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

Zoveel informatie dat de Antenne extra dik geworden is. 
Het belangrijkste, vind ik, de uitnodiging voor de Jaarvergadering. 
Ieder lid van KBO-Roosendaal is van harte welkom. 
Verder kunt u b.v. paasstukjes maken of naar de film.  
Verder nog veel meer waar u heen kunt gaan of aan deelnemen. 
U kunt het allemaal lezen in deze Antenne 
 
Ook naderen we weer de tijd van de belastingaangifte doen. 
Op blz. 16 kunt u lezen wanneer u voor hulp in aanmerking komt 
en wat u daar voor moet doen. 
  
Ik wens u weer veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 1 april 2020 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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 Uitnodiging Ledenvergadering  
 
 
 
 
       
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen 
van onze jaarlijkse Ledenvergadering welke wordt gehouden op: 
  
Datum       : donderdag 26 maart 2020. 
Aanvang   : 13.30  -  17.00  uur. (Inloop 13.00 uur) 
Plaats        : Wijkcentrum De Bergspil, Tolbergcentrum 158 
                         4708 HK Roosendaal                  
      
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter om 13.30 uur 
2. Vaststellen agenda. 
3. Kort woord van onze adviseur Identiteit en Zingeving,  
      Claude Covemaeker 
4.   Vaststellen notulen ledenvergadering van 20 maart 2019 
5.   Behandeling vragen en opmerkingen Jaarverslag 2019 
6. Financiële verantwoording over het jaar 2019 
7.   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe  
      kascommissie. 
8. Bestuursverkiezingen:  
      Statutair aftredend en herkiesbaar:  
      Mevrouw Jolanda Oosterbos. 
      Het bestuur draagt de heer Jan Schenk voor, Jan heeft vanaf  
      mei 2019 in het bestuur de functie penningmeester a.i. 
      ingevuld. 
      Voor een vacature in het bestuur draagt het bestuur  
      Lia Openeer voor.  
 
      Met uitzondering van de functie van de voorzitter worden de 

overige functies in het bestuur onderling verdeeld. 
        
Kandidaten kunnen 5 dagen vóór aanvang van de vergadering 

worden aangemeld, voorzien van een lijst met  
     5 handtekeningen van 5 leden. 
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 9. Begroting 2020 
10. Vaststellen contributie 2021. 
11. Korte presentatie uitkomsten enquête toekomst  
      KBO-Roosendaal 
12. Uitreiking oorkonde aanwezige jubilarissen. 
13. Verloting van de dagreis.  
14. Rondvraag en sluiting en pauze 

 
Na het officiële gedeelte en de pauze, (15.15-16.00 uur) kunnen 
wij als KBO-Roosendaal kennismaken met onze nieuwe  
Burgemeester, de heer Han van Midden.  
Hij zal het één en ander vertellen over zijn functie als  
burgemeester en ingaan op het veiligheidsbeleid in Roosendaal. 
In de pauze en eventueel na afloop is er onder het genot van een 
drankje en een hapje, gelegenheid om met het bestuur en met  
elkaar te praten.   
  
Diegenen die geïnteresseerd zijn kunnen de stukken,  
vanaf één week voor deze ledenvergadering, bij het secretariaat 
opvragen. (19 maart 2020) 
  
Namens het bestuur van KBO-Roosendaal 
Lia Openeer, bestuurssecretaris.  
 
 
 
 
Lezing over “Levenseinde” 
 
Op vrijdag 3 april 2020 organiseert KBO-Wouwse Plantage 
Een lezing over “Levenseinde”. 
Mocht u deze lezing willen bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij 
het bestuur van KBO-Wouwse Plantage 
jos.voeten@home.nl  tel. 06-40143539 
 
De lezing wordt gehouden in  
Dorpshuis de Spil, aanvang 13.30 uur vrijdag 3 april 2020 
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Toneelvoorstelling 
 
Op donderdag 19 maart is er een toneelvoorstelling.  
Toneelvereniging De Vrolijke Spelers uit Steenbergen verzorgt een 
klucht met als titel: 
 
                   “ Boerenbont en Rode Lampjes”  
  
