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

Een extra dikke Antenne waar naast alle dingen die er te doen zijn 
deze keer ook veel serieuze informatie in te vinden is. 
Over het verkiezingsprogramma, een parkeerregeling voor  
Mantelzorgers, open dag Crematorium en een BeleefPlus beurs. 
Veel te lezen dus. 
 
Maar gelukkig was er dit keer nog wel plaats voor een mooi  
gedicht van Cees Sep. Cees, bedankt hiervoor. 
En ook belangrijk: alle leden zijn van harte welkom op de  
Jaarvergadering. Misschien tot dan! 
  
Ik wens u  veel leesplezier met deze Antenne.   
 
               Jolanda Oosterbos - van Pul    

Inleveren van de kopij voor de volgende Antenne  
vóór 4 april 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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 Uitnodiging Ledenvergadering  
          Roosendaal, 1 maart 2018  
 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen 
van onze jaarlijkse Ledenvergadering welke wordt gehouden op: 
  
Datum       : dinsdag 20 maart 2018. 
Aanvang   : 13.30  -  16.30  uur. (zaal open 13.00 uur) 
Plaats        : ’t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, Roosendaal 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter om 13.30 uur 
2. Vaststellen agenda. 
3. Woordje van onze geestelijke adviseur Pastor A. Burm. 
4.   Vaststellen notulen ledenvergadering van 22 maart 2017 
5.   Bespreken vragen Jaarverslag 2017. 
6. Financiële verantwoording over het jaar 2017 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
7a.  Goedkeuring jaarverslag 2017 
8. Bestuursverkiezingen:  
 
Statutair aftredend niet herkiesbaar:      de heer Jan Hendrikx 
Statutair aftredend en herkiesbaar:        de heer Wil Timmermans  
  
 Kandidaten kunnen 5 dagen vóór aanvang van de vergadering 

worden aangemeld, voorzien van een lijst met  
 5 handtekeningen van 5 leden. 
 
9. Begroting 2018. 
10. Vaststellen contributie 2019. 
11. Aandacht voor een werkgroep  
12. Uitreiking oorkonde aanwezige jubilarissen 
13. Verloting van de dagreis  
14. Rondvraag en sluiting. 
 

  
Na het officiële gedeelte komt het thema  
“Erfrecht en Levenstestament” aan de orde.  
Over dit onderwerp zal Notaris Mr. Drs. M. Geleijns u wegwijs 
maken. 
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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.  
 
U kunt het jaarverslag vanaf 13 maart 2018, (één week voor deze  
ledenvergadering), bij de secretaris opvragen zodat u tijd heeft om 
dit door te nemen voor de vergadering en wij in de vergadering uw 
eventuele vragen kunnen beantwoorden. 
  
Roosendaal. 
Lia Openeer, secretaris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht van de werkgroep Reizen 
 
Door persoonlijke omstandigheden kan, Betty Zuidhof na een korte 
periode, haar werkzaamheden als voorzitter van de werkgroep, 
niet uitoefenen zoals zij dit zou willen doen. 
Betty heeft mij, Wim Boenders, gevraagd deze functie van haar 
over te nemen. Na beraad en een gesprek met de secretaris/
penningmeester van de werkgroep heb ik hierin toegestemd.  
Ik heb het stokje per 1 maart van Betty  overgenomen en zal met 
plezier en enthousiasme de werkgroep vertegenwoordigen.  
Betty blijft wel een gewaardeerd lid van de werkgroep. 
 
Tevens wil ik melden dat de werkgroep volgende maand (april) 
een enquête wil houden onder de leden om de wensen en ideeën 
betreffende de reizen te inventariseren 
 
Wim Boenders 
Voorzitter KBO Reizen Roosendaal. 
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KBO-activiteit Buurthuis Keijenburg 
 
Op donderdag 15 maart is er een toneelvoorstelling.  
 
