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

De chocoladeletters en ander Sinterklaas snoepgoed liggen al in 
de winkels en nu hier in de Antenne ook al Sinterklaas. 
En sterker nog ook de Adventsviering en Middag in kerstsfeer. 
Dat komt zo: Wanneer de volgende Antenne uitkomt dan is direct 
daarna op dinsdag de kaartverkoop al. Daarom wilde we dat nu al 
bij u onder de aandacht brengen. Maar het is raar om kaartjes voor 
iets te kopen, als je niet weet wat je er voor terug krijgt. Vandaar 
dat dit allemaal al in deze Antenne staat. Ook zijn er die ochtend 
gratis kaartjes te verkrijgen voor de viering van 70 jaar  
KBO-Roosendaal. Dit wordt een verassingsmiddag, waar we u de 
volgende keer meer over vertellen. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze Antenne. 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 30 oktober 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-activiteiten Buurthuis Keijenburg  
 
Op donderdag 17 oktober organiseert de activiteitencommissie 
van de KBO  een sfeervolle middag met   
 
  Middagorkest Muziekvereniging Roosendaal       
 
Het Middagorkest, onder leiding van Marjolein Roovers richt zich 
op jonge senioren, die in de avond moeilijk in de gelegenheid zijn 
om deel te nemen aan een repetitie van Muziekvereniging  
Roosendaal.  
Dit betekent dat jong en oud verenigd zijn in dit orkest. 
Het samen musiceren van jong en oud, startende en ervaren  
musici, staat centraal. Het is voor alle leden van het orkest leuk en 
leerzaam. Ze brengen een mooi programma, waar alle  
toehoorders van gaan genieten!  
Iedereen is van harte welkom! 
Het optreden begint om 14.00 uur in Buurthuis Keijenburg en 
eindigt om 16.00 uur. 
Toegang: leden € 2,--; niet-leden € 3,50 
De leden van de KBO worden verzocht hun ledenpas mee te  
brengen.              
                                            
 
Op donderdag 7 november organiseert de activiteitencommissie 
van KBO- Roosendaal een gezellige  
 
                           MUZIKALE BINGO 
              met eventueel als laatste ronde  
                een leuke ‘ verhaaltjes- bingo’ ! 
 
Deze middag bedraagt de deelname  € 2,50 p.p. 
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 
KBO- pas meebrengen a.u.b. 
Iedereen van harte welkom!!!  
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Sinterklaasmiddag 
  

Op donderdag 21 november  organiseert de  
activiteitencommissie van KBO-Roosendaal een  
Sinterklaasmiddag.  
Op deze gezellige middag bezoek van   
 
                    de Sint met zijn trouwe assistenten 
 
Sinterklaas heeft zich weer goed op het bezoek voorbereid.  
Het belooft dan ook een feest  te worden met de nodige  
verrassingen! 
Tijdens de middag een loterij met als prijzen leuke Sint-cadeautjes. 
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door  
           
                     Jack Buijs 
 
De aanvang is om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. 
Locatie: Dansschool Rottier, Vijfhuizenberg 52,  
4708 AL te Roosendaal 
 
De toegang voor deze middag bedraagt € 7,-- per persoon.  
Dit is inclusief een consumptie met wat  
lekkers. 
 
De kaartverkoop zal plaatsvinden op 
12 november, zie pag. 7  
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Adventsviering /Middag in Kerstsfeer 
                 

Op dinsdag 10 december organiseert de activiteitencommissie 
van KBO- Roosendaal de jaarlijkse 
 

Adventsviering/ Middag in Kerstsfeer  
 
Deze viering zal plaatsvinden in de zaal van  
Dansschool Rottier, Vijfhuizenberg 52, 4708 AL te Roosendaal.  
Op deze dag is de zaal open vanaf 10.00 uur. 
Om 11.00 uur is er in plaats van de Eucharistieviering een viering 
met teksten en liederen, die aansluiten bij actuele onderwerpen. 
 