Dolly en Betty, twee prostituees, wonen en werken bij elkaar in één 
huis. Financieel gaat het niet zo goed en ze besluiten een kamer 
te verhuren.  
Als Hendrik Buitendijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn  
bemoeizuchtige schoonmoeder op de vlucht is, de kamer huurt, 
durven de beide dames niet te vertellen waar ze hun geld mee  
verdienen. Ze maken hem dan ook wijs, dat ze fysiotherapeuten 
zijn. Wanneer er dan klanten komen, die Hendrik ontmoeten,  
worden de gesprekken wel zeer verwarrend.  
Inmiddels zijn de schoonmoeder en zijn verloofde Klaartje achter 
zijn verblijfplaats gekomen en huren eveneens een kamer bij Dolly 
en Betty.  
Dit alles vraagt natuurlijk om moeilijkheden! 
Kom genieten van deze heerlijke klucht! 
 
Aanvang: 13.30, einde ongeveer 16.30 uur  
Toegang: leden: € 2,--; niet- leden: € 3,50 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Iedereen is van harte welkom. 
KBO - leden worden verzocht hun pas mee te brengen.  
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Paasstuk maken 
 
Wat is Pasen zonder een mooi Paasstuk dat uzelf gemaakt heeft. 
De workshop wordt verzorgt door Carolien Dekkers van  
Groen & Bloem. 
 
Data: Donderdagmiddag 9 april 2020 vanaf 13.30 uur. 
We hebben bij de Wieken weer een zaal geregeld. 
De kosten bedragen, inclusief alle materialen, € 20,-. 
Voor KBO leden bedraagt de bijdrage € 18,50 en voor niet leden 
vragen we voor deze middag € 20,00. 
 
Wij verzoeken u een snoeischaar en een mesje mee te nemen. 
Er is plaats voor minimaal 10 en maximaal 25 personen. 
 
U kunt zich voor deze activiteit opgeven tot en met 30 maart 2020.  
Secretariaat van KBO werkgroep Krater,  
Berkepad 12 te 4726 BH Heerle,  
telefoon 0165-301030, of mailen,  
e-mail: conny.sijstermans@kpnmail.nl 
 
 
 
 

 
   KBO-Krater 
———————————————————————————————————- 

 
 Ik / wij komen naar de workshop op: 
Donderdagmiddag 9 april 2020 om 13.30 uur. 
 
Naam:……………………………………………………………………..  
 
Aantal personen………………………………………………………….  
 
Adres: …………………………………………………………………….  
 
Plaats:…………………………...………Tel:…………..………………. 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Maart 

Ma 9 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di 10 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Vr 13 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 16 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    17 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do    19 13.30-16.30 Toneelvoorstelling in 
                     Buurthuis Keijenburg 

Vr    20 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Zo    22 10.00 uur Film City Theater 

Ma    23 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    24 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Do    26 13.30 uur Jaarvergadering 

Vr    27 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma    30 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di    31 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

  April 

Do     2 13.30 uur Fietsen 

Vr     3 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Informatie over KBO-activiteiten 
 
Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 / 0627142969  
 
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 
Start: Buurthuis Keijenburg 
Coördinatoren: Jan Hendrikx, tel. 556499 / 0627142969  
Toon Jansen  Tel: 06-53964002 
 
 

Ma     6 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.15-15.15 Aqua-aerobic 

Di     7 10.00-11.00 Dynamictennis 
14.30-15.30 Aqua-aerobic 

Wo     8 Dagreis Tropical Zoo en  
Museum de Bevelanden 

Do     9 13.30 uur Fietsen 

Vr     10 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Sportactiviteiten in samenwerking met  
KBO-Roosendaal 
 
Walking Footbal 
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Plaats:  DVO ’60 Sportstraat 17 (Sportpark Hulsdonk) 
Info:  Beweegcoach Sportervice N.Br. Tel: 0641338563 
         Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 
 
Fithockey 
Iedere donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur 
Plaats:  R.M.H.C. de Pelikaan Heerma van Vosstraat 49 
Info:  Isabelle Linders Tel: 0625033651 
         Chris van de Velde Tel: 0165-379272 
 
