
KBO-Roosendaal 

1 

     

November 2019 
35e Jaargang nr. 11 

 

Sinterklaas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne  november 2019 

2 

Inhoudsopgave:      
Pag.   2  Inhoudsopgave 

Pag.   3  Van de redactie  

Pag.   4  Sinterklaasmiddag 

Pag.   5  Adventsviering / Middag in Kerstsfeer 

Pag.   6  KBO-Roosendaal 70 jaar! 

Pag.   7  Kaartverkoop 

Pag.   8  Activiteitenkalender 

Pag.   9  Informatie over KBO-activiteiten 

Pag. 10  Informatie contributie en incasso 

Pag. 11  Aqua-aerobic /  klachten Ons ledenvoordeel 

Pag. 12  Kerststuk maken 

Pag. 13  Hulp KBO-Brabant CBR en pensioen   

Pag. 14  Lichtjesavond 

Pag. 15  Mededeling reizen / seniorenactiviteit IVN 

Pag. 16  Verslag reis Oudenaarde 

Pag. 17  Verslag Matineeorkest  

Pag. 18  Actie Schouwburg de Kring 

Pag. 20  Wintermarkt St. Elisabeth 

Pag. 21  Kerstconcert / Pastoraal steunpunt de Kroeven 

Pag. 22  Seniorenpastoraat  St. Nobertusparochie 

Pag. 24  Bombardement 

Pag. 25  Roosendaal bevrijd  

Pag. 26  Informatie over de leden 

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. 
 

En twee mooie gedichten van Cees Sep. Bedankt daarvoor. 
Het kwam goed uit want de Antenne is of 24 pagina’s of 
28 pagina’s en ik had kopij voor 26 pagina’s. 
 
Midden in de Antenne zit een enquête.  
Het bestuur van KBO-Roosendaal wil graag weten van haar leden  
“Wat doen we goed en wat kan beter”.  
De enquête staat ook op de website: www.kbo-roosendaal.nl 
Indien u wilt kunt u hem daar online invullen. 
Sowieso hopen we op een grote respons.  
  
Ik wens u weer veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 27 november 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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 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. 
 
Voor kaartverkoop,  
zie pagina 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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Feestmiddag KBO-Roosendaal 70 jaar 
 
Op donderdag 9 januari vieren we het feit dat KBO- Roosendaal 
70 jaar geleden is opgericht uit de Katholieke Arbeiders Beweging.  
 
De leden van KBO- Roosendaal zijn uitgenodigd voor: 
 
Feestelijke bijeenkomst  van 13.00 tot 17.30 uur  
in Dansschool Rottier, Vijfhuizenberg 52,  
4708 AL  Roosendaal. 
 
Tijdens deze middag zal de muzikale omlijsting worden verzorgd 
door The Op Sound Band.   
Musical Groep Odoorn en tonprater Peter van der Maas geven op 
verrassende wijze verdere invulling aan de middag. 
Er is een verloting met als hoofdprijs een dagreis naar keuze voor 
twee personen, ter beschikking gesteld door afdeling  
KBO- Reizen.  
 
De gratis kaarten voor deze gezellige middag zijn verkrijgbaar op 
dinsdag 12 november op diverse locaties, tegelijk met de verkoop 
van de kaarten voor de Sinterklaas- en de Kerstviering. 
 
We kijken uit naar een gezellig feest! 
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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 
· Hoge Brug ( Let op: In de vorige Antenne stond per abuis 

het Fatimahuis als locatie !) 
· Activiteitenruimte West Poort, Burg. Freijterslaan – Westrand 
 
KBO-pas meebrengen a.u.b. 
In verband met wisselgeld, vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk 
met gepast geld te betalen. 
  
Op deze ochtend zijn eveneens de gratis kaarten voor de  
viering van 70 Jaar KBO- Roosendaal af te halen. 
 
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.  
 
Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen.    
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 

  November 

Ma 11 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 12 10.00-11.00 Dynamictennis 
10.30-12.00 Kaartverkoop Sint en Kerst 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Wo 13 Dagreis Tilburg 

Vr 15 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 18 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    19 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do    21 14.00-16.15 Sinterklaasmiddag 

Vr    22 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    25 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di    26 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr   29 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  December 

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 Koersbal 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

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” 
Coördinators:  Lucie Nelen, tel. 563374 
     Jan Hendrikx, tel. 556499 
Koersbal 
Plaats: Wijkhuis de Wieken 
Coördinator:  Cees Holierook, tel: 06-42436367 
 
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 
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Informatie over contributie, incasso en lesgelden 
sportactiviteiten  
  
Wij zijn heel blij dat we de contributie voor 2020 niet hoeven te  
verhogen. Die blijft dus € 21,75 voor een heel jaar. Dit is hetzelfde 
als voor 2019 en voor de jaren ervoor. Let op: de incasso van de 
contributie is gepland rond 25 januari 2020.  
 
We hopen natuurlijk van niet, maar mocht u uw lidmaatschap van 
KBO-Roosendaal toch willen opzeggen, dan verzoeken wij u dit te 
doen vóór 31 december van dit jaar. Als u opzegt na  
31 december, dan blijft u automatisch nog een jaar lid. 
 
Het merendeel van de leden betaalt middels automatische incasso 
maar er is nog een aantal leden dat geen machtiging voor  
automatische incasso heeft afgegeven. Deze leden ontvangen 
sinds vorig jaar een factuur voor het betalen van de contributie. 
Voor de penningmeester zijn dit niet alleen extra werkzaamheden 
maar het brengt ook extra kosten met zich mee (postzegelkosten 
etc). Om deze reden heeft het bestuur moeten besluiten om voor 
leden die niet via automatische incasso betalen een bedrag van  
€ 1,25 administratiekosten in rekening te brengen met ingang van 
de eerstvolgende contributieronde. Zij gaan dus € 23,00 per jaar 
betalen. 
 
U kunt, wanneer u nog niet automatisch via incasso betaalt, bij de 
penningmeester vragen om een machtigingsformulier. Wanneer u 
vervolgens dit machtigingsformulier inlevert vóór 31 december 
2019, betaalt u het normale contributiebedrag zonder de opslag 
van € 1,25. Dat scheelt dan toch weer. 
 
Verder voor uw informatie: de incasso voor de sportactiviteiten  
zoals Aqua-aerobic, Dynamic Tennis en Zumba is maandelijks  
telkens op de 10e van de maand of de eerste werkdag daarna. 
  
Het bestuur. 
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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.  
Ook niet kbo-leden kunnen zich aanmelden. 
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            
 
 

       
 

Klachten benadering Ons Ledenvoordeel 
Bovengemelde kwestie is aangekaart bij KBO-Brabant.  
De klachten die vanuit de leden bij KBO-Roosendaal  
binnenkwamen blijken niet de enige te zijn.  
Onderzoek vanuit het Bureau van KBO-Brabant heeft opgeleverd, 
dat het niet de door KBO-Brabant ingeschakelde aanbieders zijn, 
die zich onbehoorlijk gedragen jegens onze leden, maar 
"vreemde" aanbieders, die onder de naam van de aanbieders 
van Ons Ledenvoordeel  herhaaldelijk onze leden op een brutale 
en zeer agressieve wijze benaderen. Trap u hier niet in a.u.b.! 
Er is door KBO Brabant inmiddels een klacht ingediend bij de  
Autoriteit Consument en Markt. Blijft u ons a.u.b. op de hoogte 
houden als u “namens KBO-Brabant” of “Ons Ledenvoordeel” op 
een niet correcte wijze wordt benaderd. 

Het bestuur 
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Kerststuk maken 
 
We willen het jaar 2019 afsluiten met een leuke activiteit. 
Voor onze creatieve mensen hebben we een workshop “Kerststuk” 
maken. 
 
De workshop wordt verzorgd door Carolien Dekkers van  
Groen & Bloem. 
Op donderdagmiddag 12 december 2019 vanaf 13.30 uur. 
We hebben bij Wijkcentrum de Wieken weer een zaal geregeld. 
 
