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

Want er is weer van alles en nog wat te doen in het nieuwe jaar. 
U kunt maar liefst twee keer naar de film en verder zijn er allerlei 
cursussen, van uit een lopende aard. 
En u kunt nog mee naar de Seniorenexpo. 
Ook zijn er weer verslagen van gebeurtenissen die al geweest zijn, 
maar altijd leuk zijn om te lezen. Er is zelfs een grappig verslag 
met foto van een bezoek aan een zuster die 100 jaar geworden 
was. 
 
Ik wil u en uw naasten heel veel goeds toewensen voor 2018! 
  
En ik wens u veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 31 januari 2018 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-FILMWEEK 
 
           Zondag 28 januari in City Theater 
           Woensdag 31 januari in Mariadal 
 
 
Film met eventueel een lunch voor KBO-leden 
 
                              Cést La Vie 
 
De makers van ‘Intouchables’ en ‘Samba’ zijn terug met een  
feestelijke komedie over een bruiloft om nooit te vergeten. 
 
Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende  
honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft 
van Pierre en Helena, die trouwen in een prachtig achttiende-
eeuws kasteel. Een ongecompliceerde komedie van het  
regisseursduo achter ‘Intouchables’ met een fantastische hoofdrol 
voor de Canadese steractrice Suzanne Clément die we in  
Nederland voornamelijk kennen uit films van Xavier Dolan als 
‘Laurence Anyways’ en ‘Mommy’. 
 
De geroutineerde cateraar Max heeft een heel team van  
bedienden, koks en afwassers samengesteld, het koppel  
geadviseerd over een fotograaf, de band gereserveerd en de  
bloemen geregeld. Alle ingrediënten om het feest tot een succes te 
maken lijken aanwezig, totdat een paar onfortuinlijke tegenslagen 
roet in het eten gooien, en ieder moment van geluk in totale chaos 
verandert. Lukt het Max’ team datgene te doen waar ze allemaal 
goed in zijn? Namelijk het geven van een waanzinnig feest? 
 
Deze komische film is te zien op zondag 28 januari 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. 
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Film inclusief lunch voor € 14.00  
Film zonder lunch  € 7.00 
Koffie/thee is  € 1.50 
 
Film:               Zondag 28 januari        
                       10.00 uur tot 12.30 
Lunch:           13.00 uur 
Waar:              Beren Eetcafé Roosendaal 
                        Emmerblok 2  
                        4751 XE Roosendaal 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in 
te vullen en op te sturen voor 25 januari naar 
Activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal. 
Bellen of mailen kan ook Tel:  0165-556499 
E-mail:  janhendrikx.1@kpnmail.nl  
_____________________________________________________ 
 
Bioscoop City Theater                                         28 januari  2018 
 
Naam:……………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………………………………. 
 
Plaats…………………………..…………..Tel:……………………….. 
 
Aantal personen………………Lunch………….ja / nee…………….. 
 
—————————————————————————————- 
 
 
Film 31 januari 
 
In Mariadal  
 
Z.o.z. 
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Film voor KBO-leden 
 
Woensdagmiddag  31 januari filmmiddag in Mariadal. 
 
Filmclub ERSA is een filmclub van amateurs en hebben hun 
locatie in Mariadal. Zij hebben daar ook een ruimte die ingericht is 
met een groot scherm en echte bioscoopstoelen.  
Daar worden voor ons verschillende korte films vertoond die zij zelf 
hebben gemaakt o.a. het verplaatsen van de Philips schoorsteen, 
stoomtreinen zuid/west Engeland, telefonie, impressionisme, 
wildernis van Alaska en nog enkele andere. 
Laat je verassen door deze filmamateurs. 
 
Waar:             Klooster Mariadal, Vincensiusstraat in       
                       Roosendaal 
Datum/tijd:    31 januari 14.00 uur inloop vanaf 13.30. 
                       Ook geschikt voor rolstoelers 
Kosten:         € 5.00 p.p. inclusief koffie met iets lekker 
 
Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en op te 
sturen voor 25 januari naar Activiteitencommissie t.a.v.  
Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48 4706 TH Roosendaal. 
Bellen of mailen kan ook Tel:  0165-556499 
E-mail:  janhendrikx.1@kpnmail.nl 
_____________________________________________________ 
 
Film in Klooster Mariadal                                      31 januari 2018 
 
Naam:………………………………………………………………..….. 
 