Toneelvereniging De Vrolijke Spelers uit Steenbergen verzorgt een 
klucht met als titel: 
 

“ Festival der Fantasten “ 
 
Op de ochtend na het festival van de fanfare ontwaken vier heren 
met een zwaar hoofd. Ze hebben kennelijk net te diep in het  
glaasje gekeken en hebben daardoor een totale black-out.  
Als Kees in zijn timmerwerkplaats enigszins tot zichzelf komt, mist 
hij zijn schoen, zijn beurs en zijn gebit!  
Zoon Frank komt binnen met een kapot vensterluik onder zijn arm! 
Het luik is van het raam van de tweelingzus van zijn verloofde en 
tot overmaat van ramp vindt hij een damesslip in zijn broekzak. 
Jan, de agent, heeft een enorme buil op zijn hoofd en is zijn  
snuiftabaksdoos kwijt.  
Hugo, de toekomstige schoonvader van Frank is zijn horloge kwijt, 
maar heeft wel op de kamer van zijn dochter de snuiftabaksdoos 
en de beurs gevonden.  
Dan komt Eugenie, de huishoudster van de pastoor vertellen, dat 
haar stinkkaasjes zijn gestolen en ze heeft in haar bed een gebit, 
schoen en horloge gevonden. 
Wat hebben ze die nacht allemaal uitgespookt? 
De oplossing van al die raadsels heeft een aaneenschakeling van 
kostelijke situaties tot gevolg, alsmede aan hun stoelen  
gekluisterde toeschouwers! 
Kom kijken hoe dit gaat aflopen! 
 
Aanvang: 13.30 uur; einde ongeveer 16.30 uur 
Toegang: leden € 2,--; niet- leden € 3,50 
Plaats: Buurthuis Keijenburg 
Denk aan uw KBO- pas! 
Iedereen is van harte welkom. 
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Fietsen  
 
Donderdag 5 april (als de weersomstandigheden het toelaten ) 
start het fietsseizoen weer.  
De fietstochten vertrekken vanuit Buurthuis Keijenburg iedere  
donderdagmiddag om 13.30 uur.  
Als er in Buurthuis Keijenburg een KBO-activiteit plaats vindt dan 
wordt de fietstocht verplaatst naar woensdag.  
Arnold Luijkx heeft aangegeven, gezien zijn leeftijd, te stoppen als 
fietscoördinator. 
Voor informatie kun je contact opnemen met  
Jan Hendrikx Tel: 0165-556499 / 0627142969 
 
Oproep:  
 
KBO-leden die graag fietsen en het coördineren samen met enkele 
personen op donderdagmiddag op zich willen nemen kunnen  
contact opnemen met activiteitencommissie t.a.v. JanHendrikx.  
Tel: 0165 556499. e-mail: janhendrikx.1@kpmail.nl  
Met meerdere personen kun je de donderdagen verdelen.  
Je bent dan niet verplicht om iedere donderdag mee te fietsen.  
Dit kun je dan samen overleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu des boules  
 
Dinsdag 3 april ( als de weersomstandigheden het toelaten) start 
het jeu des boules voor liefhebbers op de velden naast Buurthuis 
Keijenburg op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.  
Contactpersonen van jeu des boules zijn:  
Mevr. van Loenhout, tel: 0165-556415 en  
Mevr. Aerts tel: 0165 532625 
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Activiteitenkalender KBO-Roosendaal 

 
 

  Maart 

Ma 12 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 13 10.00-11.00 Dynamictennis 

Do 15 13.30-16.30 Toneel Buurthuis Keijenburg 

Vr 16 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

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

Di  20 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30 uur Jaarvergadering Dijksteeke 

Vr  23 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

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

Di  27 10.00-11.00 Dynamictennis 

Vr  30 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

  April 

Di   3 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do   5 13.30 uur Fietsen 

Vr   6 10.00-11.00 Aqua-aerobic 

Ma   9 9.30-10.30 en 10.30-11.30 Zumba 
14.00-15.00 Aqua-aerobic 

Di 10 10.00-11.00 Dynamictennis 
13.30-16.00 Jeu des boules 

Do 12 13.30 uur Fietsen 

Vr 13 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 

Antenne  maart 2018 

10 

Regeling parkeervergoeding ten behoeve van mantelzorgers 
in het betaald parkeren gebied in de kern van Roosendaal: 
 
Als u in de kern van Roosendaal woont waar betaald parkeren van 
toepassing is dan kunt u in aanmerking komen voor een  
financiële tegemoetkoming van door de mantelzorger gemaakte 
parkeerkosten. 
De gemeente Roosendaal kent hiervoor namelijk een regeling. 
 