De lunch is om 12.00 uur. 
 
Na de lunch is er een middag in Kerstsfeer, met een optreden van   
 
                        Duo Chris en Cees    
 
Chris en Cees zijn twee rasartiesten, die hun sporen in de  
muziekwereld hebben achtergelaten. Ze brengen kerstliedjes en 
ze nemen ze ons mee op een muzikale reis met allerlei bekende 
melodieën en liedjes uit verschillende landen. De warme stem van 
Chris weet van dit alles iets bijzonders te maken. De heren zijn niet 
alleen een genoegen om naar te luisteren, maar ook om naar te 
kijken, want ze zien er altijd piekfijn uit. 
     
In de pauze van het optreden is er een loterij met mooie prijzen. 
Einde van deze Middag is om 16.15 uur. 
Van harte welkom! 
 
De kaarten voor deze  
dag kosten 10 euro p.p. 
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Kaartverkoop 
 
De kaartverkoop voor de Sinterklaasmiddag en voor de  
Adventsviering/Middag in Kerstsfeer zal plaatsvinden op  
dinsdag 12 november van 10.30 tot 12.00 uur op de volgende 
locaties: 
 
· Buurthuis Keijenburg 
· Buurthuis De Wieken  Kroeven 
· Buurthuis Dijksteeke Kortendijk 
· Bergspil Tolberg 
· Fatimahuis ( in plaats van Hoge Brug) 
· Activiteitenruimte West Poort, Burg. Freijterslaan – Westrand 
 
KBO-pas meebrengen a.u.b. 
In verband met wisselgeld, een vriendelijk verzoek om zoveel  
mogelijk met gepast geld te betalen. 
 
Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen.                
 
De gratis kaarten voor de viering van  
70 jaar KBO- Roosendaal op  
donderdag 9 januari 2020 zijn  
tevens op deze ochtend af te halen. 
Dit wordt een middag vol verassingen! 
Hierover meer in de volgende Antenne. 
 
Wie niet in de gelegenheid is om op deze dag kaarten te komen 
halen, kan voor de Sinterklaasmiddag, voor de Adventsviering/ 
Middag in Kerstsfeer en de gratis kaarten voor  de viering van  
70 jaar KBO- Roosendaal uitsluitend op 15 november terecht bij 
dhr. Cees Gabriëls, tel. 0165 541565.  
 
Voor de Adventsviering/ Middag in Kerstsfeer en voor het feest van 
70 jaar KBO- Roosendaal, zijn er bij bovengenoemde persoon  
uitsluitend nog kaarten te verkrijgen op 29 november  
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal

 
 
 
 

 
 
 

  Oktober 

Ma 14 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 

Di 15 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 

Wo 16 13.30 uur Fietsen 

Do 17 14.00-16.00 Muziekvereniging Roosendaal 

Ma 21 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    22 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do    24 13.30 uur Fietsen 

Vr    25 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    28 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    29 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do    31 13.30 uur Fietsen 

  November 

Vr     1 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma     4 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di     5 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do     7 14.00-16.00 Muzikale Bingo Keijenburg 

Vr     8 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” 
Coördinators:  Lucie Nelen   tel. 563374 
    Jan Hendrikx tel:  556499 
 
Koersbal 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe  activiteit:    “Koersbal” 
 
Helaas is het zover, de zomer is voorbij, het najaar is begonnen en 
de winter komt er aan. 
Dat betekend dat het voor buiten activiteiten geen fijn weer meer is 
en wij op dinsdagmiddag 24 september ook zijn gestopt met het 
jeu de boules voor dit seizoen. 
 
Maar het goede nieuws is dat er wordt gestart  met een nieuwe  
activiteit dat we lekker binnen kunnen spelen en dat is Koersbal. 
Koersbal is de Australische variatie van jeu de boules en wordt 
veel gespeeld door vooral oudere mensen. 
 