Adres:………………………………………………………………..….. 
 
Plaats……………………………….. 
 
Tel:………………………….………. 
 
Aantalpersonen……………………. 
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Nieuwe werkgroep bij KBO Gemeente Roosendaal 
 
Op 19 oktober jl. heeft de Werkgroep Belangenbehartiging van 
KBO-Gemeente Roosendaal, in Wouw een ontmoeting gehad met 
enkele politieke partijen. 
Doel van deze bijeenkomst was om de wensen van de KBO aan 
de politiek kenbaar te maken, daar waar het gaat om het  
ouderenbeleid, voor de vier jaren na de komende  
gemeenteraad-verkiezingen in maart 2018. 
We hopen erop dat een belangrijk deel van onze wensen  
terugkomen in de diverse verkiezingsprogramma’s. 
Tijdens de bijeenkomst kreeg het onderwerp “wonen” veel en  
nadrukkelijk de aandacht.  
Aanleiding en reden genoeg om een werkgroep “Wonen” op te  
zetten. 
Jos Vrolijk, lid van de belangenbehartigingswerkgroep, heeft het 
op zich genomen om hiervan de kartrekker/coördinator te zijn.  
Jos is ook lid van de kennisgroep ouderenhuisvesting die op  
initiatief van de gemeente onlangs in het leven is geroepen. Naast 
de gemeente maken o.a. zorginstellingen, een projectontwikkelaar, 
de Rabobank, een makelaar en WonenmetGemak hier deel van 
uit. 
Inmiddels is de KBO-werkgroep wonen een feit en bestaat naast 
Jos Vrolijk uit Jeanne Biemans, Bert van der Weegen en  
René Sijben. 
Afgelopen 23 november is men voor de eerste keer bij elkaar  
geweest en werden er werkafspraken gemaakt. 
Toekomstbestendig wonen en bijzondere woonvormen zijn  
vooralsnog de speerpunten.  
Ook is er inmiddels contact gelegd met de Woon Advies  
Commissie Roosendaal. Naast een aantal andere zaken houdt de 
WAC zich bezig met het beoordelen en adviseren over plannen 
voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in Roosendaal. 
 
De werkgroep wonen kan nog worden uitgebreid met 1 persoon. 
Heeft u affiniteit met het thema wonen, dan kunt u zich bij  
Jos Vrolijk aanmelden.  
E-mailadres: avajvrolijk@gmail.com 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 
 

 
 

 

  Januari 

Ma 15 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 16 10.00-11.00 Dynamictennis 

Wo 17 09.00-16.00 Busreis naar Seniorenexpo 

Do 18 14.00-16.15 Bingo in Buurthuis Keijenburg 

Vr 19 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma 22 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di  23 10.00-11.00 Dynamictennis 

Wo  24 10.00-11.00 Informatieochtend Indoor fietsen 
14.00-15.00 Informatiemiddag Valtraining 

Vr  26 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Zo   28 10.00 uur Film in City Theater 

Ma  29 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di  30 10.00-11.00 Dynamictennis 

Wo  31 14.00 uur Filmmiddag in Mariadal 

    Februari 

Vr   2 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma   5 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di   6 10.00-11.00 Dynamictennis 

Vr   9 10.00-11.00 Aqua-aerobic 
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Dynamictennis 
Plaats: Sportcentrum Metsj Point, de Stok 12 
Coördinator: Fons Jacobs, tel. 552457  
 
Zumba  
Plaats: Danscentrum Rottier, Vijfhuizenberg 52 
Coördinator: Jan Hendrikx, tel. 556499 
 
Aqua-aerobic 
Plaats: Zwembad “de Stok” 
Coördinator:  Lucie Nelen, tel. 563374 
  
 
 
 
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 
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Nieuw:   “Valtraining en Fietsen” 
 
Onze adverteerder  “Van Broekhoven Fysio” gaat per 1 januari 
2018 verhuizen van Jan Vermeerlaan 253a  naar Bergrand 230. 
Er is hier meer ruimte voor cursussen. 
 