In het kort ziet de regeling er als volgt uit: 
 
Er zijn 2 criteria die getoetst worden, te weten: 
 
1) De cliënt die de mantelzorg ontvangt woont in de kern van 

Roosendaal waar betaald parkeren van toepassing is;  
2) De cliënt dient structureel mantelzorg te ontvangen. Dus het 

moet meer zijn dan het doen van de boodschappen. Indien de 
mantelzorger ingeschreven staat bij het Mantelzorgsteunpunt 
is dit al getoetst en kan de aanvraag, indien men voldoet aan 
het onder punt 1 genoemde, snel positief worden afgehandeld. 

 
Structureel mantelzorg ontvangen betekent in dit kader dat de 
mantelzorg dermate belangrijk is, waardoor de cliënt langer thuis 
kan blijven wonen. 
 
De Wmo consulent van de gemeente gaat toetsen of de mantel-
zorg voldoende is om in aanmerking te komen voor de regeling. 
 
De parkeervoorziening bestaat uit een financiële tegemoetkoming 
voor het parkeren door de mantelzorger voor maximaal 12 uur per 
week. Hij of zij krijgt de voorziening in de vorm van parkeerbellen. 
De cliënt krijgt een parkeertegoed. 
 
De aanvraag dient op naam van de cliënt te worden gedaan en 
moet eveneens de gegevens van de mantelzorger bevatten.  
Het is ook de cliënt die de parkeervoorziening krijgt toegekend. 
Cliënt en/of mantelzorger kunnen de aanvraag doen door middel 
van een melding/aanvraag bij: 
WegwijsRoosendaal op tel.nummer: 0165-140165.  
Dit kan ook via de website www.roosendaal.nl 
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Ben ik mantelzorger? 
 
Niet iedereen die voor een ander zorgt beseft dat hij/ zij weleens 
mantelzorger zou kunnen zijn. Veel mensen vinden het immers 
heel gewoon dat je wat voor een ander doet. Omdat zij zichzelf 
niet altijd als mantelzorger herkennen, zijn ze zich ook niet altijd 
bewust van (dreigende) belasting of zelfs overbelasting.  
 
Om te weten of u mantelzorger bent of indien u meer wil weten 
over mantelzorg, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen 
met het  Mantelzorg Steunpunt, Bovendonk 29,  
4702 ZH  Roosendaal 
www.mantelzorgroosendaal.nl    Tel.: 088-5574890 
E-mail: info@mantelzorgroosendaal.nl 
 
Jos Vrolijk 
KBO Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meimaand  
 
De meimaand, Maria maand, komt er weer aan.  
Op dinsdag 15 mei is weer de jaarlijkse fietstocht  naar  
Meerseldreef en op woensdag 23 mei de jaarlijkse bijeenkomst 
vanuit Kring gemeente Roosendaal  naar Zegge met een  
eucharistieviering in de Kerk.  
Na de dienst wordt er koffie met een worstenbroodje aangeboden 
in Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh  
 
In de volgende Antenne meer informatie hierover. 
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Mededeling van werkgroep KBO-Krater 
 
 
 
U heeft het vast wel gezien in de dag- en 
weekbladen, maar toch willen wij uw aandacht vestigen op de 
open dag van het  Crematorium Zegestede. 
U krijgt de kans, het crematorium met andere ogen te bekijken. 
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BeleefPlus beurs 
 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april van 
10.00 tot 17.00 uur 
wordt in  sportcomplex  
 
De Karmel, 
Karmel 4, 
4613 BT  Bergen op Zoom 
 
de BeleefPlus beurs gehouden.  
 