Koersbal op dinsdagmiddag om half 2 tot ongeveer 4 uur bij  
Wijkhuis De Wieken en is voor KBO leden gratis. 
Opgeven kan bij Cees Holierook tel. 06-42436367 of  
op e-mail cjholierook@home.nl 
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Belangstelling voor Aqua-aerobic? 
 
Kom dan eens op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur 
naar Zwembad De Stok en doe een gratis proefles mee. 
De eerste les is gratis en als het je  bevalt kun je zo inschrijven 
voor een vervolg.  
Let op er is geen!! wachtlijst voor deze dinsdagmiddag. 
Voor maandagmiddag en vrijdagmorgen is er een stop. 
Voor informatie kun je terecht bij: 
Lucie Nelen tel:    0165-563374  
Jan Hendrikx tel:  0165-556499 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
29 oktober paddenstoelenwandeling Rucphense Heide 
We gaan per auto (13.00 uur bij het parkeerterrein Lodge) naar het 
Ossekopke. 
Daar begint de wandeling met als thema paddenstoelen.  
Het blijft altijd een verrassing welke soorten we gaan tegenkomen 
en dat maakt zo’n wandeling extra bijzonder. 
Natuurlijk speelt de vochtigheid van de lucht een grote rol in de 
aantallen paddenstoelen. 
Nadere informatie bij Hans van Nassau, tel: 0623802757 
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Kookcursus voor alleenstaande mannen die willen 
leren koken! 
 
Er zijn nog veel alleenstaande mannen die graag een zelfbereide 
verse maaltijd willen eten. In de zestiger jaren was het rolpatroon 
in het gezinsleven dat de moeder, de vrouw, kookte voor het gezin 
en dus ook voor de partner. Blijven mannen alleen achter, dan is 
het zelf koken vaak lastig. 
 
Afdeling Krater van KBO-Roosendaal heeft samen met  
wijkcentrum ‘t Dijksteeke een kookcursus voor leden van  
KBO-Roosendaal ontwikkeld. Bij Wijkcentrum ’t Dijksteeke kun je 
gezellig koken, een leuke en gezellige manier om gerechten te  
leren bereiden en om nieuwe mensen te ontmoeten. 
PROGRAMMA 
Het is een basis kookcursus, van het schillen en koken van een 
aardappel, van kant en klaar maaltijden naar een complete verse 
maaltijd. De kookcursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en kost   
€ 7,50 per les. 
Het programma van de kookles ziet er als volgt uit:                                                          
Op woensdag om 15:00 uur komen de deelnemers samen op  
Wijkcentrum ’t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706 LB  Roosendaal. 
Telefoonnr. 0165-393626. 
Onder begeleiding van de kok worden de recepten doorgenomen 
en de boodschappen gezamenlijk gehaald. Daarna wordt de  
maaltijd bereid en aan het einde van de middag met de  
deelnemers opgegeten.  
Om 19:00 uur gaat iedereen weer naar huis. 
We beginnen met een kennismakingsbijeenkomst in december 
2019 en starten met de kookcursus in januari 2020. 
AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden vóór 15 november 2019 bij KBO-Krater, 
t.a.v. Rini Jongeneelen, Stephanusdonk 11, 4707 XB  Roosendaal, 
tel. 0165-545625 of 06-30009535 of e-mailen naar:  
mgjjongeneelen@kpnmail.nl        
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Verslag Kring fietstocht  
 