De onderstaande cursussen starten op de nieuwe locatie: 
 
-Training ‘Vallen de Baas’ 
Uit onderzoeken komt naar voren dat de kans op vallen toeneemt 
naarmate men ouder wordt. Ongeveer één op de drie 65-plussers 
valt jaarlijks één of meerdere keren. Dit vallen kan nare gevolgen 
hebben, zoals bijvoorbeeld een gebroken heup of pols, een  
hoofdwond of een hersenschudding. Het is daarom belangrijk om 
het vallen zo goed mogelijk proberen te voorkomen.  
Om de kans op vallen zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk 
dat de conditie, de spierkracht en de balans zo goed mogelijk zijn.  
In samen werking met  KBO-Roosendaal is een oefenprogramma 
opgezet, waarin de conditie, spierkracht en balans getraind  
worden. Dat doen ze in de oefenzaal op de Bergrand 230 op 
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur 
 
Het programma bestaat uit 10 lessen en de kosten bedragen  
€ 32,50 per persoon. Op vertoon van je KBO-pas krijg je  
10% korting op deze cursus. 
 
Op woensdagmiddag 24 januari is er een informatie middag 
van 14.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Als je interesse hebt voor deze informatiemiddag meld je dan aan 
bij Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal.   
Tel: 0165-556499 of e-mail:   janhendrikx.1@kpnmail.nl  
 
 
-Fietsend de winter door 
Veel ouderen blijven fietsen.  
Omdat het leuk is, maar je blijft er ook zelfstandig mee natuurlijk. 
Fietsen is echter niet geheel ongevaarlijk.  
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In 2015 bezochten naar schatting 16.400 fietsers van 65 jaar en 
ouder een afdeling voor spoedeisende hulp vanwege een  
verkeersongeval.  
Van Broekhoven Fysio heeft een indoor fietstrainingscentrum, 
waar in de winter doorgetraind kan worden. Zo houd je in de winter 
de conditie en de spierkracht op peil, en kun je in het voorjaar weer 
veilig de weg op met je eigen fiets.  
In samenwerking met  KBO-Roosendaal start er een wekelijkse 
KBO-fietsoefengroep medio januari op de woensdagmorgen van 
10.00 uur tot 11.00 uur 
 
Het programma bestaat uit 10 lessen en de kosten bedragen  
€ 57.50 per persoon. Op vertoon van je KBO-pas krijg je  
10% korting op deze cursus fietstraining. 
 
Op woensdagochtend 24 januari is er een informatie ochtend 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
 
Als je interesse hebt voor deze informatieochtend meld je dan aan 
bij Jan Hendrikx, Toermalijndijk 48, 4706 TH Roosendaal.  
Tel: 0165-556499 of e-mail:   janhendrikx.1@kpnmail.nl  
 
 
 
 
 
KBO-activiteit januari 2018 

 
  BINGO 
 
Op donderdag 18 januari organiseert de activiteitencommissie van 
KBO-Roosendaal een gezellige bingo.  
Zoals gewoonlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen met als  
gebruikelijke hoofdprijs: een goed gevulde tas met boodschappen.  
Van 14.00 tot 16.15 uur in Buurthuis Keijenburg. 
Graag uw KBO-pas meebrengen.  
Iedereen is van harte welkom. 
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Mededeling van de werkgroep Reizen: 
 
U kunt op woensdag 17 januari 2018 nog mee naar: 
 
 
 

Gepland vertrek: 9:00 uur en terug in Roosendaal rond 16:00 uur. 
  
Prijs per persoon: € 8,50 
Inclusief: busreis en entreekaart, reis– en ongevallenverzekering. 
 
Betaling door bijvoeging van een volledig ingevulde 
overschrijvingskaart  
of een bankoverschrijving  
Banknummer:  NL 71 RABO 0152 7222 70   
                          t.n.v. KBO-Reizen Roosendaal  
Onder vermelding van: Senioren Expo. 
 
uiterlijk op dinsdag 16 januari 2018. 
  