De kosten bedragen, inclusief alle materialen, € 20,-. 
Uw eigen bijdrage is € 17,50 en we ontvangen van  
KBO-Roosendaal een bijdrage van € 2,50. 
Wij verzoeken u een snoeischaar en een mesje mee te nemen. 
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 25 personen. 
U kunt zich voor deze activiteit opgeven tot en met  
29 november 2019.  
 
Secretariaat van KBO werkgroep Krater,  
Berkepad 12 te 4726 BH Heerle, telefoon 0165-301030, of mailen, 
e-mail: conny.sijstermans@kpnmail.nl 
—————————————————————————————-- 
Ik/wij komen naar de workshop op: 
Donderdagmiddag 12 december 2019 om 13.30 uur. 
  
Naam:……………………………………… …………………………… 
 
Aantal personen……………………………………………………….. 
  
Adres: ………………………………………. …………………………. 
 
Telefoon ………………………………………………………………... 

 

 
KBO-krater 
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Snelle hulp KBO-Brabant bij wachttijden CBR 
 
De problemen rondom de lange wachttijden bij het Centraal  
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) houden nog steeds aan. 
Gedupeerde automobilisten kunnen bij KBO-Brabant terecht voor 
snelle hulp.  
Op de website van KBO-Brabant leest u enkele dankbare reacties 
van mensen die direct geholpen zijn. Op deze pagina wordt ook 
nieuws geplaatst dat interessant is en er staan vragen met de  
antwoorden op die veel gesteld worden. 
 
Gedupeerden kunnen bellen met Edith Mostert, op het algemene 
nummer 073 - 644 40 66. Zij is het best bereikbaar tussen  
11.00 uur en 16.00 uur. 
Houd het volgende bij de hand: 

· De brief van het CBR (als u die tenminste al heeft ontvan-
gen); daarop staat een kenmerk dat gebruikt kan worden. 

· Uw BSN-nummer 
· Uw (oude) rijbewijs 
 

Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Brabant 
voor leden en niet-leden 
 
In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale 
informatiebijeenkomsten over pensioenen. 
Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u 
dan graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied. 
Voor onze regio is een middag georganiseerd op: 
vrijdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 
uur), de Vossenberg in Oudenbosch.  
Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden. 
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga 
naar www.kbo-brabant.nl  
Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw 
mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs. Daarom graag per 
persoon apart aanmelden. Graag tot ziens! 

Antenne  november 2019 

14 

Programma zondag 17 november 
17.30-18.00 uur 
herdenkingsbijeenkomst met muziek, gedichten en  
een persoonlijk verhaal. 
18.00-18.15 uur 
namen zingen/voordragen  
18.00-18.15 uur 
Koffie/thee/warme chocomel 
18.15-19.30 uur 
op eigen gelegenheid over een deels verlichte  
begraafplaats uw dierbare(n) bezoeken.  
Locatie: crematorium Zegestede, Rucphensebaan 93,Roosendaal 

 
Indien u wilt dat de naam van uw overleden dierbare(n) wordt  
gezongen/voorgedragen, dient u dit vóór 14 november door te  
geven via e-mail: secretariaat@scbzz.nl 

LICHTJESAVOND 2019 
ROOSENDAAL, ZONDAG 17 NOVEMBER 

 
Meer informatie op 

WWW.ZOOMENZEGESTEDE.NL 

LICHTJESAVOND 2019 
ROOSENDAAL, ZONDAG 17 NOVEMBER 
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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 

Passiespelen Tegelen 
 
De werkgroep reizen wil graag naar de Passiespelen in Tegelen. 
Als ze gaan, dan is dat op zondag 7 juni 2020. 
Het probleem is dat de werkgroep eind november al moet  
beslissen of ze kaarten gaan bestellen. 
Leden, die heel graag zouden willen gaan, worden verzocht hun 
voorinschrijving door te geven via 06-25027853. 
 
 
 
Senioren activiteit IVN 
 
26 november wandeling Calfven 
 
Calfven is een gehucht, dat onderdeel is van Ossendrecht, in de 
gemeente Woensdrecht. Het is gelegen op de Brabantse Wal, 
tussen Hoogerheide en Zandvliet. Vanaf Calfven heeft men  
uitzicht over een deel van Zeeland en de haven van Antwerpen.  
 