Dru Yoga 
Iedere maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.45 uur en  
van15.15 uur tot 16.30 uur. 
Plaats: Buurhuis Keijenburg 
Info: Lia Kerstens  Tel: 0618262583 
e-mail: druyogaroosendaal@gmail.com 
 
 
 
 
De Beentjes van Sint Hildegard 
 
Een Twentse film met in de hoofrollen      
Herman Finkers en Johanna Ter Steege 
 
In de Beentjes van Sint-Hildegard zijn Jan en Gedda al heel lang 
met elkaar getrouwd. Gedda houdt zoveel van Jan dat hij het er 
benauwd van krijgt. Zij probeert Jan steeds een stapje voor te zijn. 
Jan zit helemaal onder de knoet van zijn bemoederende vrouw en 
verlangt naar meer vrijheid. Om aan dit juk te ontsnappen veinst 
Jan dementie wat hem een vorm van vrijheid geeft.  
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Ook dochter Liesbeth zit met haar afgepaste en jaloerse vriend in 
hetzelfde schuitje. 
De vraag rijst: Hoeveel liefde is te veel liefde. 
Wil je weten hoe dit afloopt kom dan kijken naar deze film, met zijn 
droogkomische dialogen in het sappig Twents en waarbij ook veel 
gelachen wordt. De film is gelukkig wel ondertiteld. 
 
Deze film is te zien op zondag 22 maart in City Theater , 
Lyceumlaan 10 in Roosendaal. 
In samenwerking met City Theater is er voor KBO-leden een  
speciale actie samengesteld met de mogelijkheid voor film en 
lunch op vertoon van je KBO-pas. 
  
Film incl. koffie/thee en lunch voor:   € 16.00 
Film zonder lunch incl koffie/thee:     €   8.50 
 
Film:        Zondag 22 maart 
                 10.00 uur tot 12.30 uur 
Lunch:     13.00 uur 
Waar:       De Raatskelder, Markt 20, Roosendaal 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 19 maart naar: Jan Hendrikx,  
Toermalijndijk 48, 4706TH Roosendaal  
Bellen of mailen kan ook Tel: 0165-556499 
e-mail:  janhendrikx.1@kpnmail.nl 
 
 
Bioscoop City Theater                             22 maart  2020 
 
Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………………………….. 
 
Plaats…………………………….…............ Tel:................................. 
 
Aantal personen………………………….……Lunch………….ja/nee 
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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 
 
Fietsen  
 
Donderdag 2 april (als de weersomstandigheden het toelaten) 
start het fietsseizoen weer.  
De fietstochten vertrekken vanuit Buurthuis Keijenburg op de  
donderdagmiddag om 13.30 uur.  
Als er in Buurthuis Keijenburg een KBO-activiteit plaats vindt dan 
wordt de fietstocht verplaatst naar woensdag.  
Toon Jansen is onze fietscoördinator in samenwerking met Jan 
Hendrikx. 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met  
Toon Jansen  Tel: 06-53964002 
Jan Hendrikx  Tel: 0165-556499 / 0627142969 

 
Fietstocht georganiseerd door KBO-Roosendaal 
Afspraken i.v.m. de veiligheid van uzelf en andere  
deelnemers. 
 
Bij een door KBO-Roosendaal georganiseerde fietstocht wordt een 
fietscoördinator ingezet. Deze coördinator heeft de bevoegdheid 
om de tocht door te laten gaan en de bevoegdheid om hem niet 
door te laten gaan. Het weer en de weersverwachting kan een  
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reden zijn (b.v. hoge temperaturen, hoge windsnelheden, onweer) 
om de fietstocht niet door te laten gaan. 
 
