoed, dat door de bezetter is achter gelaten. 
Borden geven een overzicht van hun functie . 
 
Museum Wings over Woensdrecht is een 
luchtvaartmuseum in Ossendrecht en is op 3 April geopend door 
de commissaris van de Koning in Brabant .  
Het gaat om luchtvaart erfgoed in de westhoek en tastbare  
herinneringen aan de vliegtuigindustrie. 
Wings is gevestigd bij de volksabdij Ossendrecht . 
 
Wie gaan er meefietsen op Vrijdag 20 September? 
Vertrek 9.00 uur bij de Polar Bear op de Kade  
Tussen stop Koffie/thee met iets lekkers. 
De lunch is bij de volksabdij Ossendrecht. 
De route is ongeveer 50 km. en we zijn om ongeveer  
17.00 uur terug . 
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De kosten voor deze mooie fietsroute zijn € 16    
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 14 september naar: 
 
KBO- Activiteitencommissie t.a.v. Jan Hendrikx, 
Toermalijndijk 48,  4706 TH Roosendaal 
Bellen of mailen kan ook  Tel 0165-556499 
e-mail  janhendrikx.1@kpnmail.nl  
 
 
Museum Wings Ossendrecht          20 september 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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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. 
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.  
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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Van de Werkgroep Reizen 
 
Zoals u weet sluiten wij bij een dagreis voor u een reisverzekering 
af. 
Dit is een groepsreisverzekering wat inhoud dat wij alleen maar het 
aantal deelnemers moeten doorgeven aan de verzekeringsmaat-
schappij. 
Bij een claim moeten we dan alleen de gegevens van de  
betrokkene doorgeven zoals naam en adres voor hun verdere  
correspondentie met de gedupeerde. 
Nu is de verzekeraar IAK overgegaan naar Aon. 
Aon wil met deze manier van verzekeren wel doorgaan maar we 
moeten niet alleen het aantal doorgeven maar ook alle gegevens 
van de deelnemers inclusief de geboortedatum. 
Hiervoor is het inschrijfformulier aangepast en wordt ook de  
geboortedatum gevraagd. 
Wanneer je op een andere manier je wilt opgeven voor een reis 
zoals E-mail vermeld dan ook a.u.b. de geboortedatum van de 
deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
Humanitas West-Brabant West 
 
Rouwcafé 
 
Het rouwcafé op maandag 7 oktober is bedoeld voor mensen die 
een verlies hebben geleden. 
Het thema van de lezing: Leren leven met verliezen. 
Het is van 19.30 tot 21.30 uur in de kapelzaal van Centrum voor 
wonen en zorg de Brink, Melis Stokelaan 5 te Roosendaal. 
De lezing is gratis. 
Voor meer informatie: 0165-599936 
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Verslag fietstocht naar Vlas en   
Suikermuseum in Klundert 
 
Vrijdag 14 juni was de fietstocht naar Klundert. 
De lucht was een beetje betrokken en er viel een klein beetje  
regen, maar dat kon de pret niet drukken. 
Regenjassen werden aan gedaan maar eigenlijk was het niet  
nodig. De tocht ging langs de Vliet naar Stampersgat.  
De koffiestop was bij voormalige Zaal Geerts maar dat is nu van 
Diana en Matthijs van “Unieke Werken”. Het doel van deze  
stichting is om van het café een lunchroom te maken, samen met 
jongeren en jong volwassenen die moeite hebben met de jachtige 
maatschappij, om hen zo een zinvolle dagbesteding aan te bieden. 
Ook komt er een soort werkplaats waar unieke werkers  
reparatieklusjes kunnen doen of meubels in elkaar zetten.  
Na de koffie met een heerlijke koek vervolgden we onze tocht naar 
Klundert en de lucht klaarde op en het werd mooi weer. 
We kwamen een half uur te vroeg aan bij het museum maar dat 
was geen probleem. We konden gelijk aanschuiven want de  
kroketten waren bijna klaar. Na een zeer goed verzorgende lunch 
werden we in twee groepen rondgeleid. Een groep naar het  
vlasgedeelte en een groep naar het suikergedeelte  
Na een klein uurtje was er koffie/thee en werden de groepen  
gewisseld. De rondleiding was heel interessant mede door de  
uitleg en demonstraties van de enthousiaste rondleiders.  
De planning was om drie uur te vertrekken maar een fiets had een 
lekke band. Dat moest eerst geregeld worden. 
Toen dit opgelost was konden we vertrekken. 
Nu was de wind een beetje van voren dus het was trappen  
geblazen. Via Oudenbosch fietsten we richting Bosschenhoofd 
voor nog een afzakkertje. De groep was intussen al een beetje  
uitgedund want we waren al een beetje laat en na het afzakkertje 
ging ieder zijn eigen weg.  
Een groepje via Seppe en een ander groepje via Zegge. 
Om 6 uur was bijna iedereen weer thuis.  
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Verslag fietstocht ’t Oude Platteland 
 