Ook nu weer vertrekken we per auto om 13.00 uur vanaf het  
parkeerterrein de Lodge. Degene die meerijdt betaalt een kleine 
kilometervergoeding. 
 
Nadere informatie bij Hans van Nassau tel: 0623802757 
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Verslag reis Oudenaarde 9 oktober 2019 
 
Vroeg uit de veren op deze woensdag. We moesten om 8.00  
aanwezig zijn voor onze reis naar Belgie. Het was een druilerige 
ochtend, met regen in de lucht. 
Toen de laatsten waren gearriveerd kon de bus vertrekken.  
Marion was onze reisbegeleidster deze dag. 
Onderweg begon het al te miezeren, dat zag er niet goed uit. 
Het was redelijk druk op de weg. We kregen, wegens tijdgebrek, 
koffie met koek in de bus. Persoonlijk vond ik het niet zo’n succes. 
Alles is gelukkig goed gegaan. 
Rond 10.45 waren we op de Markt van Oudenaarde, met heel veel 
regen. Een Stadswandeling met gids stond op het programma, 
maar in overleg met de gidsen werd besloten, om in het mooie  
oude Raadhuis tevens Stadhuis en VVV een binnen programma te 
doen, daar hebben we geen spijt van gehad. Voor mensen met 
rollators, scootmobiel en die slecht ter been waren, was er een lift 
die ons naar de eerste etage bracht. 
We kwamen eerst in de "Schepenzaal" waar vroeger de  
raadsvergaderingen waren en nu als trouwzaal werd gebruikt. 
Er hangen prachtige schilderijen waarover de gids mooie verhalen 
te vertellen had. Daarna gingen we naar de "Volkszaal een grotere 
zaal met vlaggen en muurschilderingen. Hier werden concerten en 
lezingen gegeven voor het volk. Toen gingen we nog naar een 
mooie zaal met allemaal wandtapijten. Hier staat Oudenaarde om 
bekend. Het was heel indrukwekkend. De gids wist ook hier weer 
veel te vertellen. 
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Na een heerlijke lunch gingen we op pad naar een brouwerij in  
Anzegem, welke de mooie en aparte naam "het Verzet" droeg. 
Deze werd geleid door 2 jonge mannen die veel te vertellen  
hadden tijdens de rondleiding. Na afloop kregen we uitleg over de 
smaak van de verschillende bieren en mochten we kiezen welk 
bier we wilden proeven. Er waren veel smaken. Er werd ook nog 
wat ingekocht voor thuis. 
Rond 16.30 vertrokken we richting Holland.  
Het afsluitende diner was bij "Familyland Hoogerheide". 
Na lekker gegeten te hebben, waren we na een gezellige en leuke 
rit om 21.00 in Roosendaal. 
 
K>Jansen. 
 
 
 
 
Verslag concert Matineeorkest Muziekvereniging 
Roosendaal 
 
Op donderdag 17 oktober was er een concert, verzorgd door het 
Matinee- orkest van Muziekvereniging Roosendaal.  
Het orkest staat onder leiding van Marjolein Roovers en zij wist 
met de keuze van de muziek het publiek te boeien en een  
bijzonder aangename middag te bezorgen. Er was niet alleen een 
uitvoering van muziek van de Beatles en van Eric Clapton, maar 
ook hoogtepunten uit klassieke muziek stonden op het  
programma.  
Het ‘ Hallelujah’ van Leonard Cohen bezorgde menige bezoeker 
kippenvel en bij het horen van de Second Waltz, vooral bekend 
van Andre Rieu, kon men niet stil blijven zitten en zat iedereen 
heerlijk mee te deinen.   
Na afloop tevreden gezichten; het optreden van het Matineeorkest 
is zeker voor herhaling vatbaar! 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR DE KRING  
SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 

 
De Tolk van Java 

Benja Bruijning, Marie Louise Stheins, Martijn Apituley 
 
naar de roman van: Alfred Birney – bewerking: Ignace Cornelis-
sen – regie: Olivier Diepenhorst 
 