Woensdag 4 september was weer de jaarlijkse Kringfietstocht.  
Het totaal aantal deelnemers viel een beetje tegen.  
Het programma was bekend maar het weer kon nog roet in het 
eten gooien. Contact met de dorpen gehad en die hadden  
besloten om met de auto naar Roosendaal te komen.  
Achteraf viel het weer ‘s morgens mee en KBO-Roosendaal kon 
toch lekker de fietstocht maken die gepland was, naar het  
koffieadres, Speelboerderij de Scherpenberg.  
Om twaalf uur was de lunch bij Divers. Na deze heerlijke lunch 
was het buikje goed gevuld en vol goede moed op naar  
waterplantenkwekerij Moerings. Maar het was gedaan met het 
mooie weer. We kwamen een beetje nat aan bij de  
plantenkwekerij, maar daar was het lekker droog en de kleren  
waren zo opgedroogd. We mochten allemaal naar de kantine maar 
er waren niet genoeg stoelen dus velen moesten toch blijven 
staan.  
Door Dolf Verbakel, mede eigenaar van het bedrijf, werd een  
boeiend verhaal verteld over het ontstaan van dit bedrijf. Daarna 
werden we door hem rondgeleid door het bedrijf. We kregen veel 
te zien en uitleg hoe alles in zijn werk ging. We waren onder de 
indruk hoe groot en wereldwijd dit prachtige bedrijf bekend staat. 
Intussen hoorden we de regen kletteren op de kassen, dat was 
geen goed teken voor de terugtocht. Na afloop van de rondleiding 
was er nog een samenkomst in de kantine, en er konden nog  
vragen gesteld worden. 
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Tot slot was er nog dankwoord van KBO-Kring voorzitter  
Jac Roeken namens alle bezoekers en hij overhandigde aan Dolf 
een envelop (met inhoud) voor de interessante rondleiding. 
Firma Moerings bedankt. 
 
Het regende nog steeds maar we moesten toch naar huis.  
Regenkleding aan en fietsen maar, een beetje jaloers kijkend naar 
al die leden in de auto’s die wel droog thuis zullen komen. 
 
 
 
 
Meer foto’s zijn te zien op de  
website van KBO-Roosendaal. 
 
Verslag fietstocht “Slag om Woensdrecht”  
 
Vrijdag 20 september was de laatste fietstocht met een excursie 
van het seizoen 2019.  
Deze fietstocht stond geheel in het teken van de oorlog van ‘40-’45 
met tevens een bezoek aan het vliegtuigmuseum in Ossendrecht 
bij de Volksabdij. 
De start was bij de Polar Bear op de Kade, het herinnerings  
monument van de bevrijding op 30 oktober 1944 van Roosendaal. 
Om 9 uur vertrokken we met 51 personen. De groep werd in  
tweeën gesplitst. Het was nog een beetje fris maar dat mag ook 
wel eind september. Om 10.00 uur konden we ons heerlijk warmen 
aan een kopje koffie met iets lekkers erbij. De zon was intussen al 
gaan schijnen. Daarna richting Woensdrecht. Omdat er aan de 
weg gewerkt werd moesten we een stukje omrijden maar dat was 
een tegenvaller. Het was klimmen geblazen op de Brabantse wal.                 
In Woensdrecht kwamen we bij het herinneringsmonument van de 
“Slag om Woensdrecht”. Daar hebben nog even bij stil gestaan en 
ook bij de tank die daar stond. Daarna op weg naar Onze Lieve 
Vrouw ter Duinen in Ossendrecht voor de lunch. Precies om 12.00 
uur kwamen we daar aan.  
Het was een heerlijk “twaalf uurtje”. 
      Zie verder pag. 15 



KBO-Roosendaal 

15 

Bericht van onze adverteerder 
 
 
 
 
 

Restaurant De Sinjoor heeft de prijs met ingang van september  
voor het KBO-menu moeten aanpassen: 
het MaDiWoDo-menu voor €18.50 p.p. 

op vertoon van uw KBO-pasje 
 
Iets voor één uur werden we opgehaald voor het museum bezoek. 
In het museum was ook een filmzaal.  
Doordat de groep zo groot was en het museum/filmzaal zo klein 
werden we in drie groepen opgedeeld.  
De historie van het vliegveld Woensdrecht werd in de filmzaal  
verteld met beelden. Daarna was er nog een filmpje maar de tijd 
was te kort om meerdere films te zien. In het museum kreeg je een 
rondleiding met gids of je kon zelf alles bekijken.  
De collectie in het museum bestaat uit tastbare herinneringen aan 
de mensen en de vliegtuigindustrie in Woensdrecht.   
Er waren o.a. foto’s, krantenknipsels, vliegtuigonderdelen,  
gereedschap, speciale instrumenten, modellen enz. te zien.   
Het is zeker de moeite waard om daar nog een keer naar toe  te 
gaan dan kun je ook veel films zien over het vliegveld/vliegtuigen.  
 