Taken fietscoördinator: 

- Lijst met namen en lidnummers opstellen of controleren,  
- Geld in ontvangst nemen voor b.v. koffie, excursie e.d. 
- Hesjes uitdelen 
- Adviserende en begeleidende taak 

 
Deelnemers hebben bij zich: 

- Identiteitsbewijs 
- Zorgverzekeringpas 
- Trombosekaart (indien nodig) 
- Medicijnenpas  
- Eventuele medicijnen die tijdens de rit nodig zijn. 
- Adressen en telefoonnummers familie/kennissen 
- Geld ook voor eventueel vervoer naar huis 
- Verzekeringspas/telefoonnummer fiets (indien nodig) 
- Reparatiemateriaal 
- Nieuwe binnenband   
- Flesje drinken (water)  
- KBO-pasje  
- Fietspomp  

 
Deelnemers houden zich aan de volgend afspraken: 

- Regels volgen van fietscoördinator en andere begeleiders 
- Met twee personen naast elkaar fietsen 
- Op tijd invoegen indien nodig. 
- Voldoende ruimte laten bij fietsers voor en achter je. 
- Verkeersregels in acht nemen en goed opletten 
- Aantal fietsers met een hesje (beschikbaar via coördinator) 
- Er wordt gefietst op eigen risico 
- Uw fiets dient in orde te zijn 
- Bij oversteken wachten tot de groep weer compleet is 
- Gemiddelde snelheid 15/16 km 
- Let op fluitsignaal begeleider(s) 
 
Samen uit, samen thuis 
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Meimaand  
 
De meimaand, Maria maand, komt er weer aan.  
Op dinsdag 12 mei is weer de jaarlijkse fietstocht  naar  
Meerseldreef en op woensdag 6 mei de jaarlijkse bijeenkomst  
vanuit Kring Gemeente Roosendaal  naar Zegge met om 14.00 uur 
een eucharistieviering in de Kerk.  
Na de dienst wordt er koffie met een iets lekkers aangeboden in 
Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh  
Noteer deze datums alvast in je agenda. 
 
In de volgende Antenne meer informatie hierover. 
 
 
Senioren activiteit I.V.N. 
 
Wandeling Natuurpoort Wouwse Plantage  
 
De Natuurpoort Wouwse Plantage is op zaterdag  
21 september jongstleden officieel geopend.  
Een Natuurpoort is een initiatief van onder andere de provincie.  
In Noord-Brabant zijn ongeveer 30 Natuurpoorten aangelegd.  
Een Natuurpoort is een combinatie van natuur en horeca. 
Bij het parkeerterrein van de Lodge ligt ook een Natuurpoort.  
Deze zijn te herkennen aan een grote roestbruine sleutel aan het 
begin van het gebied.  
Onderdeel van de Natuurpoort Wouwse Plantage is het  
Derde Wereldbos dat hier al jaren ligt en lange tijd onder de  
bezielende leiding heeft gelegen van Adrie Goorden.  
Adrie heeft met een aantal vrijwilligers het Derde Wereldbos  
aangelegd en onderhouden tot wat het nu is. 
 
We vertrekken op 31 maart om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein 
bij de Lodge. Aan degene die meerijdt wordt een kleine kilometer-
vergoeding gevraagd. Het is raadzaam bij slecht weer telefonisch 
te informeren of de wandeling doorgaat.  
Dit kan tot 12.00 uur bij Hans van Nassau tel: 06-23802757 
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Oproep aan onze leden 
  
Met de afgelopen contributieronde, zijn wij tot de conclusie  
gekomen dat de gegevens in ons ledenbestand niet altijd  
“up to date” zijn. 
Het zou fijn zijn als u het ons door wilt geven, zodra er iets in uw 
gegevens verandert. 
Wij denken hierbij dan aan: 
 

· adres, als u verhuisd bent 
· telefoonnummer, 
· e-mail adres, 
· bankrekeningnummer,(ook eventueel de tenaamstelling van 

de rekening) 
 
Genoemde wijzigingen kunt u altijd doorgeven aan  
onze ledenadministratie het adres vindt u op de 1e pagina van de 
Antenne of bij het secretariaat, dit adres staat achterin de Antenne. 
 
Zowel voor ons als voor u is het belangrijk dat de verkregen  
informatie juist is. 
Alvast onze hartelijke dank.   Het Bestuur. 
 