Dit verhaal over vaders en zonen, naar de prachtige, autobiografi-
sche bestseller van Libris Literatuurprijswinnaar Alfred Birney, laat 
een tot nu toe onderbelicht perspectief zien: de trauma’s die vele 
gemengde Nederlandse en Indische gezinnen aan hun verleden 
overhielden. Alan’s gezin en zijn jeugd worden bepaald door een 
tirannieke vader. Wanneer Alan diens vroegere dagboeken over 
zijn leven in Indië gaat lezen, wankelen echter zijn sarcasme en 
haat. Is begrip mogelijk? 
 
De tolk van Java is spannend, ontroerend en bij vlagen  
humoristisch. De voorstelling geeft inzicht in onze koloniale  
geschiedenis en het complexe mechanisme van hoe slachtoffers 
daders kunnen worden. Het ene moment vecht je met elkaar, om 
vervolgens lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wat voor gevolgen 
heeft dit voor een mens, zijn omgeving en het leven dat nog voor 
ze ligt? 
 
dinsdag 3 december | 20.00 uur | grote zaal   
€ 19,50  i.p.v. € 29,50  
(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 donderdag 28 november. 
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U kunt uw kaarten ook zelf via de website 
www.dekringroosendaal.nl bestellen en direct uw stoelen 
uitkiezen. In het bestelproces vult u bij actiecode KBO in. De 
korting wordt dan automatisch in uw winkelmandje verrekend.  
 

 
 
De Kring stuurt u een factuur. U kunt deze per bank betalen,  
waarna u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de 
kaarten aan de kassa op te halen en te betalen.  
 
 

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Gezellige Wintermarkt 
 
Zaterdag 9 november 2019, van 10-15.00 uur 
Woonzorgcentrum St. Elisabeth, 
Wouwseweg 21, Roosendaal. 
 
Bent u op zoek naar een mooi of exclusief decembercadeau? 
Het aanbod op deze markt is zeer gevarieerd en zal u zeker  
verrassen! 
 
Er is gelegenheid om koffie/thee te drinken in restaurant  
“t Trefpunt. 
 
U bent van harte welkom. 
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Kerstconcert muziekvereniging Roosendaal 
 
Het kerstconcert met de naam “Martine sings Christmas” vindt 
plaats op zaterdag 14 december in de kleine zaal van  
Schouwburg de Kring in Roosendaal.  
Er zijn twee concerten: aanvang 's middags om 14.30 uur en  
’s avonds om 20.15 uur. 

Begeleid door de Concertharmonie van Muziekvereniging  
Roosendaal zingt Martine van de Kar, een zeer bekende  
Roosendaalse vocaliste, bijzondere kerst composities. 

Het orkest speelt samen met het kinderkoor De Suite Kids en het 
Projectkoor dat meegedaan heeft aan de voorstelling: "Kijk ons 
Roosendaal" in september 2018 op de Oude Markt in Roosendaal. 

Tevens zullen wij de door het publiek zeer gewaardeerde  
hoogtepunten uit de genoemde voorstelling "Kijk ons Roosendaal " 
ten gehore brengen. Filmbeelden van Roosendaal, van vroeger en 
nu, maken het muzikale plaatje compleet. 

Van de hele voorstelling is een DVD uitgebracht.  

De kaarten kosten € 12,50 inclusief een consumptie naar  keuze. 

 
Pastoraal steunpunt in Residentie De Kroeven 
 
Naar aanleiding van de sluiting van de Moeder Godskerk op  
13 oktober heeft het pastoraal team pastoraal steunpunt opgericht 
in Residentie De Kroeven, gehuisvest aan Kroevenlaan 100.  
Elke woensdag vinden er parochieactiviteiten plaats die gericht 
staan op onderlinge ontmoeting.  
 