Op donderdag 18 juli was de fietstocht naar ’t oude Platteland.  
De opkomst was niet zo groot maar de reacties die ik van te voren 
al kreeg waren: 
daar ben ik al een paar keer geweest en inderdaad er zijn daar al 
veel Roosendalers geweest volgens de eigenaar. 
Om half elf vertrokken we vanuit Keijenburg, 
via een mooie route richting Rucphen, Zegge, Bosschenhoofd en 
vliegveld Seppe naar Willebrord. 
’t Oude Platteland ligt aan de Rijksweg en was gemakkelijk  
bereikbaar. Klokslag 12 uur waren we daar en precies op tijd voor 
de lunch.  
Het was een heerlijk uitgebreide lunch die ons aangeboden werd. 
Om 13.00 uur begon de rondleiding en je kijkt je ogen uit.  
De eigenaresse leidde ons rond en vertelde veel en je kon vragen 
wat je wilde maar zij had overal een antwoord op. Zij vertelde ook 
waar het vandaan kwam o.a  schenkingen, zelf veel bewaard en 
markten aflopen. Veel reacties van, oh dat hadden wij vroeger 
thuis ook. Er waren zelfs koetsen en 3 oude auto’s (oldtimers). 
Zelfs de auto van haar vader stond er nog. Nog zo goed als nieuw. 
De eerste banden zaten er nog onder. Om drie uur was de  
rondleiding ten einde en waren we in alle ruimtes geweest. 
Toen was er nog koffie met een heerlijke plak cake en daarna met 
een goed gevoel weer richting Roosendaal. Houd je van oude en 
antieke spullen dan moet je hier zeker een keer een kijkje gaan 
nemen. 
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Start met Bridge - Bridgecursus in Roosendaal 
 
Als je een liefhebber bent van kaarten of denksporten dan is  
bridgen misschien wel iets voor jou. Bridge is tevens een spel 
waarbij snel nieuwe sociale contacten gemaakt kunnen worden en 
een spel waarmee je zowel thuis als in clubverband gezellige 
avonden kunt hebben. 
Bridgeclub ABC-Westbrabant start op woensdagavond 2 oktober 
met een nieuwe cursus. Voorkennis van kaartspelen is niet nodig. 
Een cursus bestaat uit 12 lessen en een slotwedstrijd. De lessen 
bestaan in het begin voor het grootste gedeelte uit het spelen van 
verschillende spellen; dat is het leukste onderdeel en al doende 
leer je de verschillende manieren om een spel te spelen.  
Een cursus gebaseerd op  “ learning by doing”. 
 
De cursus start op 2 oktober in Westpoort, Burg Frijterslaan 238 te 
Roosendaal en zal worden verzorgd door bij de Ned. Bridgebond  
ingeschreven docenten. Het nieuwe, recent verschenen dus eigen-
tijdse cursusboek-Start met Bridge- is de leidraad voor de cursus. 
 
Heb je interesse of wil je verdere informatie dan kun je bellen met 
Jac van Dongen, tel. 0165555074 of  Gijs Ton, tel. 0167536060. 
Of je stuurt een mailtje voor nader contact naar  
jacels01@gmail.com of gton@home.nl 
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Verslag een reis om de wereld in Garderen op 10 juli 
Betreffende Zandsculpturen 
 
Ja hoor om 8.55u reden we met mooi weer richting de Veluwe 
maar niet te vergeten eerst koffie met gebak.  
Om 12u aangekomen eerst de lunch dan hadden we de hele  
middag om te reizen. 
En gereisd hebben we. De ridders in de beeldentuin stonden ons 
al op te wachten. We moesten eerst het vliegtuig in, anders  
kwamen we niet verder. 
We gingen met de KLM. We hadden vluchtnummer 23GKO76 
Eerst door Nederland we konden onze koffers kwijt bij de ANWB 
daar lagen er al opgestapeld, verder vliegend werden we onthaald 
door de Heraut van de Efteling, Koningin Beatrix, Pim Fortuin met 
zijn 2 hondjes op de bank, Loeki de Leeuw, het begin van de  
gulden naar de euro in 2002, een telefoon met een draaischijf 
(o kan ik even bellen dat we een tof gezelschap hebben) 
een limousine, een schoolklas, de bevrijding na de oorlog. 
Het begin van de 1ste computer. 
Elvis Presly, piano, de Elfstedentocht, Moeders aan het koken op 
een petroleumstel en oud gasfornuis, en warempel daar was  
Vader Abraham ook nog met zijn smurfen, en we kwamen langs 
de kermis maar je kon nergens in. De Kerk en het Jodendom  
zagen we en toen was er Andre van Duin als Willempie.  
Wim Kok met het kwartje, De Fabeltjeskrant. 
Wat is Nederland toch rijk met veel herinneringen. 
We gingen Nederland uit ,op naar Frankrijk, de eiffeltoren en de 
tour was bezig. En le mont saint michel. 
Verder naar Italië. Daar werden we door de Paus onthaald. 
Verder door Rusland met de matroesjka.  
Naar Amerika, route 66, de aanslag bij de twin towers in  
September ook weer even geleden. Verder zagen we nog Marga 
Tetcher en Kim Jong Oen. En daarna, verder naar Japan, China 
en Zuid-Amerika. Om daarna te landen  op de maan. 
Wat een belevenis. 
Tijd te kort en ogen te kort. Wel 100 foto's gemaakt. 
Het verslag mag nooit lang zijn maar kort dit maar eens in, dat 
gaat toch niet. 
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Om 16u op naar het diner en om 20.15u waren we weer op de  
Lindenburg, maar niet voor dat we onze reisleidster Henny van 
Bergen (ben je al wakker Henny) heel hartelijk bedankt hebben dat 
ze dit ons wilde laten zien. 
Fantastisch gedaan en gegaan en ook ode aan onze chauffeur. 
 