 
 
 
Lenteconcert Roosendaals Gemengd Koor 
 
Het Roosendaals Gemengd Koor zorgt op  
zondagmiddag 19 april om 15.00 uur voor een  
onvergetelijke muzikale reis in de kleine zaal van  
Schouwburg “de Kring”. 
Muzikale leiding is in handen van dirigent  
Michaël Mannes en pianiste Nadia Rutkovska. 
De afterparty wordt verzorgd door big-band  
No Guts, No Glory. 
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Belastingen 
 
Inmiddels heeft u een verzoek ontvangen voor het doen van de 
aangifte inkomstenbelasting 2019 
Als u 65-plusser bent, zonder inwonende kinderen, met een  
AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen en het  
totale inkomen is maximaal € 50.000  
(bij een alleenstaande maximaal € 35.000), kunt u een beroep 
doen op één van onze belastinginvullers uit de KBO-Kring  
Gemeente Roosendaal. 
 
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, doch voor de 
gemaakte onkosten (reis- kopieer- en printkosten) zal een kleine 
vergoeding worden gevraagd van € 12 per bezoekadres. 
Om de aangifte vlot te doen verlopen wordt verzocht de volgende 
papieren (indien van toepassing) klaar te leggen: 
 

· Jaaropgaven 2019 van AOW, pensioen, lijfrente en eventu-
eel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten. 

· Afschriften van banken, spaarrekeningen en  
      effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi 

per 1 januari 2019. 
· Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten 

en hulpmiddelen) in 2019. Voor zover vallend buiten de 
ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten 
dienen wel in 2019 betaald te zijn. 

· Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect.  
      Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het  
      aantal gereden kilometers. 
· Dieetkosten. Overleggen van een dieetverklaring,  
      afgegeven door een arts of diëtiste. 
· Jaaropgaaf 2019 van betaalde hypotheekrente en saldi van 

de hypotheken. 
· Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.  
· Tevens, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en 

zorgtoeslag 2019 en 2020. 
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Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden 
machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post  
toegezonden. Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging 
heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek,  
deze alsnog aan te vragen.  
Als u gebruik wilt maken van onze belasting-service, kunt het  
beste contact opnemen met één van de belastinginvullers uit  
onderstaande rij: 
 
Belastinginvullers  
Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539 
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. A. Jacobs    tel. 0165- 552457 
Dhr. J. Pietjouw         tel. 06-53129505 
 
 
 
Sacrale dansers gezocht 
 
De nieuwe dansgroep is in februari 2020 van start gegaan.  
Er is nog plaats voor een aantal enthousiaste deelnemers.  
Het is een fijne en ontspannen manier van bewegen  
in het moment op prachtige muziek, zoals klassiek, mantra,  
jazz, blues en modern. 
Laat je verrassen en kom een keer langs voor een proefles.  
Plaats : Dagkapel van de Sint Josephkerk 
Tijd     : Donderdagmiddag van 13:15  – 14:30 uur  
             (zie lesrooster op de website) 
 
Aanmelden kan via : de website: www.medans.nl ,  
via mail: info@medans.nl, telefonisch: 06-44620868 
 
Graag tot ziens ! 
Astrid Wagenmakers 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR  
DE KRING ROOSENDAAL  

SPECIALE ACTIE VOOR DE KBO 
 

Best of Britain 
The Fifth - Jubileumtournee (met o.a. Syb van der Ploeg) 

 
Een feest der herkenning in deze avondvullende jubileumshow 
met de grootste Britse hits allertijden! 
Met een compleet nieuw programma met de allergrootste hits van 
Engelse bodem, zet The Best of Britain in theaterseizoen 
2019/2020 wederom een avondvullend muziekspektakel op de 
planken dat zich mag verheugen in een nog steeds groeiende  
publieke belangstelling. Van The Beatles tot aan Coldplay en zo’n 
beetje alles daar tussenin passeert de revue. 
 
Vrijdag 3 april | 20.00 uur | grote zaal  € 14,75 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:  
janjoke4547@gmail.com. Uiterlijk vrijdag 27 maart. 
 
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. 
 