1e woensdag 12.30-14.00u een gezamenlijke lunch tegen een  
    kleine vergoeding. 
2e woensdag 10.00-12.00u een Eucharistieviering of een  
                   Woord- en Communieviering met na afloop koffie/thee. 
3e woensdag 14.00-16.00u een gespreks-ontmoetingsmiddag. 
4e woensdag 14.00-16.00u een seniorenviering met na afloop  
   koffie/thee.  
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Seniorenpastoraat Sint Norbertusparochie 
 
Het Lichtpuntje 
Op 21 november en 5 december a.s. zijn er weer  
van 10.00 -11.30 uur de koffieochtenden van Het Lichtpuntje in 
Buurthuis Kalsdonk. 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. 
 
Seniorenmiddag ‘75 jaar bevrijding Roosendaal’ 
Op woensdag 13 november a.s. vindt de eerstvolgende  
ontmoetingsmiddag plaats van Seniorenpastoraat Noord Oost in 
buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2 a  
te Roosendaal.  
Kranten en TV besteden volop aandacht aan 75 jaar bevrijding.  
Er komt nieuw beeldmateriaal tevoorschijn en toneelgezelschap-
pen kruipen in de huid van mensen die dit 75 jaar geleden aan den 
lijve hebben ervaren. Wellicht dat sommigen van u er nog  
herinneringen aan hebben als kind. Daarom wil ook het  
seniorenpastoraat aandacht besteden aan 75 jaar bevrijding. 
De heer Peter Dekkers van Heemkunde ‘De Vrijheijt van  
Rosendaele’ zal ons meenemen naar het leven van alledag in 
Roosendaal in de periode 1940-1944 tot en met de Bevrijding eind 
oktober 1944. Vertellend en ondersteund met beeldmateriaal.  
Mogelijk dat u het nog kunt aanvullen met eigen ervaringen en  
verhalen.  
U bent vanaf 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 
13.45 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot 
uiterlijk 16.00 uur. De leiding van het buurtcentrum zou het  
bijzonder op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft. Dit in  
verband met de voorziening van koffie en thee en het inrichten van 
de ruimte. Wij verzoeken u als belangstellenden dan ook om zich 
vooraf aan te melden voor deze middag. U kunt zich op twee  
manieren aanmelden vóór dinsdag 12 november a.s.:  
per telefoon van het pastoraal centrum: (0165) 534 667 of  
per e-mail: senioren@sint-norbertusparochie.nl 
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Nieuw project ‘Samen aan tafel’ voor alleenstaande 55+ers 
Op maandag 18 november a.s. zal het nieuwe project ‘Samen 
aan tafel’ voor het eerst plaats vinden in buurthuis ’t Dijksteeke, 
Dijkcentrum 191 te Roosendaal. Anders dan in het nieuwe  
Pastorale Steunpunt Zuid is deze maandelijkse lunch op de  
3e maandag van de maand en bestemd voor alleenstaande 
55+ers, zowel voor mannen als voor vrouwen.  
Dit lunchproject betreft een samenwerkingsverband tussen  
Seniorenpastoraat Zuid en Buurthuis ‘t Dijksteeke. Gelieve zich 
voor deze lunch uiterlijk donderdag 14 november op te geven via 
tel. 0165-393626. 
 
Gespreks-ontmoetingsmiddag ‘Geven en ontvangen’ 
Op woensdag 20 november a.s. vindt de eerste  
gespreks-ontmoetingsmiddag plaats van de Werkgroep  
Seniorenpastoraat Zuid in het Pastorale Steunpunt Zuid aan de 
Kroevelaan 100. 
In deze tijd van het jaar volgen allerlei feesten elkaar in hoog  
tempo op: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en  
Nieuwjaar. Op velerlei manieren worden we uitgedaagd tot geven 
en ontvangen.  
Wat valt er op jouw leeftijd te geven en te ontvangen?  
Is dat met elkaar in goede balans? Vragen waarmee we op  
creatieve wijze met elkaar in gesprek zullen gaan. Kom jij ook? 
Vanaf 13.30u staat de koffie/thee klaar.  
Om 13.45u starten we met ons programma. 
Gelieve u hier vooraf voor op te geven per telefoon: 0165-534667, 
of per mail: senioren-zuid@sint-norbertusparochie.nl  
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Roosendaal, 31 mei 2019 
 
                     *****BOMBARDEMENT 31 mei  1944 ***** 
 
                     Woensdag 31 mei 1944!!. Een mooie lentedag !!. 
                     12 Amerikaanse bommenwerpers cirkelen boven              
   de stad . 
                     Wat is de bedoeling ?.De bevrijding is nabij ?. 
                     Veel vragen onder de Roosendaalse burgerij . 
  