Een beurs voor 50-plussers met tal van exposanten die voor onze 
KBO leden aantrekkelijk zijn.  
 
Bas (Bergse Actieve Senioren) heeft een stand van 50 m2   
geclaimd om ook voor de KBO afdelingen uit de regio de  
mogelijkheid  te bieden zich te profileren! 
 
KBO-Roosendaal is  dus vertegenwoordigd samen met andere  
afdelingen uit de regio. 
 
Op de beurs worden workshops georganiseerd en daarnaast is er  
entertainment om de bezoekers passend te onderhouden onder 
het genot van een drankje. 
 
KBO leden mogen, op vertoon van hun lidmaatschapskaart ,  
gratis  naar binnen. 
 
Kortom het bezoek aan de beurs is voor u een gezellig dagje uit en 
geheel gratis! 
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Seniorenmiddag over ‘KRACHTIG OUDER WORDEN’  
 
Op woensdag 11 april a.s. verzorgt het Seniorenpastoraat Noord-
oost Roosendaal weer een seniorenmiddag. In onze huidige  
samenleving worden zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoog  
gewaardeerd. Ouderen ervaren dat ze juist daarop in toenemende 
mate moeten inleveren. Tijdens deze middag zal mevrouw Anja 
Machielse, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, nader 
ingaan op de vraag hoe ouderen langer weerbaar en zelfredzaam 
kunnen blijven met een goede kwaliteit van leven. Wat hebben 
mensen nodig om ‘goed’ oud te worden? Daarbij is het belangrijk 
om niet alleen maar te kijken naar de toenemende beperkingen 
maar juist ook naar de mogelijkheden die ouderen hebben om met 
hun situatie om te gaan en hun verlieservaringen bespreekbaar te 
maken en te verwerken.  
Het gevoel dat je regie kunt blijven houden, geeft zin aan je leven 
en maakt weerbaar.  
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. 
 
 
Seniorenmiddag met film                                                                            
 
Van harte nodigen wij belangstellende senioren uit voor een film-
middag op donderdag 15 maart a.s. Deze ontmoetingsmiddag 
wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 
92 te Roosendaal. U bent om 13.30 uur welkom voor een kopje 
koffie of thee. Om 13.45 uur beginnen we met het programma. De 
middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Tijdens deze middag zal 
de film ‘Wat we deden tijdens onze vakantie’ vertoond worden.  
In deze hartverwarmende komedie vertrekken Doug (David Ten-
nant, Doctor Who), Abi (Rosamund Pike, Gone Girl) en hun drie 
excentrieke kinderen naar de Schotse Hooglanden om opa's ver-
jaardag te vieren.  
U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor deze middag.  
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Verkiezingsprogramma gemeentelijke verkiezingen: 
 
De werkgroep belangenbehartiging van Kring gemeente  
Roosendaal (alle KBO-afdelingen van Roosendaal) heeft een  
notitie gemaakt waarin wij aandacht willen vragen voor de senioren 
in de gemeente Roosendaal. Gericht op de komende verkiezingen 
heeft zij een aantal speerpunten benoemd die wij hopen terug te 
vinden in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen.  
Mede door de grote groep senioren van nu, maar zeker ook de 
grote groei in de komende jaren. 
  
Wij hebben de volgende speerpunten benoemd:  
-Wonen, gebouwen en openbare ruimte en mobiliteit. Langer thuis 
blijven wonen vraagt om goede en betaalbare huurwoningen.  
Gedacht wordt ook aan andere vormen, zoals groepswonen.  
De senioren moeten vanaf het begin van het project erbij  
betrokken worden. 
-Goede fietspaden en kleinschalig openbaar vervoer. 
-Meedoen in de samenleving, voldoende sociale en culturele  
activiteiten, samen optrekken, jong en oud. Ook moeten de jonge 
senioren de kans blijven houden op de arbeidsmarkt. Jong kan 
van oud leren. Inzetten van kennis.  
-Aandacht voor de eenzaamheid van de ouderen.  Aanpakken van 
de eenzaamheid. Hoe lossen we dit samen op.  
-Ondersteuning van de mantelzorg. Afgelopen periode veel  
ingezet op de participatie en bezuinigingen. Goede en betaalbare 
zorg. Op maat gesneden. Vraag gericht en niet aanbodgericht. 
Thuis blijven wonen vraagt om aanpassingen en innovatie.  
Preventie zal veel aandacht moeten vragen en een goede  
samenwerking met instellingen, vrijwilligers en  
belangenbehartigers. 
-Goede informatie en communicatie. Van belang is dat de  
informatie goed leesbaar en te begrijpen is.  
Naast internetinformatie altijd nog papieren folders en brieven 
 