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. 
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Film- en ontmoetingsmiddag  
 
Seniorenpastoraat Roosendaal Noord-Oost nodigt u van harte 
uit voor een film- en ontmoetingsmiddag op donderdagmiddag  
2 april a.s. in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te 
Roosendaal. Tijdens deze middag zal de film  
‘The remains of the day / De rest van de dag’ vertoond worden. 
De film gaat over Mr. Stevens, een ouder wordende Engelse  
butler, die terugblikt op zijn trouwe dienst aan de Engelse  
aristocraat Lord Darlington. Hij zoekt opnieuw contact met  
Miss Kenton, de huishoudster (een prachtige rol van  
Emma Thompson). Hun onuitgesproken liefde voor elkaar en de 
meesterlijke discussies tussen beiden, vormen een knap element 
in het verhaal over het wel en wee van het personeel en de  
contacten van Lord Darlington met de nazi's. 
Een imponerende topprestatie van filmacteurs  
Sir Anthony Hopkins en Emma Thompson in dit meesterwerk. 
Hopkins is Stevens, de perfecte butler, wiens leven in het teken 
staat van zijn baas Lord Darlington.  
U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee.  
Om 13.30 uur beginnen we met het programma.  
De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
U hoeft zich niet van te voren op te geven voor deze middag.  
 

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Voorraadkasten 
 
Het was een drukte van jewelste 
in de voorraadkast 
heb je het gehoord? 
riep de Jodenkoek verrast 
 
De moorkop heeft het te verduren 
iemand heeft weer last van kuren 
net als ooit de negerzoen 
wat zouden ze met ons gaan doen 
 
De zigeunersaus riep ook nou ja 
tegen de Vietnamese loempia 
wat doen we met de Vlaamse friet 
mag dat wel of mag dat niet? 
 
De Spaanse peper rood en heet 
riep het interesseert me echt geen reet 
geen enkele soort voeding, snoep of koek of fruit 
was op discriminatie of mensen kwetsen uit 
 
Turkse pizza, Wienerschnitzel 
Griekse yoghurt noem maar op 
de Amsterdamse uien  
huilde de ogen uit hun kop 
 
Ze voelde zich onaangepast 
in die drukke voorraadkast 
en er klonk achter gesloten deuren 
mensen moeten niet zo zeuren 
 
 
Ingestuurd door Anneke Krens 
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Activiteiten in St. Elisabeth 
 
Donderdag 12 maart in ‘t Trefpunt 
14.30 - 16.00 uur Jefke en Stafke (Kosten € 5,-) 
Jefke en Stafke, onze Belgische vrienden, brengen een middag vol 
muziek en humor. Met accordeonmuziek en een zingende  
drummer brengen zij u verschillende liedjes van vroeger.  
Maar dat is niet het enige dat zij u deze middag brengen, ze doen 
ook diverse acts. Sluit gezellig aan! 
 
Donderdag 19 maart in ‘t Trefpunt 
14.30 - 16.00 uur Het koor La-Lisiere (Kosten € 5,-) 
La-Lisiere, een koor onder leiding van Jack Buijs, brengt weer een 
mooi programma. Het 23 dames tellende koor is gevestigd in de 
Wouwse Plantage. La Lisière zingt overwegend popmuziek vanaf 
de jaren zestig tot nu, alsmede bekende songs uit films en 
musicals. U bent van harte welkom. 
 
Donderdag 26 maart in ‘t Trefpunt 
14.30 - 16.00 uur Smidje Verholen (Kosten € 5,-) 
Deze middag kunt u genieten van verhalende volksmuziek uit onze 
eigen streek in het West-Brabantse dialect. Misschien zingt u de 
bekende liedjes zo mee! 
 
Onze activiteiten staan ook op de website 
Ook via onze website laten we u weten welke activiteiten er in  
St. Elisabeth plaatsvinden. Neem gerust eens een kijkje op 
www.elisabethroosendaal.nl 
 
St. Elisabeth | Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | info@stelisabeth.nl  
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Verslag toneelvoorstelling 
 