Om half drie zijn we weer vertrokken richting Huibergen maar  
onderweg stonden we nog stil bij de “Flakstellung Buitendreef” een 
van de vier bewaarde bunkers. 
Het luchtafweergeschut stond boven op een rond platform  
vanwaar de vliegtuigen beschoten werden die op weg waren naar 
Duitsland.  
Daarna verder fietsen richting Nispen voor een afsluitend drankje. 
Het was een bijzondere fietstocht vooral omdat we dit jaar  
herdenken dat het 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
Nico bedankt voor deze prachtige fietstocht. 
 
Foto’s zijn te zien op de website van KBO-Roosendaal 
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Seniorenpastoraat Sint Norbertusparochie 
 
Het Lichtpuntje 
Op 10 en 24 oktober a.s. zijn er weer de koffieochtenden van Het 
Lichtpuntje.  
Tijdens deze ochtenden worden wel en wee met elkaar gedeeld, 
alsook met elkaar van gedachten gewisseld over een  
maatschappelijk en religieus onderwerp, afhankelijk van het 
nieuws dat zich aandient. 
 
Filmmiddag Seniorenpastoraat Noord Oost 
We nodigen u van harte uit voor een filmmiddag 
op donderdagmiddag 24 oktober a.s. in het Fatimahuis aan 
de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal.  
Tijdens deze middag wordt de film ‘Pranzo di Ferragosto’  
vertoond worden. Deze film speelt in Rome, tijdens het traditionele 
vrije weekend van Italië (Maria Hemelvaart) midden augustus.  
Het is bloedheet en de hoofdstad is leeg. Iedereen is op weg naar 
de kust, behalve Gianni. Hij wil wel, maar kán niet weg.  
Hij heeft geen geld en woont bij zijn hoogbejaarde, veeleisende 
moeder die hij moet verzorgen. Als bovendien Gianni's huisbaas 
Luigi langskomt met de vraag of hij een weekend voor zijn moeder 
kan zorgen, moet Gianni wel ja zeggen vanwege het geld dat hij 
hem schuldig is.  
De volgende dag brengt Luigi echter niet alleen zijn moeder, maar 
ook nog een oude tante. Als dan ook nog Gianni's huisarts zíjn 
moeder bij hem stalt, zit Gianni een heel weekend opgescheept 
met 4 veeleisende dames…  
Een heerlijke hartverwarmende komedie! 
 
U bent vanaf 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee.  
Om 14.00 uur beginnen we met het programma. De middag duurt 
tot ongeveer 16.00 uur. U hoeft zich niet van te voren op te geven. 
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Nieuw project ‘Samen aan tafel’ 
Van 1 tot en met 8 oktober vond de Week tegen eenzaamheid 
plaats. Ook in Roosendaal werd hier breed aandacht aan  
gegeven. Tegen deze achtergrond is op 2 oktober jl. in het nieuw 
opgerichte pastorale steunpunt in Residentie De Kroeven het 
nieuwe project ‘Samen aan tafel’ van start gegaan. Het betreft een 
aangeklede lunch op elke 1e woensdag van de maand om  
12.30 uur. Deze lunch wordt aangeboden tegen de kleine  
vergoeding van € 3,50. Jong en oud zijn welkom. Centraal staan 
ontmoeting en gezelligheid met elkaar. Voor deze lunch dient u 
zich wel uiterlijk op vrijdag eraan voorafgaand aan te melden via 
samenaantafel@sint-norbertusparochie.nl of via tel. 0165-53 46 67 
(op werkdagen tussen 900-11.30u of 13.30-16.00u). Zo kan er  
voldoende eten aangeboden worden en hoeft men niet nodeloos 
veel eten na afloop weg te gooien. Er kan voor vervoer gezorgd 
worden naar deze maaltijd, zodat mensen die slecht ter been zijn 
ook kunnen deelnemen. En, misschien kent u wel mensen die veel 
alleen zijn en voor wie zo’n gezamenlijke maaltijd een echte  
opkikker kan zijn. De eerstvolgende lunch vindt plaats op 
woensdag 6 november om 12.30u.  
Aanmelden uiterlijk vrijdag 1 november a.s. 
Op dit ogenblik is seniorenpastor Petra Versnel druk in overleg met 
buurthuis ’t Dijksteeke om ook daar het ‘Samen aan tafel’ project 
op te starten, maar dan op de 3e maandag van de maand. Op  
deze plek wordt, in samenwerking met diverse organisaties, met 
name ingezet op een aangeklede lunch voor alleenstaande  
senioren. 
 