Dit is een verkorte samenvatting van onze speerpunten. Enkele 
leden van de werkgroep heeft een aantal verkiezingsprogramma’s 
vergeleken met onze speerpunten en is tot de conclusie gekomen 
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dat er in de verkiezingsprogramma’s wel over een groot aantal van 
deze punten gesproken wordt. Te denken valt dan aan de  
betaalbare huurwoningen, vitale dorpen en wijken, sociaal  
culturele activiteiten, eenzaamheid, ondersteuning mantelzorg,  
betaalbare zorg, eigen keuze voor de cliënt, innovatie en  
communicatie. 
Dat er weinig partijen zijn die seniorenbeleid als een belangrijk 
item zien.  
Gezien het belang van onze leden en leeftijdsgenoten blijven wij 
onze speerpunten onder de aandacht brengen. Hopelijk zien we 
dat terug bij alle politieke partijen. 
 
 
 
Senioren activiteit I.V.N. 
 
Fietstocht naar het Pannehûske en wandeling in Wallsteijn op 
dinsdag 27 maart 
 

 
 
 
Een mooie fietstocht in het vroege voorjaar naar een aantrekkelijk 
gebied. Bij het Pannehûske wordt uiteraard tijd genomen voor een 
consumptie, maar de wandeling in het gebied Wallsteijn staat 
natuurlijk voorop. Een ontspannen en sportieve natuurmiddag 
staat ons te wachten. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het T-huis. 
Nadere informatie bij: Hans van Nassau, Tel: 0623802757 
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GEZAMENLIJK MET KORTING NAAR  
DE KRING ROOSENDAAL 

SPECIALE ACTIE VOOR KBO ROOSENDAAL 
 

Vele hemels boven de zevende  
Henriëtte Tol, Peter Bolhuis e.a. 

 
naar de roman van Griet Op de Beeck – regie: Ursul de Geer – to-
neelbewerking: Léon van der Sanden – spel: Henriëtte Tol, Hanne 
Arendzen, Peter Bolhuis, Stefan Rokebrand, Anne Lamsvelt 
In dit fascinerende en beklemmende familiedrama doen de  
personages verwoede pogingen zich te ontdoen van de pijn in hun 
zelfgekozen leven. Uiteindelijk blijken er maar twee mogelijkheden 
te zijn: de sprong naar de dood of de sprong naar de liefde.  
Griet Op de Beeck beschrijft haar personages en de wereld waarin 
zij leven met veel humor en liefde. Op het toneel laten de acteurs 
ook zien wat niet geschreven is, wat tussen de zinnen en achter de 
woorden verscholen ligt: de ontreddering, het verdriet en  
de wanhoop, maar ook de vriendschap, de schoonheid, de grote 
liefde en tot slot de loutering. 
 
Vrijdag 16 maart | 20.00 uur | grote zaal | € 25  i.p.v. € 29,75   
(incl. één consumptie en administratiekosten) 
 
Voor meer informatie over de voorstelling kunt u terecht op 
www.dekringroosendaal.nl 
 
Interesse?  
Meldt u dan 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 woensdag 14 maart. 
 