Op zondag 2 februari was er in Buurthuis Keijenburg een  
toneelvoorstelling, verzorgd door toneelvereniging ’t Coulisse’ uit 
Standdaarbuiten. 
De zaal zat bomvol met enthousiast publiek. 
De spelers brachten  
DE FAMILIE VERBEKE OP CAMPING BONANZA,  
een leuke komedie over campinggasten van nogal verschillende 
afkomst.   
De deftige familie Vrongel had namelijk een prijs gewonnen: een 
week vakantie op de camping, een voor hen onbekende  
bestemming.  Ze waren de luxe gewend van chique  hotels en dit 
was wel iets heel anders. Hun buren op de camping hadden  
duidelijk meer ervaring met het vertoeven op deze vakantieplek. 
Er waren natuurlijk allerlei verwikkelingen en dit alles zorgde voor 
hilarische momenten met vermakelijke taferelen.   
Uiteindelijk kwamen de gasten nader tot elkaar. De nodige  
glaasjes wijn droegen hier duidelijk aan bij! 
De acteurs van ‘t Coulisse speelden hun rol met veel overtuiging 
en er werd dan ook regelmatig door het publiek smakelijk  
gelachen.  
Kortom: een heerlijke middag.  
Alle aanwezigen gingen tevreden naar huis. 
 
 
Verslag optreden van zangeres Marianne Rommers 
 
Op donderdag 20 februari hebben bezoekers in Buurthuis  
Keijenburg kunnen genieten van een bijzonder muzikale middag.  
Zangeres Marianne Rommers- Van Dorst was er te gast. 
Marianne is een geboren Roosendaalse en sinds 2010 verzorgt ze 
regelmatig met veel succes optredens. 
Ze weet met haar mooie stem de zaal te laten genieten van de  
vele leuke, herkenbare liedjes vanaf de jaren ’50 en brengt  
iedereen meteen in een perfecte stemming.  
Er is daardoor gelijk een goede aansluiting met het publiek. 
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De meeste nummers werden volop meegezongen en heel wat 
mensen hadden moeite om stil te blijven zitten!  
Door de juiste opstelling van het geluid, kwam de muziek in de  
hele zaal perfect over. De middag vloog om.  
Zangeres Marianne had gezorgd voor een geweldig optreden!  
Iedere aanwezige was het er over eens: deze zangeres willen we 
vaker op het programma ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten Hypotheekproblemen na je 50ste 
 
In de Ons kunt u deze maand lezen, dat er bijeenkomsten worden 
georganiseerd over Hypotheek problemen. 
O.a. op maandag 16 maart van 14.00 uur tot maximaal 16.00 uur 
in Rucphen 
Voor meer informatie om u aan te melden ga naar 
 www.kbo-brabant.nl en klik bij het blokje Actuele activiteiten.  
 
Graag per persoon apart aanmelden, anders kan men de telling 
niet goed bijhouden en loopt men de kans op overschrijving.  
Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. 
Print de bevestiging die u krijgt uit en neem deze mee; hij dient als 
toegangsbewijs. 
 
Kunt u zich niet aanmelden via internet, dan kunt u contact  
opnemen met: Het secretariaat van KBO-Brabant, telefoonnummer 
073 6444066 
 
Let wel: 
Mocht u plotseling verhinderd zijn om deel te nemen, laat het 
dan vooral weten, dan kan een ander in uw plaats. 
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Franciscusdag  
 
Ruimte voor vriendschap 
 
Dinsdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse Franciscusdag  
gehouden in de Sint Norbertusparochie.  
Het is een dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning voor  
Senioren en jongere mensen die kwetsbaar in het leven staan.  
Dit jaar luidt het thema: “Ruimte voor vriendschap”.  
De dag begint om 10.00 uur met een viering van woord, gebed en 
symbolen in de St. Josephkerk en zet zich voort in  
Buurthuis Keijenburg, waar de dag omstreeks 16.00 uur zal  
worden afgesloten. 
Er wordt een warme maaltijd aangeboden en in de namiddag is er 
ruimte voor ontspanning. Dit keer gaan we samen met  
mw. Wilma van Ineveld met muziek aan de slag.  
De dag wordt afgesloten met een gebedsviering met  
handoplegging door de aanwezige pastors. 
U kunt zich aanmelden vóór 13 maart a.s. op de volgende  
manieren: 
Per e-mail: franciscusdag@sint-norbertusparochie.nl en via de  
folders die in de kerken en op diverse plekken te vinden zijn. 
Per telefoon:  
St. Josephkerk: (0165) 534667 ma. t/m vr. van 9.00  - 11.30 u en  
       13.30  -  16.00 uur; 
O.L.Vrouw:        (0165) 534645 ma. t/m/ vr. van 9.00  - 11.30 uur 
 