Indien u niet meer over een inschrijfformulier beschikt kunt u zich 
nog voor deze keer telefonisch aanmelden 
KBO-Reizen Roosendaal telefoon 06 25027853 
p/a van Leeuwenhoeklaan 110, 4708 BD  Roosendaal. 
U kunt zich ook aanmelden via de website www.kbo-roosendaal.nl 
E-mail : kbo.reizen.roosendaal@gmail.com 
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Verslag van de Adventsviering 2017 
 
Op 12 december was er de Adventsviering in de zaal van  
danscentrum Rottier aan de Vijfhuizenberg.  
Net als de vorige jaren werden de bezoekers bij binnenkomst  
ontvangen met een kopje koffie of thee en konden ze plaatsnemen 
in een sfeervolle en overzichtelijk ingerichte zaal.  
Na het openingswoordje van de voorzitter,  
mevrouw Trinette Adriaansen, was er een viering met mooie  
teksten, afgewisseld met zang.  
Het centrale thema  van deze viering was: ‘ Gewoon maar doen, 
wat je kunt, want het zijn de kleine dingen, die het doen!’  
Het dameskoor o.l.v. Ad Buijs verzorgde in deze viering de   
liederen en zorgden voor ondersteuning van de samenzang. 
De opbrengst van de collecte was deze keer bestemd voor het  
Senioren Pastoraat Roosendaal..  
Na de eucharistieviering stond de lunch klaar in de aangrenzende 
zaal: lekkere broodjes, kaas en vleeswaren en voor iedereen een 
heerlijke kroket. 
Het zag er allemaal uitstekend verzorgd uit en er was volop voor 
iedereen. 
Om 14.00 uur begon het optreden van Chris en Cees, twee rasar-
tiesten, die hun sporen in de muziekwereld hebben achtergelaten. 
Ze namen ons mee op een muzikale reis met allerlei bekende  
melodieën en liedjes uit verschillende landen. De warme stem van 
Chris wist van dit alles iets bijzonders te maken. De heren zagen 
er allebei weer piekfijn uit in hun zwarte smoking met wit overhemd 
en wit strikje!  
Hun gezellige muziek bracht menige bezoeker op de dansvloer. 
In de pauze was er de verloting met mooie prijzen. 
Om 16.15 uur kwam er een einde aan een heerlijke middag.  
Tevreden gezichten, een voldaan gevoel, warmte en hartelijkheid: 
iedereen had ervan genoten.  
Dank aan de mensen van dansschool Rottier voor de goede  
verzorging en aan iedereen, die heeft bijgedragen aan deze  
sfeervolle Adventsviering. 
 
Foto’s zijn te zien op de website www.kbo-roosendaal.nl 
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Verslag Kerstmarkt Dordrecht 
 
Zo’n 35 KBO leden stapten afgelopen 15 december tegen  
11.00 uur in de bus van Muys/Scaldis Reizen voor een bezoek aan 
de Kerstmarkt in Dordrecht. 
Het weer zag er toen nog goed uit, maar kort na aankomst bleken 
de weergoden ons toch niet zo goed gezind. Het begon, nadat we 
waren uitgestapt, te regenen en dat is verder die middag niet meer 
opgehouden. 
Dat is overigens niet ten koste gegaan van de sfeer. 
Voor de deelnemers was het een middag om vrij in te vullen en 
een ieder bezocht dan ook deze grootste Kerstmarkt van  
Nederland op zijn of haar eigen wijze. 
Ondanks de regen en het ontbreken van sneeuw kon men, mede 
aan de hand van een uitgereikte plattegrond genieten van de  
aanwezige kerstsfeer en de talloze kraampjes bezoeken.  
Een glaasje glühwein en een hapje ontbraken daarbij niet. 
Door diverse koren en bandjes werden kerstliedjes op diverse  
manieren ten gehore gebracht wat alleen nog maar kerstsfeer  
verhogend werkte. 
Bij het weer verzamelen bij de opstapplek voor de bus mocht ik 
constateren dat door veel leden ook de portemonnee was  
getrokken om kerstgeschenken aan te schaffen voor onder de 
Kerstboom. 
Veel kleinkinderen zullen hiermee een plezier worden gedaan. 
De terugreis werd rond 17.00 uur aanvaard waarbij onderweg om 
ongeveer halfzes restaurant de Zevenbergsche Hoeve werd  
aangedaan. 
Daar werd ons een uitstekend diner aangeboden in een  
Kerstachtige ambiance. 
Aan verschillende tafels werd door de KBO leden nader met elkaar 
kennisgemaakt en werden banden verstevigd. 
Er heerste een gezellige sfeer en we vertrokken moe maar  
voldaan richting Lindenburg. 
Het was een hele leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar.  
Misschien volgend jaar in een sneeuwzeker gebied???????? 
Jos Vrolijk 
 