Pastoraal steunpunt in Residentie De Kroeven 
Op 13 oktober a.s. zal om 11.00u de allerlaatste eucharistieviering 
plaats vinden in de Moeder Godskerk. Hierna gaan definitief haar 
kerkdeuren dicht. Een gebeuren dat velen emotioneel raakt. 
Na de sluiting van de Moeder Godskerk wil het pastoraal team 
graag op een vaste plaats zichtbaar aanwezig blijven in  
Roosendaal-Zuid. Daarom is op 2 oktober jl. een pastoraal  
steunpunt opgericht in Residentie De Kroeven, gehuisvest aan 
Kroevenlaan 100. Elke woensdag zullen er parochieactiviteiten 
plaats vinden die gericht staan op onderlinge ontmoeting. 
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Woensdag 16 oktober zal om 14.00u emeritus missionaris Riny 
van Broekhoven iets vertellen over het buitengewone karakter dat 
de missiemaand oktober dit jaar heeft, de waarde van het  
missiewerk en eenieders missie als christengelovige. 
Woensdag 23 oktober is er om 14.00u de maandelijkse  
seniorenviering. Na afloop is er koffie/thee. 
 
 
Gemeenschappelijke ziekenzalving in St. Josephkerk 
  
Op zondag 27 oktober wordt in de Sint Josephkerk te Roosendaal 
de Gemeenschappelijke Ziekenzalving gevierd. Dit zal gebeuren in 
een viering om 14.00 uur door  pastoor  Van Bronswijk en pastor 
Versnel, met medewerking van het gelegenheidskoor Sint Joseph.  
Voor deelname of meer informatie kan men contact opnemen met 
het parochiesecretariaat, Sint Josephstraat 2, tel. 0165 – 534 667.  
 
Jaarlijks worden de ouderen uitgenodigd om na te denken over de 
vraag of dit sacrament voor hen een extra steun kan zijn en of zij 
eraan willen deelnemen. Als men al eens meegedaan heeft met 
de Gemeenschappelijke Ziekenzalving of vindt dat men er nog niet 
aan toe is, dan kan men ook kiezen voor de Ziekenzegening.  
Die wordt ook toegediend in de viering van 14.00 uur.  
Iedereen die er aan mee wil doen is van harte welkom. Maar ook 
als u zelf geen zalving of zegening wenst, nodigen wij u toch uit 
om aanwezig te zijn bij deze mooie viering.  
 