 
Klaverjassen 
 
Woensdag 11 februari zijn we gestart met een aantal enthousiaste 
deelnemers (2 tafels) Voorlopige locatie Stamtafel Wiekendael, 
Kalsdonksestraat 89 Roosendaal.  
Elke woensdagmorgen van 10 tot 12.30 uur. 
Aanmelden en informatie bij Marius  vanamen.uit@home.nl 
                                              Gert     vankeppelen@kpnmail.nl 
Van Harte Welkom! 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Mw. A.J. Konings - Peeters 
Hr. J. van Oorschot 
Mw. J.E.M. Scheepers - de Bot 
Mw. F.J.M. Voets - van de Meijden 
  Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. W.G.J. Kops 
Hr. Th. Aerts 
Mw. C.M. Stroop 
Mw. H. Ruighaver 
Mw. A.E. Disco - van Loenhout 
Mw. B.J.L.M. van Wijk 
Hr. A.A. van Wijlen 
Mw. S.K.M. Klaassen 
Mw. A.W.M. van den Brink 
Hr. M. Lammerse 
Hr. F.T.M. Thijssen 
Mw. G.J.M. Thijssen-Derwort 
Mw. H.J. van Altena 
Mw. N. Jongmans 
Mw W.M.A. Alberts 
Mw. M. Silvius - Clarijs 
Hr. J.P. Silvius 
Hr. J.C.J. Naalden 
Mw. A.A.H.W. Naalden - van Deursen 
Mw. E. van Buijten 
Mw. A.P.W. Jongmans 
Hr. H. de Clercq 
Mw. F.M. de Clercq - Heijmen 
 
100-jarige 
Op 4 februari 2020 heeft mevrouw F.J.M.Voets-v.d. Meijden de 
leeftijd van 100 jaar bereikt en mochten wij bij haar een attentie 
laten bezorgen. Wij hebben vernomen dat zij kort na haar  
verjaardag op 9 februari 2020 is overleden. 
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Wat biedt de KBO mij als lid? 
 

· Mogelijkheid tot deelname aan een voor u  
 gunstige collectieve ziektekostenverzekering. 

 
· Maandelijkse informatie via de bladen ANTENNE en ONS! 

 
· Speciale informatie gericht op ouderen en vitale senioren. 

 
· Deelname aan door KBO Reizen georganiseerde dag- en 

meerdaagse reizen in binnen en buitenland tegen gunstige 
prijzen. 

 
· Maandelijkse activiteiten en bijeenkomsten, zoals jeu-de 

boules, fietstochten, wandelen, toneel, zang, dans en bingo. 
 

· Deelname aan Dynamictennis, Aqua-aerobic, Zumba,  
 Walking Footbal, Fithockey en Dru Yoga. 

 
· Jaarlijks een uitbundige Sinterklaas- en uitgebreide  
 Adventsviering. 

 
· Mogelijkheid tot deelname aan diverse commissies,  
 werkgroepen of bestuursfunctie binnen de vereniging. 

 
· Hulp en advies bij uw belastingaangifte. 

 
· Voordelige aanbiedingen en kortingen als KBO-lid. 

 
· Als senior samen met vele leden van KBO Roosendaal  
 actief te blijven. 

 
· Lage contributie per jaar, in 2020 € 21,75 bij automatische 

incasso. 



KBO-Roosendaal 

27 

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 
 
Thuisadministrateurs 
Dhr. A. Jacobs   tel. 552457 
Dhr. A. van Hoof   tel. 529271 
Dhr. B. Aanraad   tel. 561785 

Belastingadviseurs 
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 
Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539 
 
Cliëntondersteuning 
Dhr. B. Aanraad   tel. 561785 
Dhr. W. Maas   tel. 504562 
Mevr. F. v.d. Weijgaert  tel. 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 
 
Website: www.kbo-roosendaal.nl 
 
Bankrekeningnummer KBO-Roosendaal NL74RABO0174390076 
 