                    Geen luchtalarm en ook geen loeiende sirenen,   
                    het waren toch immers de geallieerden!!. 
                    Echter om 11.22 uur is de ramp dan geschied , 
                    op de verkeerde plek begon het bombarderen . 
 
                    Kinderen gingen die dag naar de St. Marie school ,  
                    mannen en jongens naar melkfabriek ’’ ’t Anker ’’.  
                    En juist deze locaties werden zwaar getroffen , 
                    door een verkeerde inschatting  van geallieerden .          
 
                    Plotseling verandert Roosendaal dan op slag!, 
                    en voltrekt zich in Roosendaal  de zwartste dag . 
                    115 brisantbommen bedoeld voor het station , 
                    waarmee het verdriet in veel gezinnen begon. 
  
                   Meisjes ,jongens  ,vrouwen en mannen , 
                   werden plots ruw uit het leven verbannen .  
                   87 Roosendalers vonden die dag de dood . 
                   Requiescant in pace ,moge zij rusten in vrede . 
 
                   Cees Sep.   Roosendaals Dichters Collectief .          
          [R.D.C.] 
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Roosendaal, mei 2019 
 
***** ROOSENDAAL BEVRIJD ***** 
 
Maandag 30 oktober 1944,eindelijk !, 
is onze stad bevrijd van het Duitse juk. 
De Duitsers verliezen , trekken zich terug, 
na vijf zware bezettingsjaren ,eindelijk !. 
 
Kanon gebulder en Engelse vliegtuigen. 
Canadese divisies rukken fel strijdend op, 
gepaard gaande met verwoesting, 
van huizen ,station en boerderijen . 
 
Loeiende sirenes en Rode Kruis volop in actie, 
kenmerken  het einde van de bezetting.  
Dan raakt een voltreffer het gezin van Loenhout , 
vader ,moeder en vijf kinderen komen om !. 
 
En toch kon er nog worden gedanst en gesprongen , 
en luid ’’It,s along way to tipperary ’’gezongen . 
Canadezen en Engelse soldaten door de straten,  
onze bevrijders werden hartelijk verwelkomd. 
 
Nooit meer  ,, wir fahren gegen Engeland ,,!. 
 
Cees Sep. [R.D.C. ] 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. E. Eijndhoven - Kloppenborg 
Mw. W.A. Pirée - Schepers 
Mw. M.W. van-Genderen 
Hr. A.C. Kokke 
Mw. J. den Ronden - Danen 
Hr. J.F.G. van Dongen 
Hr. W.T. Goossens 
W.C.M. van Overveld  
Mw. F.J.M. Hoendervangers - de Beer 
Hr. D. Herrijgers 
Hr. F. Pals 
 
Nieuwe leden: 
Mw. L.A.M.E. Romme 
Hr. N.G.H. Willers 
Mw. Ellen van de Kasteele 
Mw. B.C.M. Walravens - Dekkers 
Hr. J. van der Sluis 
Mw. J.M.A. Jakops 
Hr. L.J.C.G. van Sprang 
Hr. J.M. van Dorst 
Mw. A. Masseurs 
Mw. J.A.E. Verstraten 
Mw. J.M. van Gaans - Schoonen 
Mw. C.J.F.M. van Oosterbos - Kepers 
Hr. R. van Oosterbos   
Mw. J.C.M. Breugelmans 
Mw. S.A.M. Cordewener - Buermans 
Hr. J.H.L.M. Voeten 
Mw. J.G. Mulders - Dekkers 
Mw. J.L.C.M. van Veltom 
Mw. M.L.R. Coppens - Schijven 
Mw. J.M. Clarijs - Luijks 
Hr. G.M. Clarijs   
Mw. P.A.M. Verstraten 
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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 
  