Na de dienst is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder 
het genot van een kopje koffie of thee.  
Zij die deelnemen aan de ziekenzalving of ziekenzegening, dienen 
zich tevoren opgeven: tel. (0165) 534 667 (op werkdagen van 
09.00 -11.30 uur en 13.30-16.00 uur) of e-mail:  
secretariaat-emmaus@sint-norbertusparochie.nl.  
Opgave is niet nodig als u alleen als belangstellende bij de viering 
aanwezig wil zijn. 
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GRATIS deelname Kroeven FITroute   

Elke donderdagmiddag wordt vanaf 13.30 uur een 3 km lange  
Fitroute gewandeld vanaf Wijkhuis De Wieken. Deze route wordt 
wekelijks begeleidt door 2 Cios-studenten.Onderweg zult u een 
aantal lichte oefeningen kunnen doen ter  
verbetering van Balans en spierversteviging. 

U hoeft zich tevoren niet aan te melden. Deelname is geheel gratis 
en dit wordt u aangeboden door atletiekvereniging THOR.U hoeft 
zich geen speciale sport-outfit aan te meten; gemakkelijk zittende 
kleding en schoenen is voldoende. 
Start vanuit Wijkhuis De Wieken elke donderdag om 13.30 uur. 

Kom snel een keer langs en ervaar hoe leuk bewegen is ! 

 

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal 

Informatiebijeenkomst 

Weten van elkaar wat belangrijk is voor later en wat je alvast kunt 
regelen. We bespreken samen hoe “later” er uit ziet. 
We bespreken de onderdelen: netwerk, zorg, wonen, regelzaken 
en het dagelijkse leven. 

Woensdag 23 oktober 13.30-15.30 uur 
MFC de Geerhoek, Kloosterstraat 19b te Wouw 

Maandag 18 november 13.30-15.30 uur 
Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70 te Roosendaal 

We ontvangen u graag met koffie/thee en cake. 

Informatie: 
info@mantelzorgroosendaal 
Tel. 088-5574890 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
Kinky Boots 

Vajèn van den Bosch e.a. 
spel: Vajèn van den Bosch, Naidjim Severina, Jonathan de Moor 

e.a. 
Charlie erft de slechtlopende schoenenfabriek van zijn vader.  
Dan komt Simon op zijn pad. De als bokser opgevoede Simon 
gaat het liefst door het leven als de flamboyante Lola.  
Om de fabriek te redden storten Charlie en Lola zich op kinky  
laarzen voor dames die eigenlijk geen dames zijn. Niet iedereen is 
even blij met deze nieuwe richting. Kinky Boots is een feel-good 
Broadwayhit over nieuwe kansen en jezelf kunnen zijn, met  
swingende choreografieën en met nieuwe muziek van  
Cyndi Lauper. 
 
vr 8 of za 9 nov | 20.00 uur | grote zaal |  € 21,25  i.p.v. € 42,50 
(incl. één consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt u terecht op 
www.dekringroosendaal.nl 
 
Interesse? Meldt u dan aan door het onderstaande strookje in te 
vullen en op te sturen naar contactpersoon KBO-Roosendaal:  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal.  
U kunt de onderstaande informatie ook mailen naar:  
janhendrikx.1@kpnmail.nl. Uiterlijk vrijdag 1 november 
 
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.  
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Oogcafé Roosendaal 

Op 8 oktober is er weer een oogcafè van 19 tot 21 uur in het Huis 
van de Westrand. Het thema is samen aan het woord. 
Ook zal een bezoekster haar vakantie verhaal vertellen, dat  
op vakantie gaan met je beperking geen probleem hoeft te zijn. 

Kom eens een keer kijken ook al heeft u nog geen  
oogaandoening, maar gaat het zicht achteruit 

Team oogcafè Roosendaal, Tel:06-53790340 of 06-51353773 
 

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Activiteiten bij St. Elisabeth 
 
Donderdag 10 oktober 14.30 uur - 16.00 uur  
Volksdansgroep de Bergspil, ’t Trefpunt 
Volksdansgroep de Bergspil brengt u allerlei leuke dansen uit alle 
landen van de wereld. Sociaal contact en gezelligheid staan hoog 
in het vaandel bij de leden! 
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers 
 
Donderdag 17 oktober 14.30 uur - 16.00 uur  
Nispen vocaal, ’t Trefpunt 
Dit koor zingt voornamelijk echte Nederlandstalige meezingliedjes 
en wordt hierbij begeleid door 3 accordeonisten. 
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers 
 