Anneke Krens 
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Kom gezellig naar de stamtafel van St. Elisabeth! 
 
Bij de stamtafel van St. Elisabeth bieden we gratis activiteiten aan 
voor mensen uit de buurt. Op dit moment bieden we aan: 
 
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 Niewsuurtje 
 
Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 Creatieve middag 
(later aanschuiven mag ook) 
Karien Wiericx is een textielkunstenaar en komt elke  
dinsdagmiddag een creatieve workshop aanbieden 
 
Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 Biljartmiddag 
 
Vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 Jeu de boules 
Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 Sjoelcompetitie en  
       Spelletjes 
 
Heeft u zelf nog activiteiten die u graag nog eens zou willen doen? 
Geef het bij ons aan en wij kunnen kijken naar de mogelijkheden. 
 
 
Onze openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag  
            van 10 tot 16 uur 
 
Iedereen is welkom. 
Kom gerust vrijblijvend een gratis bakje koffie of thee drinken en 
neem uw vriendin of buurman gezellig mee! 
 
Adres: St. Elisabeth, Wouwseweg 21, Roosendaal. 
 
Heeft u nog vragen? 
Bel gerust naar 0165-592400 en vraag naar de stamtafel of naar 
Karin Wierks. 
Mailen kan naar k.wierks@stelisabeth.nl 
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Kinderen een toekomst geven; het klinkt zo vanzelfsprekend. Wie 
is daar niet voor? Toch worden we dagelijks met de gevolgen van 
kinderuitbuiting geconfronteerd. Terre des Hommes zet zich in om 
uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden te stoppen. Komen 
tot een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit, dat is 
de missie van Terre des Hommes. Kinderen een toekomst geven 
en een veilige leefomgeving bieden, daar staan we voor. Om dit 
doel te bereiken heeft Terre des Hommes in Nederland 45 winkels 
waarin top kwaliteit 2e hands materialen worden verkocht.  
In Roosendaal vindt je de Terre des Hommes winkel aan de  
Nieuwe Markt. Vanuit de opbrengst van de winkels worden diverse 
projecten in Azië en Afrika ondersteund.  

Je kunt op vele manieren Terre des Hommes steunen: wordt  
donateur met een vast bedrag per jaar of doneer producten die we 
in onze winkel aan de Nieuwe Markt kunnen verkopen.  
In de winkel vind je dames- heren- en kinderenkleding maar ook 
speelgoed, accessoires, cd’s en boeken. Stuk voor stuk unieke 
producten. Stap de winkel binnen en ervaar het uitgebreide  
assortiment en de zeer aantrekkelijke prijsklasse  
In de winkel worden alleen top kwaliteit 2e hands producten  
verkocht. Als klant ben je uiteraard ook een donateur.  

Ooit al gedacht om tijd te doneren?? Ook dat is mogelijk want de 
winkel draait volledig op vrijwilligers en het team kan versterking 
gebruiken. Ben je 1 of 2 dagdelen per week inzetbaar voor de  
winkel of is een bestuursfunctie iets wat bij jou past?  
Neem contact op via het mailadres: winkel.roosendaal@tdh.nl  
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
 
Hr. M.J. van Ostaijen 
Hr. A.G.J. Huguenin 
Hr. J.J. van Giezen 
Mw. J.M. Maas 
Mw. C.M.J. Vissia 
Hr. M.P. Gabriëls 
Mw. M.E.J. Bruijns - Vroomen 
Zr. Aloysia Tettero 
Hr J.A.A Nelen 
Hr. P. Both 
 
 Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
 
Mw. J.H.J.J. Thielen - van Gastel 
Hr. A.M.L. van Driel 
Mw. T. Hamerlinck - van Aerde 
Hr. F.R.T. Szrama 
Mw. H.M. Verbraak  
Mw. J. Knook - Straver 
Hr. B.S.J. Spierenburg 
Hr. J.C. Koevoets 
Mw A.M. Visser 
Mw. A.E.M. van Kaam 
Mw. J.E. Frankenhuizen 
Mw. H.A. van Duffelen 
 
Jubileum: 
 
50-jarig huwelijk op 5 september 
Nel en Jan Mouwen 
 Proficiat! 
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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. 
  
 

Antenne  augustus 2019 

24 

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 
  