Antenne  januari 2018 

16 

Verslag bezoek zuster Eufrasia 
 
Op 7 December zijn voorzitter Trinette Adriaansen en ik op bezoek 
geweest bij Zr. Eufrasia.  
Zij was op 3 december honderd jaar geworden, dus togen wij met 
bloemen een oorkonde en een speciaal voor haar gemaakte  
chocolade tablet met daarop haar naam, wat erg op prijs werd  
gesteld, naar het St. Elisabeth. 
 
We werden zeer hartelijk ontvangen door de zuster en haar  
verzorgster en getrakteerd op koffie met een appelflap.  
Het was een heel plezierig bezoek.  
De zuster praatte honderd uit en vertelde dat de burgemeester op  
bezoek was geweest en dat ze een brief had ontvangen van de  
Koning en dat ze erg was verwend met bloemen en cadeaus.   
Ze wist ons veel te vertellen over haar leven als kloosterling en ook 
over haar familie.  Bijzonder is dat haar tweelingzus ook was  
ingetreden in het klooster.          
Het was een heel gezellig bezoek aan een zuster die nog volop  
geniet van het leven en nog overal in is geïnteresseerd.                                                                                                                                                 
Om zo honderd te mogen worden, dan ben je gezegend, aldus de 
zuster.  
     Jeanne Broeren {bezoekgroep} 
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Rondleidingen 
 
Iedere maand organiseert St. Elisabeth tussen 10.30 - 11.30 uur 
een gratis rondleiding voor belangstellenden voor wonen in  
St. Elisabeth en geïnteresseerden in zorgdiensten (zoals  
dagbesteding of tijdelijke zorg), activiteiten of verenigingen.  
U kunt zich voor deze rondleiding inschrijven via:  
zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl.  
Wij willen u tijdens deze rondleiding graag persoonlijk te woord 
staan, daarom is het aantal plaatsen beperkt. De eerstvolgende 
rondleiding is op dinsdag 16 januari.  
U krijgt bericht naar aanleiding van uw inschrijving. 
 
 
Uitnodiging 15 februari 14.30 – 16.00 uur in ‘t Trefpunt 
 
Graag nodigt kunstenares Peet Quintus u uit om deel te nemen 
aan het kunstproject 750 Roosendalers in kleur in St. Elisabeth. 
In 2018 zullen gedurende het feestjaar 750 mensen uit de  
gemeente Roosendaal elk een canvas beschilderen met als  
onderwerp wat Roosendaal voor hen betekent.  
Alle doekjes samen vormen uiteindelijk een groot kunstwerk.  
Op donderdagmiddag 15 februari komt Peet Quintus naar  
St. Elisabeth om bewoners, vrijwilligers, familie, personeel of  
andere belangstellenden de gelegenheid te geven om een  
dergelijk canvas te beschilderen. Als u belangstelling heeft kunt u 
zich alvast aanmelden via welzijn@stelisabeth.nl 
 
 
St. Elisabeth |  Wouwseweg 21 | 4703 BL Roosendaal 
0165 592400 | info@stelisabeth.nl | www.stelisabethroosendaal.nl 
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FRANCISCUSDAG 2018 
Het zijn de kleine dingen… 
  