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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De Kring stuurt u een factuur. U kunt deze per bank betalen, waar-
na u de kaarten thuisgestuurd krijgt. Het is ook mogelijk de kaarten 
aan de kassa op te halen en te betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdagmiddagserie 
  
Dinsdag 17 april 
Gerhardt en Peter Faber – What Lovers Do 
€ 19,80 
 
Natuurlijk staat er ook weer een dinsdagmiddagvoorstelling op het 
programma. Na de muzikale voorstelling Club Vaudeville, komen 
nu Gerhardt en Peter Faber.  What Lovers Do is een verontrustend 
openhartig betoog over seks, vreemdgaan, eeuwige liefde, eerlijke 
vergissingen, hartzeer en dagelijks onbenul. Of je wijzer naar huis 
gaat wat liefde betreft weten wij helaas niet. Maar de kans is groot 
dat je man een hoed gaat aanschaffen en je mee uit vraagt voor 
een late avondwandeling. 

  

Persoon 1   

Persoon 2   

Adres   

Postcode Woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mail adres   

Aantal kaarten  
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Verslag toneelvoorstelling 
 
Op zondag 25 februari was er in Buurthuis Keijenburg een  
toneelvoorstelling, verzorgd door toneelvereniging ’t Coulisse’ uit 
Standdaarbuiten. 
De zaal zat weer goed vol, waaruit blijkt dat een activiteit op de 
zondagmiddag voor veel senioren in trek is. 
De spelers brachten HET VEENSPOOK, een leuke komedie over 
allerlei personages in herberg ‘ De Vier Winden’.  
Het grappige was, dat het zich allemaal afspeelde rond de  
Essenseweg in Nispen. 
Er waren natuurlijk de nodige verwikkelingen, waar niet alleen de 
eigenaressen van de herberg, maar o.a. ook smokkelaars, een 
grenscommies en diverse andere personages een bijdrage aan 
leverden. Dit alles zorgde voor de nodige hilarische momenten met 
vermakelijke taferelen en leuke gesprekken, vol woordspelingen 
en grappen. 
De acteurs van ‘t Coulisse speelden hun rol met veel overtuiging 
en er werd dan ook regelmatig door het publiek smakelijk  
gelachen.  
Het was wel jammer dat ze niet altijd goed te verstaan waren.  
Dit was vooral voor de bezoekers achter in de zaal wel wat lastig. 
Dit neemt echter niet weg dat het publiek volop van de voorstelling 
heeft genoten. Kortom: een heerlijke middag.  
Alle aanwezigen gingen tevreden naar huis. 
 
 
Theatergroep Respect presenteert: 
 
“Uw wens is mijn wereldreis” 
 
Een vrolijke 1001 nachtmusical met veel zang en dans over ver-
dwenen poppen, de sjeik en de kalief, pinguïns, wassen beelden, 
indianen en nog veel meer. 
Beleef alle avonturen mee en kom ook kijken! 
 
Zondag 18 maart in schouwburg de Kring, Roosendaal 
Kaarten á € 14,75 bestellen: 0165 55555 
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Het Kunstlokaal Roosendaal   
 
Het Kunstlokaal Roosendaal  heeft 
de komende maanden weer een 
aantal leuke workshops gepland. 
 

 
 
Op de website kunt u uitgebreide informatie vinden over de  
workshops. www.hetkunstlokaalroosendaal.nl 
 
U als lid van de KBO ontvangt 10 % korting op deelname aan 
de  kunstzinnige workshops bij Het KunstLokaal Roosendaal.                        
Adres:  Oostelijke Havendijk 13 B  4704 AD Roosendaal. 
 
Iedere dinsdag van 9.30u  tot 12u  is er een kunstatelier voor 
Senioren.  
Onder enthousiaste begeleiding van kunstenares Marijke Maas 
kun je allerlei materialen en technieken leren kennen en de 
kunstenaar in jezelf ontdekken.  
Een 11 rittenkaart kost slechts € 125,-   
 
U kunt zich aanmelden via info@marijkemaas.com of   
bel  06-20952543.    