Maandag 21 oktober 10.30 uur – 11.30 uur 
Klassiek uurtje, ’t Palet 
Onder leiding van Rob van Woerkom kunt u weer genieten van 
een uurtje klassieke muziek. Rob weet voor u de mooiste klassiek-
ers bij elkaar te zoeken en vertelt hier enthousiast over.   
Kosten € 2,00 voor externe bezoekers 
 
Zaterdag 26 oktober 14.30 uur - 16.00 uur 
BDS Revivalband, ’t Trefpunt 
De BDS Revivalband is ontstaan toen twee voormalig leden van 
de Bugle and Drum Selection Constantia (Show en Marchingband) 
elkaar tegenkwamen en daarbij het idee ontstond om de band we-
er bij elkaar te brengen. Onder muzikale leiding van Joop Roovers.  
Kosten € 5,00 voor externe bezoekers 
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Verslag van De Lachcaroussel  
 
Donderdag 19 september, Buurthuis Keijenburg. 
 
Er stond deze keer weer eens een duo uit Belgie op het  
programma: de heren Franky Bell en Danny de Laro van  
De Lachcaroussel.  
Voor een zaal met meer dan 100 bezoekers brachten ze  
herkenbare liedjes uit vervlogen tijd, afgewisseld met enkele  
sketches en grappige verkleedpartijen. De liedjes bestonden uit 
hits van bekende Nederlandse en Vlaamse zangers en werden 
door het publiek volop meegezongen.  
De middag vloog om.  
De ‘ Belse Mannen’  hadden gezorgd voor een gezellig optreden! 
 
 
 
 
  
 
 
Afscheid Trudy van Tulder 
 
Tijdens de vergadering van de werkgroep Belangenbehartiging 
hebben we afscheid genomen van Trudy van Tulder.  
Trudy is direct na de ingrijpende veranderingen binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning als cliëntondersteuner aan de 
slag gegaan.  
Zij heeft in de afgelopen periode met veel enthousiasme en kennis 
vele leden van de KBO en niet-leden succesvol ondersteund  
tijdens de keukentafelgesprekken met de Gemeente en de  
zorgverleners. Niet alleen in Roosendaal, maar ook in de  
kerkdorpen. Wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. 
Trudy blijft lid van KBO Roosendaal en wij hopen haar nog vaak te 
mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.  
 
Ben Aanraad,  Coördinator Cliëntondersteuning. 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Zr. Germana v/d Berg 
Mw. A.M.A. van Pul-Simmers 
Mw. H.J.P. Osch - van Gastel 
Hr. J.M.C. Dogge 
Mw. P. van Gastel - Mulders 
Zr. Clarita Wetzelaer 
Mw. J.C.M. Gielen - Bellemans  
Hr. F.P.M. Nuijten 
Mw. G. van Dorst - van den Bergh 
   Mogen zij rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. A.H.G. Frijters 
Mw. L. Frijters - Beekwilder 
Mw. M.A.G.M. Bogers - Verhoeven 
Mw. A.J.P.M.  Van den Berg 
Mw. L.P.C. Vermeulen 
Mw. E.F.H. Veraart 
Hr. A.J.C. Scheepers 
Mw. J.E.M. Scheepers - de Bot 
Mw. A. de Nijs - Akkermans 
Mw. A.H. van Kuijck 
Mw. D.M.E. Sep - Verpaalen 
Hr. J.A.M. Verbraak 
Mw. Verbraak - Snoeck 
Mw. Van Boxtel 
 
Dank 
Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de 
mooie cadeau s, kaarten  en bloemen die wij mochten ontvangen 
bij onze 50 jarig  huwelijksdag . 
Het was voor ons een mooie en onvergetelijke dag. 
 
Jan en Nel Mouwen -Adams  
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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 
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 
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 
  
   