Op dinsdag 6 maart 2018 wordt in de Norbertusparochie voor de 
vijfde keer de Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en 
Buurthuis Keijenburg. Dit eerste lustrum zal niet onopgemerkt 
voorbij gaan en een feestelijk tintje krijgen. De Franciscusdag krijgt 
als thema mee: “Het zijn de kleine dingen…” 
De dag is bedoeld voor alle senioren in Roosendaal en Nispen die 
hun geloof bij de tijd willen houden.  
Wilt u een inspirerende dag met aandacht voor geloofsverdieping, 
ontmoeting en ontspanning?  
Teken dan 6 maart 2018 aan in uw agenda. 
De dag staat onder leiding van pastor Petra Versnel. De inleiding 
op het thema wordt dit jaar verzorgd door Hella van der Wijst 
(bekend van tv o.a. De Wandeling en Geloof en een Hoop Liefde). 
We beginnen de dag om 10.00 uur in de St. Josephkerk met een 
dienst van Woord, Gebed en Symbolen.  
De dag wordt verder voortgezet in Buurthuis Keijenburg.  
Daar zal voldoende ruimte zijn voor verdieping; elkaar te  
ontmoeten; samen de maaltijd te gebruiken en voor ontspanning. 
Inschrijving kan tot uiterlijk 26 februari a.s. via de folders die in 
de parochiekernen aanwezig zijn en via de mail:  
franciscusdag@sint-norbertusparochie.nl 
Wij ontmoeten u graag op 6 maart a.s 
 
 
SENIORENMIDDAG OVER ‘GOD WAT BEN JE VERANDERD !’ 
 
Op woensdag 28 februari a.s. verzorgt het Seniorenpastoraat 
Noordoost Roosendaal weer een seniorenmiddag.  
Deze middag wordt verzorgd door pastor Huub Schumacher, die 
jarenlang werkzaam is geweest in het basispastoraat en ook nu 
nog actief is op het gebied van geloofsverdieping.  
Hij zal nader ingaan op de vraag wat maakt dat geloof en kerk zo 
moeilijk liggen bij veel mensen. Zij kunnen met God geen kant 
meer op. Maar als je hier dan wat verder op ingaat, blijkt dat zij 
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zich met name afzetten tegen het beeld van God dat zij van huis 
uit hebben meegekregen.  
Wij zijn opgevoed met een beeld van ‘God in den hoge’.   
Nu in deze tijd vragen wij onszelf af : ‘Wat kan ik daar nog mee?’ 
Als mensen van een andere tijd zien we God met nieuwe ogen. 
We hoeven Hem niet langer te zoeken in een werkelijkheid die  
boven de onze uitkornt. Eerder mogen we ons intensief verbinden 
met de werkelijkheid van ons dagelijks leven. Misschien stuiten we 
dan op iets dat we nooit helemaal kunnen vatten, maar dat we 
zouden kunnen benoemen als het warm kloppend hart van die 
werkelijkheid.  
Deze middag wordt gehouden in buurtcentrum Kalsdonk, Rector 
Hellemonsstraat 2 a te Roosendaal. Belangstellenden zijn vanaf 
13.30 uur welkom. De bijeenkomst duurt tot 16.00 uur.  
Informatie en opgave: Kees van der Ham, tel. 0165 – 532561,  
e-mail senioren@sint-norbertusparochie.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spirit in Roosendaal 
 
Cursus: Iconen schilderen 
U leert iconen schilderen volgens de traditionele schilderkunst en 
maakt kennis met de theorie achter het schilderen van een icoon. 
  
Begeleiding: Marieta Rotariu. 
Plaats:    O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal             
Data:      vrijdag 26 januari; 2, 9, 23 februari; 2, 9, 16, 23 maart;  
6, 13 april (reservedatum 20 april)                
Tijd:       14.30 - 17.30 uur                          
Kosten:  € 250.- (exclusief € 45.- materiaalkosten)  
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com      
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Spirit in Roosendaal (i.s.m. met  
Seniorenpastoraat Noord-Oost van St. Norbertusparochie) 
 
Twee korte spirituele films van René Roeken 
 
Woensdag 24 januari laat de film De natuur als voorbeeld zien 
hoe architect Gaudi inspiratie in de natuur vond voor de bouw van 
de kathedraal Sagrada Familia.  
De film Het oerbos pleit voor dit bos omwille van de dieren.  
Onze eigen natuurbeleving kleurt de beelden.  
Plaats: Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal.      
Tijd:    14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)  Vrije gift 
 