Maandag 19 
maart  

Handletteren  18.45u tot 20.45u      € 20,-- 

Woensdag 21 
maart 

Zentangle  Teke-
nen 

9.30u tot 11.30u        € 20,-- 

Maandag 16 april  Zentangle tekenen  19u tot 21u                € 20,-- 

Zaterdag 19 mei Handletteren 1330u  tot 1530u       € 20,-- 

Maandag 4 juni Happy BIRD 1330u tot 16u            € 27,50 

Zaterdag 9 juni Mozaïek plateau 9.30u tot  1230u        € 35,-- 

Maandag 11 juni Mozaïek plateau 18.30u tot 2130u       € 35,-- 
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Verslag Filmmiddag in het Mariadal. 
 
Wat een leuke middag was het j.l. woensdag 31 januari bij de  
amateur filmclub ERSA gevestigd in het Mariadal, in  
samenwerking met KBO Roosendaal.  
Aan de deur werden wij ontvangen door ons aller Jan en gingen 
daarna op zoek naar de ruimte waar we moesten zijn.   
Lopend door de “hemel” hoge galmende gangen waar je de  
Nonnetjes nog bijna kon horen zingen, langs ontelbare deuren en 
een flink aantal granieten trappen kwamen we aan in een bijna 
echte bioscoopzaal, met 40 originele rode pluche stoelen via een 
Nijmeegse bioscoop terechtgekomen in Mariadal. 
Na koffie of thee gedronken te hebben en nadat iedereen er was 
konden de diverse films beginnen.  
Als eerste een film over Roosendaal e.o. wat is er een hoop  
veranderd in al die jaren.  
Daarna de film over het verplaatsen van de Schoorsteen van  
Philips in april 2017 naar de hoek van de Bredaseweg. Wat een 
spektakel is dat geweest, het begin van het bloot leggen van de 
fundering, het boren, het stutten en al het voorwerk wat gedaan 
moest worden om de schoorsteen te verplaatsen. 
Ja en toen ging “hij” op 8 wagens met 96 wielen rijden, al draaiend 
voor en achteruit, opzij met zijn 96 wielen, nog nooit zoveel wielen 
tegelijk zien rijden in een keer, naar zijn hoekje geweldig vond ik 
het om dat te zien. 
Zoals ook de andere films over de schilders Boudin en de  
Nederlandse schilder Jongkind die nog les gegeven heeft aan de 
Franse schilder Monet.   
Een prachtige natuurfilm van een avontuurlijke lid van de ERSA, 
deze mevr. haar hobby en vakantie speelt zich af op Alaska bij de 
Zodiac beren, die af en toe wel heel dichtbij hun groepje aan het 
wandelen waren, een film NPO tv waardig om uitgezonden te  
worden. 
Een trotse opa met kleinzoon op bezoek bij het Telegrafie en  
Telefoon museum, ja toen zat er nog een draaischijf op de telefoon 
legde opa uit aan kleinzoon. De oude en nieuwe tijd is hier te zien. 
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De “Diva”van Roosendaal wie of wat kon dat zijn???? 
Het was “het Roosendaalse station , van vroeger tot nu.  De reeks 
verbouwingen, de toen heel drukke treinenloop, ik spreek uit  
ervaring van 1970-2005  alles meegemaakt  en heel spijtig om nu 
te zeggen dat het een “doods” station is geworden, die  
bedrijvigheid komt nooit meer terug.  
Daarna andere treinen Stoomtreinen in Engeland leuk om deze te 
zien rijden, wat een nostalgie en goed vastgelegd op de film, toch 
eens een keer met de stoomtrein van Goes- naar Borsele treinen. 
Een 60 sec. film over de parkeerservice in Roosendaal, deze laat 
te wensen over zoals het volgende filmpje liet zien. Mama en 
dochter, op weg naar speelgoedwinkel, auto geparkeerd, geen los 
geld voor de automaat dus dan maar niet, dochter met stenen 
spaarvarken om een cadeautje te kopen, de komst van een  
controleuse met weinig begrip voor de situatie, zij trekt het  
spaarvarken naar zich toe, smijt de “big”op de grond  en zie daar 
los geld en graai, graai en het is betaald, ik zie het bijna voor me. 
Ondertussen hadden wij al koffiepauze met cake aangeboden 
door de KBO. 
Ja en toen kwam de film van Willem-Jan die liever zijn Honda 
grasmaaier gebruikt dan de Miele stofzuiger van Trix, ja het is een 
manier om niet te stofzuigen, de stofzuiger  loopt nl. niet op  
benzine en het “aantrekken” om de motor te starten is een beetje 
moeilijk. 
Natuurlijk een grapje en leuk om te zien en te vertellen op een 
feestje. Deze film was tevens het einde en de middag was  
omgevlogen. 
De ERSA  filmfamilie  timmert enthousiast aan de “filmweg”.  
Jammer dat het niet zo heel druk was , 20 mensen en er kunnen 
er 40 in die leuke stoelen zitten, dus wie weet voor een volgende 
keer wat meer. 
Succes ERSA filmclub ( Eerste Roosendaalse Smalfilm  
Amateurs),  wie weet tot een volgende keer. 
 