 
Inning contributie 
 
Geachte leden, 
 
Op 25 januari 2018 staat de inning door een incasso van de  
contributie van €21,75 gepland op basis van de afgegeven  
machtiging. 
Tot nu toe kregen de leden, die ons niet gemachtigd hebben, een 
euroacceptgirokaart met een bijbehorende brief met het verzoek 
om de contributie te betalen. We zijn met de acceptgirokaarten  
gestopt, omdat de banken daar volgend jaar mee stoppen. 
De leden, die ons niet gemachtigd hebben, krijgen nu dit jaar een 
brief met daarin het verzoek om de contributie zelf over te maken. 
Al deze leden roep ik hierbij op om ons te machtigen om dat  
automatisch voor hen te doen. U kunt ons machtigen door het  
inschrijfformulier, wat meegestuurd wordt in te vullen, deze te  
ondertekenen en dan in de brievenbus te stoppen bij de  
ledenadministrateur, het secretariaat of bij mij thuis. 
De inning van de contributie op basis hiervan zal dan op  
26 februari zijn. 
 
Namens het bestuur, 
Wil Timmermans, penningmeester. 
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Informatie over de leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
 
Hr. Ch. R. Nierath    de Wildenborch 76 
Mw. J.M.M. Dorst    Melis Stokelaan 5   
Hr. P.C. Wierikx    Klein Brabant 9 
Mw. C.P.M. Rovers - vd Muijsenberg Klein Brabant 5 
Mw. C.C.M. Balemans - de Jong  van Gilselaan 96 
Mw. M. Hendriks - van Hagen  Wouwseweg 1 
Mw. D. Jongeneelen – Teuns  Geerhoek 38 
   Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
 
Hr. M.J.J. Antonissen   Akeleiflat 12 
Mw. A.C.M. van Tilburg – Scheepers Hulsdonksestraat 90 
Mw. B. Holsteijn-Tijsen   Gerard Walschaplaan 45 
Mw. C.J. den Ouden   St. Theresiastraat 42 
Mw. D.P. van der Weegen   Baakberg 52 
Mw. M. Kuijer - van der Ree  Fluwijnberg 79a 
Hr. L. van Zitteren    Helmersflat 63 
Hr. J.J. Huijbrechts     Berglaan 31 Woensdrecht 
Mw. H.J.J. Huijbrechts – Jacobs   Berglaan 31 Woensdrecht 
Mw. W.C.M.C. Mathijssen   Rembrandtgalerij 17 
Mw. C.A.A.  Bogers    Diamantdijk 62 
Hr. G.P.H. Magielse   Enargietdijk 65 
Mw. E.J.M. Magielse   Enargietdijk 65 
Hr. G.G.M. de Backer   Vijfhuizenberg 58 b 
Hr. H.A.J. Voogt      Bergkristaldijk 75 
Mw. E.A.M. Voogt -de Hoogh  Bergkristaldijk 75 
Hr. J. Huijbrechts    Kadeplein 11f 
Mw. A. Huijbrechts    Kadeplein 11f 
Hr. J.M.M. Vissenberg   Jacob Marisstraat 27 
Mw. L.C.A. Linssen – Heirbaut  Laurierberg 13A 
 

Antenne  januari 2018 

22 

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 2018: € 21,75 
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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  Heliotroopdijk 44  tel: 561785 
Dhr. A. Jacobs  Leede 42   tel: 552457 
Dhr. F.  Peeters   Bellamyflat 4   tel: 553038 
Mevr. E. v. Hooijdonk Brouwersberg 5  tel: 822397 
 
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. A. Jacobs  Leede 42   tel: 552457 
Dhr. A. van Hoof    Lavadijk 63    tel. 529271 
Dhr. J. Pietjouw  G. Walschaplaan 7  06-53129505 
 
Cliëntondersteuning 
Mevr. T. van Tulder  tel. 06 57588226  
Dhr. J. de Beer  tel. 06 80169106 
Dhr. B. Aanraad   tel. 0165 561785 
 
Bezoekgroep: voorz.  Mevr. N. Mouwen  tel. 542196 
 
Secretariaat 
Mevr. J. Openeer-van Mechelen,  
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     
 
 