Ans van Dessel-Raaijmakers. 
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Roosendaal , april 2014. 
 
******** KNOTWILGEN in EVERLAND. ******** 
 
Everland , in het Dal van de Molenbeek , 
Staatsbosbeheer bezit deze mooie streek. 
Met drinkpoelen en jonge loofbos aanplant. 
Deels verstoken in hooiland en weiland. 
 
Oh muze  , bezingt dit mooie landschap. 
Waar gewandeld wordt , stap voor stap. 
Het Everland , waar veel knotwilgen staan. 
Fietsers en wandelaars die er hun gang gaan. 
 
Wilgen , geknot of nog niet geknot. 
Het zicht alleen is al een groot genot. 
En waar de koeien nog in vrijheid  grazen. 
Met klein wild , zoals konijnen en hazen. 
 
Bevoorrecht is de mens die de schoonheid ziet , 
van dit prachtige ,mooie schone natuurgebied. 
Daarom moet  men in goede of kwade tijden , 
nooit het Dal van de Molenbeek mijden. 
 
Melancholie speelt somwijlen  een grote rol. 
We zijn maar mensen , en betalen soms tol. 
Maar de vogels fluiten ,het groen laat zich zien, 
Dus geef jezelf  voor de 
schoonheid een tien. 
 
Cees Sep.     
 
Voor Roosendaal Vertelt. 
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Informatie over leden 
 
Zij die ons ontvielen: 
Zr. Nivarda Melsen    Wouwseweg 21             
Mw. M.A.W. Uitdewilligen – Kerstens Thorbeckelaan 217 
Mw. P.A. Proost – Veraart   Ludwighove 31 
Mw. M. Potters – Antens   Kapellerlaan 50 
Hr. A. Rommens    Kortendijksestraat 76 
Hr. G.J. Tak     Da Costaflat 69 
Mw. E. van Oosterhout - van Maale Citroenberg 72 
Mw. M. de Klerk – Cleophas  Wouwseweg 21               
Mw. H.M.F. Stroop - van Meer  Burg. Prinsensingel 147 
Zr. Anselma v/d Meer   Wouwseweg 21            
   Dat zij mogen rusten in vrede 
 
Nieuwe leden: 
Hr. M.C.A. Devillers    Badhuisstraat 1c 
Hr. J.A.G. Goosens    Lavadijk 95 
Mw. J.D. Goosens – Koevoets  Lavadijk 95 
M.H.L.M. van Broekhoven   St. Theresiastraat 124 
Mw. M. de Laat    Melis Stokelaan 5   
Mw. J.H.J.G.M. Hollander – Immerechts  Vioolstraat 23 
Hr. W. Hollander        Vioolstraat 23 
Hr. F.F.J.C. de Jong   Laan van Wallonie 14 
Hr. J.L.C. de Bruijn    Boulevard Antverpia 13 
Mw. C.E.M. Jongmans-Haverkamp van Alphenlaan 13 
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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 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. van Hoof (coördinator) Lavadijk 63  tel. 529271 
Dhr. J. Pietjouw  G. Walschaplaan 7  06-53129505 
Dhr. A. Jacobs  Leede 42   tel: 552457 
 
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     
 
 
 


